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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI  
PROTECȚIE SOCIALĂ 

 
Bucureşti, 03.11.2020        

                          
                            

 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi 
pentru abrogarea art.5 alin. (7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și  Comisiei pentru muncă și protecție 
socială pentru examinare în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PLx 
736/2018 din 5 decembrie 2018. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

              NICUȘOR HALICI ADRIAN SOLOMON 
 

 
 

 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI  

PROTECȚIE SOCIALĂ 
 

Bucureşti, 03.11.2020  
  

R A P O R T    C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi 

pentru abrogarea art.5 alin. (7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor 

măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

  
În conformitate cu prevederile art.94 și 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru muncă și protecție socială   au fost sesizate, 
prin adresa nr. PLx 736/2018 din 5 decembrie 2020, cu dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin. (7) lit.ş) şi cc) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative . 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 28 noiembrie 2018 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din 
Constitutia României. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a76�
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.91 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ 
(nr.919/19.09.2018); 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru 
egalitate de șanse pentru bărbați și femei și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale au avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.273/2004, în sensul revizuirii cadrului 
normativ în materia adopţiei, prin introducerea unor prevederi care să asigure celeritatea în dobândirea şi menţinerea statutului de 
copil adoptabil, flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor şi a etapei de monitorizare post-adopţie, precum şi 
debirocratizarea unor proceduri, printre care: eliminarea din procedură a identificării rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile 
în care planul individualizat de protecţie a copilului are ca finalitate adopţia; flexibilizarea derulării procedurii de adopţie pentru 
copiii care au împlinit vârsta de 14 ani, precum şi a grupurilor de fraţi care nu pot fi separaţi. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 
comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe online separate. 

     
    Comisia pentru muncă și protecție socială  a examinat proiectul de lege în ședința online  din data de 30 octombrie 2020. 

Membrii Comisiei pentru muncă și protecție socială  au fost prezenţi conform listei de prezență . La dezbateri a participat, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 
doamna Turza Maria Mădălina Președinte- Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în ședința online din data de 3 noiembrie 2020. La 
dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a 
hotărât cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
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completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art.5 alin. (7) lit.ş) şi cc) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente admise și amendamente respinse prezentate în anexele 1 
și 2 care fac parte integrantă din prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI ADRIAN SOLOMON 
 
 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 

 
VIOLETA RĂDUȚ 

     
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Sorina Szabo 
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Anexa nr. 1 

 
Amendamente admise  

 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

1.    
Titlul Legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, 
precum şi pentru abrogarea art.5 

alin. (7) lit.ş) şi cc) din 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
 

 
Nemodificat 

 

2.    
Art. I. – Legea nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.739 din 
23 septembrie 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 
3.   

l) familie substitutivă - 
persoanele, altele decât cele care 
aparţin familiei extinse, care, în 
condiţiile legii, asigură creşterea 
şi îngrijirea copilului; 
 

 
1. La articolul 2, litera l) se 
abrogă. 

 
Nemodificat 

 

4.   
 
 
 
m) Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie -A.N.P.D.C.A., - organ 
de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, înfiinţat prin 
reorganizarea Comitetului 
Român pentru Adopţii**), cu 
atribuţii de supraveghere şi 
coordonare a activităţilor 
referitoare la adopţie; 
 
 
 
 
 
 

 
2. La articolul 2, litera m) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“m) Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie, denumită în 
continuare A.N.P.D.C.A., organ 
de specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale”. 

 
2. nemodificat 
 
 
“m) Autoritatea Națională 
pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități , 
Copii și Adopții - organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, cu personalitate 
juridică, aflat în subordinea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, denumit în continuare 
A.N.D.P.D.C.A;”. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru 
actualizarea 
denumirilor. 

5.  __   
3. La articolul 18, după 
alineatul (4) se introduce un 
nou alineat, alin. (41

 

), cu 

Pentru a veni în 
sprijinul 
adoptatorului sau 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

următorul cuprins: 
„(41

familiei 
adoptatoare care 
aparțin 
minorităților 
naționale. 

) În cazul în care adoptatorul 
sau familia adoptatoare aparține 
minorităților naționale, evaluarea 
și pregătirea prevăzute la alin. 
(1)-(3) se pot face, la cerere, în 
limba minorității naționale 
respective.” 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

6.   
Art. 18. alin. (7) şi (8) 
 
 
 
 
(7) Atestatul eliberat de direcţia 
în a cărei rază teritorială 
domiciliază adoptatorul sau 
familia adoptatoare este valabil 
pentru o perioadă de 2 ani. 
Valabilitatea acestui atestat se 
prelungeşte de drept până la 
încuviinţarea adopţiei, în situaţia 
în care: 
 
 
a) a fost introdusă pe rolul 
instanţei judecătoreşti cererea 
de încuviinţare a adopţiei 
copilului aflat în plasament de cel 

 
3. La articolul 18, partea 
introductivă şi litera a) a 
alineatului (7) şi alineatul (8) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(7) Atestatul eliberat de 
direcţia în a cărei rază 
teritorială domiciliază 
adoptatorul sau familia 
adoptatoare este valabil pentru 
o perioadă de 3 ani. 
Valabilitatea acestui atestat se 
prelungeşte de drept până la 
încuviinţarea adopţiei, în situaţia 
în care: 
 
a) a fost introdusă pe rolul 
instanţei judecătoreşti cererea 
de încuviinţare a adopţiei 
copilului aflat în plasament de cel 

 
4. La articolul 18, partea 
introductivă şi litera a) a 
alineatului (7) şi alineatul (8) 
se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(7) Atestatul prevăzut la alin. 
(5) este valabil pentru o 
perioadă de 5 ani. Valabilitatea 
acestuia se prelungeşte de 
drept până la încuviinţarea 
adopţiei, în situaţia în care: 
 
 
 
 
 
Lit. a) nemodificată  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
S-a mărit 
perioada de 
valabilitate a 
atestatului pentru 
a uşura  
procedura 
adopţiei. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

puţin un an; 
 
 
(8) Pe durata de valabilitate a 
atestatului, adoptatorul sau 
familia adoptatoare are obligaţia 
de a informa direcţia cu privire la 
orice schimbare intervenită în 
situaţia sa sociopsihomedicală, 
anexând, după caz, acte 
doveditoare. 
 

puţin 6 luni. 
 
……………………………………………… 
(8) Pe durata de valabilitate a 
atestatului, adoptatorul sau 
familia adoptatoare are obligaţia 
de a informa direcţia cu privire la 
orice schimbare intervenită în 
situaţia sa sociopsihomedicală, 
în termen de 3 zile lucrătoare 
de la apariţia acesteia, 
anexând, după caz, acte 
doveditoare.” 
 

 
 
 
Alin. (8) nemodificat 
 
Autori: Roxana Mînzatu, Deputat 
PSD, Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

7.    
4. La articolul 18, după 
alineatul (8) se introduce un 
nou alineat, alin.(81), cu 
următorul cuprins: 
„(81

 
Punctul 4 se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

) Pe durata de valabilitate a 
atestatului, adoptatorul sau 
familia adoptatoare poate 
beneficia, la cerere, de 
modificarea criteriilor de potrivire 
iniţială, de includerea soţului pe 
atestat, precum şi de 
actualizarea informaţiilor din 
raportul final de evaluare. 
Modificarea atestatului poate 
interveni de maximum două ori 
de-a lungul perioadei de 
valabilitate.” 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 
8.    

5. La articolul 18, după 
alineatul (9) se introduce un 
nou alineat, alin. (91), cu 
următorul cuprins: 
„(91

 
Partea introductivă nemodificată 
 
 
 
„(9) Direcţia prevăzută la 

alin.(3) are obligaţia de a 
verifica anual dacă sunt 
îndeplinite în continuare 
condiţiile legale necesare 
pentru obţinerea atestatului 
pe bază de documente 
doveditoare şi întâlniri cu 
adoptatorul sau familia 
adoptatoare. În funcţie de 
concluziile verificărilor efectuate, 
direcţia care a eliberat atestatul 
decide dacă se impune sau nu 
retragerea acestui document. ” 
 
 

1

 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. ) Direcţia prevăzută la 

alin.(3) are obligaţia de a 
verifica anual îndeplinirea 
condiţiilor care au stat la 
baza eliberării atestatului, 
prevăzute la art.13 alin (1), 
pe bază de documente 
doveditoare şi întâlniri cu 
adoptatorul/familia adoptatoare. 
În funcţie de concluziile 
verificărilor efectuate, direcţia 
care a eliberat atestatul decide 
dacă se impune sau nu 
retragerea acestui document. ” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

9.   
Art.18. alin (10) lit. a) 
 
(10) Atestatul poate fi retras în 
următoarele situaţii: 
a) în situaţia în care se constată 
faptul că persoana/familia 
adoptatoare a ascuns sau a 
furnizat informaţii false cu ocazia 
realizării evaluării sau pe durata 

 
6. La articolul 18 alineatul 
(10), litera a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„a) în situaţia în care se 
constată faptul că 
persoana/familia adoptatoare a 
ascuns sau a furnizat informaţii 
false cu ocazia realizării evaluării 

 
Partea introductivă nemodificată 
 
 
 
a) în situaţia în care se constată 
faptul că adoptatorul/familia 
adoptatoare a ascuns sau a 
furnizat informaţii false cu ocazia 
realizării evaluării sau pe durata 

 
 
 
 
 
 
Unitate de 
terminologie. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

de valabilitate a atestatului; sau pe durata de valabilitate a 
atestatului, precum şi în cazul 
neîndeplinirii de către 
persoana/familia 
adoptatoare a obligaţiei 
prevăzute la alin.(8).” 
 

de valabilitate a atestatului, 
precum şi în cazul neîndeplinirii 
de către adoptator/familia 
adoptatoare a obligaţiei 
prevăzute la alin.(8).” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

10.    
7. La articolul 18 alineatul 
(10), după litera a) se 
introduce o nouă literă, litera 
a1), cu următorul cuprins: 
„(a1) în situaţia în care 
persoana/familia adoptatoare 
nu colaborează cu direcţia pentru 
efectuarea de către aceasta a 
verificărilor prevăzute la alin. 
(91

 
Partea introductivă nemodificată 
 
 
„a

). Se apreciază ca fiind lipsă 
de colaborare nedepunerea 
documentelor doveditoare 
solicitate de către direcţie, 
precum şi refuzul de participare 
la întâlnirile stabilite de aceasta.” 
 

1) în situaţia în care 
adoptatorul/familia 
adoptatoare nu colaborează cu 
direcţia pentru efectuarea de 
către aceasta a verificărilor 
prevăzute la alin. (91

 
 
 
 
 
Corelare cu 
modifcările 
propuse. 

). Se 
apreciază ca fiind lipsă de 
colaborare nedepunerea 
documentelor doveditoare 
solicitate de către direcţie, 
precum şi refuzul de participare 
la întâlnirile stabilite de aceasta.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

11.  Art.18. 
 
 
 
(11) Valabilitatea atestatului 
încetează de drept: 

 
8. La articolul 18, alineatul 
(11) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(11) Valabilitatea atestatului 

 
8. La articolul 18, alineatele 
(11) și (12) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
Partea introductivă a alin.(11) și 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

 
a) ca urmare a expirării; 
 
 
b) ca urmare a modificării 
configuraţiei familiei atestate, 
prin decesul unuia dintre 
membrii familiei sau prin divorţ; 
 
c) în cazul căsătoriei sau 
decesului persoanei atestate; 
 
d) după încuviinţarea adopţiei, 
odată cu rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a adopţiei, când 
atestatul şi-a produs în 
integralitate efectele pentru care 
a fost eliberat. 

încetează de drept: 
a) ca urmare a împlinirii 
termenului pentru care a fost 
eliberat; 
b) ca urmare a modificării 
configuraţiei familiei atestate, 
prin decesul unuia dintre 
membrii familiei sau prin divorţ; 
 
c) în cazul decesului persoanei 
atestate; 
 
d) după încuviinţarea adopţiei, 
odată cu rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a adopţiei. În 
situaţia în care, în raportul final 
de evaluare, se prevede că 
adoptatorul/familia adoptatoare 
poate adopta mai mult de un 
copil, valabilitatea atestatului 
încetează de drept odată cu 
rămânerea definitivă a ultimei 
hotărâri de încuviinţare a 
adopţiei.” 
 

lit.a) – c), nemodificate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) după încuviinţarea adopţiei, 
odată cu rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a adopţiei. În 
situaţia în care, în raportul final 
de evaluare, prevăzut la art.20 
alin. (1), se prevede că 
adoptatorul/familia adoptatoare 
poate adopta mai mult de un 
copil, valabilitatea atestatului 
încetează de drept odată cu 
rămânerea definitivă a ultimei 
hotărâri judecătorești de 
încuviinţare a adopţiei.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

12.    
9. La articolului 18, după 
alineatul (11) se introduce un 
nou alineat, alin. (111

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor ), cu 

 



 

 
12/66 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

următorul cuprins: 
„(111

 
) Prin excepţie de la 

prevederile alin.(11), 
valabilitatea atestatului nu 
încetează de drept odată cu 
rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a 
adopţiei dacă în perioada de 3 
ani a atestatului adoptatorul 
sau familia adoptatoare solicită 
demararea unei adopţii 
suplimentare. Modificarea 
atestatului poate interveni de 
maximum două ori de-a lungul 
perioadei de valabilitate şi numai 
în urma verificării prealabile a 
îndeplinirii condiţiilor materiale 
necesare creşterii, educării şi 
dezvoltării armonioase a 
copilului, în conformitate cu 
prevederile art.13.” 
 

13.  Art.18. 
 
 
 
(12) Parcurgerea etapei de 
pregătire pentru asumarea în 
cunoştinţă de cauză a rolului de 
părinte nu este necesară în cazul 
în care persoana sau familia 
solicită evaluarea în vederea 
eliberării unui nou atestat ca 

 
10. La articolul 18, alineatul 
(12) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(12) Parcurgerea etapei de 
pregătire pentru asumarea în 
cunoştinţă de cauză a rolului de 
părinte nu este necesară în cazul 
în care persoana sau familia 
care solicită evaluarea a mai 
deţinut un atestat şi 

 
Partea dispozitivă a pct. 10 
se elimină 
 
Alin. (12) nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

urmare a încetării valabilităţii 
acestuia în condiţiile alin. (11) 
lit. a), b) şi d), precum şi în 
cazul persoanelor sau familiilor 
care solicită evaluarea şi care au 
în plasament de cel puţin un an 
copilul pe care doresc să îl 
adopte. 

valabilitatea acestuia a 
încetat potrivit prevederilor 
alin.(11) lit.a), b) şi d), precum 
şi în cazul persoanelor sau 
familiilor care solicită evaluarea 
şi care au în plasament de cel 
puţin 6 luni copilul pe care 
doresc să îl adopte.” 
 

14.   
Art.20. 
 
 
(2) în cazul unui rezultat 
favorabil al evaluării, direcţia 
emite dispoziţia privind 
eliberarea atestatului. 
 
 
 
(4) In cazul în care rezultatul 
evaluării nu este contestat în 
termenul prevăzut la alin. (3), 
direcţia emite dispoziţia privind 
neeliberarea atestatului. 

 
11. La articolul 20, alineatele 
(2) şi (4) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul unui rezultat 
favorabil al evaluării, direcţia 
emite dispoziţia privind 
eliberarea atestatului în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data 
raportului final de evaluare. 
………………………………………………… 
(4) În cazul în care rezultatul 
evaluării nu este contestat în 
termenul prevăzut la alin. (3), 
direcţia emite dispoziţia privind 
neeliberarea atestatului în 
termen de 5 zile lucrătoare 
de la data expirării 
termenului în care poate fi 
formulată contestaţia.” 
 

 
Devine punctul 9 nemodificat 

 

15.   
Art.22, alin. (2)  
 

 
12. La articolul 22 alineatul 
(2), litera b) se modifică şi va 

 
Devine pct.10 nemodificat  
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(2) În situaţia în care comisia 
apreciază contestaţia ca fiind 
întemeiată, formulează în atenţia 
direcţiei următoarele 
recomandări şi propuneri:  
 
 
b) realizarea unei noi evaluări 
sociale şi/sau psihologice de 
către cabinete individuale, 
cabinete asociate sau societăţi 
profesionale care au încheiat 
convenţii cu comisia; 

avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
”b) realizarea unei noi evaluări 
sociale şi/sau psihologice de 
către cabinete individuale, 
cabinete asociate sau societăţi 
profesionale care au încheiat 
convenţii cu A.N.P.D.C.A.” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
”b) realizarea unei noi evaluări 
sociale şi/sau psihologice de 
către cabinete individuale, 
cabinete asociate sau societăţi 
profesionale care au încheiat 
convenţii cu A.N.D.P.D.C.A.” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

16.   
Art. 28 - (1) Planul 
individualizat de protecţie, astfel 
cum este acesta reglementat de 
Legea nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, are ca finalitate 
adopţia internă dacă: 
 
a) după instituirea măsurii de 
protecţie specială a trecut un an 
şi părinţii fireşti ai copilului, în 
grija cărora acesta nu a putut fi 
lăsat din motive neimputabile 
părinţilor, precum şi rudele 

 
13. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.28.- (1) Managerul de caz 
stabileşte adopţia ca finalitate a 
planului individualizat de 
protecţie dacă: 
 
 
 
 
a) după instituirea măsurii de 
protecţie specială a trecut un an 
şi părinţii fireşti ai copilului, în 
grija cărora acesta nu a putut fi 
lăsat din motive neimputabile 
părinţilor, nu colaborează cu 

 
Devine punctul 11 
 
Partea introductivă nemodificată 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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până la gradul al patrulea ale 
acestuia, care au putut fi găsite, 
nu realizează niciun demers 
pentru reintegrarea sau 
integrarea copilului în familie; 
 
b)după instituirea măsurii de 
protecţie specială au trecut 6 
luni şi părinţii fireşti ai copilului 
şi rudele până la gradul al 
patrulea ale acestuia, care au 
putut fi găsite, nu colaborează 
cu autorităţile în vederea 
realizării demersurilor pentru 
reintegrarea sau integrarea 
copilului în familie; 
 
c)după instituirea măsurii de 
protecţie specială au trecut 6 
luni şi părinţii şi rudele 
copilului până la gradul al 
patrulea nu au putut fi găsite; 
 
d) după instituirea măsurii de 
protecţie specială, părinţii şi 
rudele copilului până la gradul al 
patrulea care au putut fi găsite 
declară în scris că nu doresc să 
se ocupe de creşterea şi 
îngrijirea copilului şi în termen 
de 30 de zile nu au revenit 
asupra declaraţiei. Direcţia are 
obligaţia înregistrării acestor 

autorităţile în vederea realizării 
demersurilor pentru reintegrarea 
sau integrarea copilului; 
 
 
 
b) după instituirea măsurii de 
protecţie specială au trecut 6 
luni şi părinţii fireşti ai copilului 
în grija cărora acesta nu a putut 
fi lăsat din motive imputabile 
părinţilor nu colaborează cu 
autorităţile în vederea realizării 
demersurilor pentru reintegrarea 
sau integrarea copilului; 
 
 
c) după instituirea măsurii de 
protecţie specială au trecut 6 
luni şi părinţii fireşti nu au putut 
fi găsiţi; 
 
 
___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
b) după instituirea măsurii de 
protecţie specială au trecut 6 
luni şi părinţii fireşti ai copilului 
în grija cărora acesta nu a putut 
fi lăsat din motive imputabile 
părinţilor, nu colaborează cu 
autorităţile în vederea realizării 
demersurilor pentru reintegrarea 
sau integrarea copilului; 
 
 
Nemodificat 
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declaraţii, precum şi a celor prin 
care părinţii şi rudele până la 
gradul al patrulea revin asupra 
declaraţiilor iniţiale; 
 
e) copilul a fost înregistrat din 
părinţi necunoscuţi. În acest caz, 
adopţia ca finalitate a planului 
individualizat de protecţie se 
stabileşte în maximum 30 de zile 
de la eliberarea certificatului de 
naştere al acestuia. 
 

 
 
 
 
 
d) copilul a fost înregistrat din 
părinţi necunoscuţi. În acest caz, 
adopţia ca finalitate a planului 
individualizat de protecţie se 
stabileşte în maximum 30 de zile 
de la eliberarea certificatului de 
naştere al acestuia; 
 
e) în cazul în care părinţii fireşti 
cu vârsta peste 18 ani îşi 
exprimă consimţământul la 
adopţie în cel puţin 60 de zile 
după părăsirea copilului. În acest 
caz, adopţia ca finalitate a 
planului individualizat de 
protecţie se stabileşte în 
maximum 45 de zile de la 
exprimarea 
consimţământului la adopţie 
de către părinţii fireşti. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
e) după instituirea măsurii de 
protecție specială, părinț ii firești 
cu vârsta peste 18 ani, care au 
declarat în scris că nu doresc să 
se ocupe de creș terea și 
îngrijirea copilului nu revin 
asupra declarației inițiale în 
termen de 45 de zile." 
 
 
Autor: membrii comisiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.  __ __  
(2) În cazul fraților din 
sistemul de protecție 

 
Pentru a fi 
propusă o singură 
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specială, care sunt ocrotiţi în 
raza administrativ-teritorială 
a aceleași direcții se 
desemnează același manager 
de caz. 
 
Autori: Roxana Mînzatu, deputat 
PSD şi Oana-Mioara Bîzgan-
Gayral, deputat independent 
 

soluţie pentru 
fraţi. 

18.   
(2) În termenele prevăzute la 
alin. (1) lit. b) şi, respectiv, la lit. 
c), direcţia are obligaţia să facă 
demersurile necesare identificării 
şi contactării părinţilor 
fireşti/rudelor copilului până la 
gradul al patrulea, să 
informeze periodic părinţii fireşti 
şi rudele copilului care au putut 
fi găsite asupra locului în care se 
află efectiv copilul, asupra 
modalităţilor concrete în care pot 
menţine relaţii personale cu 
acesta, precum şi asupra 
demersurilor necesare în 
vederea reintegrării sau 
integrării. 
 
(3)Planul individualizat de 
protecţie poate avea ca finalitate 
adopţia şi în situaţia în care 
părinţii şi rudele copilului până 

 
(2) În termenele prevăzute la 
alin.(1) lit.a)-c), direcţia are 
obligaţia să facă demersurile 
necesare identificării şi 
contactării părinţilor fireşti, să-i 
informeze periodic asupra locului 
în care se află efectiv copilul, 
asupra modalităţilor concrete în 
care pot menţine relaţii 
personale cu acesta, precum şi 
asupra demersurilor pe care 
părinţii fireşti trebuie să le 
realizeze pentru reintegrarea 
copilului în familie. 
 
 
 
 
(3) Adopţia, ca finalitate a 
planului individualizat de 
protecţie, poate fi stabilită 
anterior împlinirii termenelor 

 
Devine alin (3) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devine alin.(4) nemodificat 
 
Autori: membrii comisiilor  
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la gradul al patrulea, care au 
putut fi găsite, deşi nu doresc 
să se ocupe de creşterea şi 
îngrijirea copilului, refuză să 
semneze declaraţia prevăzută la 
alin. (1) lit. d). În acest caz, 
direcţia întocmeşte un proces-
verbal în care se menţionează 
aceste împrejurări şi care se 
contrasemnează de secretarul/ 
reprezentantul unităţii 
administrativ-teritoriale unde 
locuiesc, în fapt, părinţii sau 
rudele. 
 

prevăzute la alin.(1) lit.a)-c) în 
situaţia în care managerul de caz 
apreciază că acest demers este 
impus de respectarea interesului 
superior al copilului.” 
 

19.  __  
14. După art. 28 se introduce 
un nou articol, art. 281, cu 
următorul cuprins: 
„Art.281

 
Devine pct.12 
 
 
„Art.28. - Directorul executiv/ 

general al direcţiei are obligaţia 
de a controla trimestrial modul în 
care managerul de caz respectă 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) 
precum şi modul de realizare de 
către personalul din subordine a 
obligaţiei prevăzute la art. 28 
alin. (2), conform atribuţiilor 
stabilite în acest sens prin fişele 
individuale de post. ” 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fost folosită 
virgula. 
 

. - Directorul executiv/ 
general al direcţiei are obligaţia 
de a controla trimestrial modul în 
care managerul de caz respectă 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) 
precum şi modul de realizare, de 
către personalul din subordine, a 
obligaţiei prevăzute la art. 28 
alin. (2), conform atribuţiilor 
stabilite în acest sens prin fişele 
individuale de post. ” 
 
Autori: membrii comisiilor  

20.      
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Art. 29. - (1) În situaţia 
copilului pentru care s-a instituit 
plasamentul la o rudă până la 
gradul al patrulea, planul 
individualizat de protecţie poate 
avea ca finalitate adopţia 
internă, numai în situaţia în care 
managerul de caz apreciază că 
este în interesul copilului 
deschiderea procedurii adopţiei. 
 
(2) În situaţia copiilor care au 
împlinit vârsta de 14 ani, planul 
individualizat de protecţie poate 
avea ca finalitate adopţia dacă 
există solicitări de adopţie a 
acestora din partea unor 
familii/persoane atestate. În 
situaţia fraţilor care nu pot fi 
separaţi, dacă unul dintre ei a 
împlinit vârsta de 14 ani, planul 
individualizat de protecţie poate 
avea ca finalitate adopţia numai 
dacă există solicitări de adopţie a 
acestora împreună din partea 
unor familii sau persoane 
atestate. 

15. La articolul 29, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.29.- (1) În situaţia copilului 
pentru care s-a instituit 
plasamentul la familia extinsă, 
planul individualizat de protecţie 
poate avea ca finalitate adopţia 
internă, numai în situaţia în care 
managerul de caz apreciază că 
este în interesul copilului 
deschiderea procedurii adopţiei.” 
 

13. Articolul 29 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Alin (1) nemodificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia copiilor care au 
împlinit vârsta de 14 ani, planul 
individualizat de protecţie poate 
avea ca finalitate adopţia dacă 
există solicitări de adopţie a 
acestora din partea unor 
familii/persoane atestate. În 
situaţia fraţilor care nu pot fi 
separaţi, dacă unul dintre ei a 
împlinit vârsta de 14 ani, planul 
individualizat de protecţie poate 
avea ca finalitate adopţia numai 
dacă există solicitări de adopţie a 
acestora, împreună, din partea 
unor familii sau persoane 
atestate. Familiile/persoanele 
atestate care solicită adopţia 
trebuie să facă parte din 
familia extinsă a 



 

 
20/66 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

copilului/copiilor sau să fi 
menţinut şi dezvoltat relaţii 
personale cu acesta/aceştia."  
 
Autori: membrii comisiilor 
 

21.   
 
 
 
Art. 31. - (1) Dosarul 
copilului pentru care s-a 
stabilit adopția internă , ca 
finalitate a planului individualizat 
de protecție, se transmite 
compartimentului de adopții 
și postadopții din cadrul 
direcției, în vederea luării în 
evidență a cazului și sesizării 
instanței judecătorești de la 
domiciliul copilului, pentru 
deschiderea procedurii adopției. 
 

__  
14. La articolul 31, alineatul 
(1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.31. - (1) În termen de 30 
de zile de la data stabilirii 
adopției, ca finalitate a planului 
individualizat de protecție,  
direcția în a cărei rază 
teritorială domiciliază copilul 
are obligația sesizării 
instanței judecătorești pentru 
deschiderea procedurii adopției. 
 
Autor: deputat PSD Oana Florea 
 

 
 
 
 
 
Pentru celeritate. 

22.   
Art. 31 alin (2) 
 
(2) Direcția în a cărei rază 
teritorială domiciliază copilul va 
sesiza instanța judecătorească 
de la domiciliul copilului pentru 
încuviințarea deschiderii 
procedurii adopției în termen de 
30 de zile de la luarea în 

  
15. La articolul 31, alineatul 
(2) se abrogă. 
 
Autor: deputat PSD Oana Florea 
 
 
 

 
Reorganizarea 
textului. 
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evidență a cazului de către 
compartimentul de adopții și 
postadopții. 
 

23.   
Art.32 
 
(6) Efectele hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei se menţin 
până la împlinirea de către copil 
a vârstei de 14 ani. Prin 
excepţie, efectele hotărârii se 
prelungesc peste această 
dată, până la încuviinţarea 
adopţiei, în cazul copilului 
pentru care există solicitări 
de adopţie din partea unor 
familii sau persoane atestate. 
 

 
16. La articolul 32, alineatele 
(6) şi (7) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„(6) Efectele hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei se menţin 
până la împlinirea de către copil 
a vârstei de 18 ani. 
 
 

 
16. La articolul 32, alineatul 
(6) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 
 
 

 
Pentru a respecta 
interesul suprior 
al copilului. 

24.   
(7) În situaţia fraţilor care nu pot 
fi separaţi, odată cu împlinirea 
vârstei de 14 ani de către cel 
puţin unul dintre aceştia, 
efectele hotărârii judecătoreşti 
de deschidere a procedurii 
adopţiei încetează de drept 
pentru fraţii inseparabili. Prin 
excepţie, efectele hotărârii se 
prelungesc peste această dată, 
până la încuviinţarea adopţiei, 
dacă există solicitări de adopţie a 

 
(7) În situaţia fraţilor care nu pot 
fi separaţi, odată cu împlinirea 
vârstei de 14 ani de către cel 
puţin unul dintre aceştia, 
efectele hotărârii judecătoreşti 
de deschidere a procedurii 
adopţiei încetează de drept 
pentru fraţii inseparabili. Prin 
excepţie, efectele hotărârii se 
prelungesc peste această dată, 
până la încuviinţarea adopţiei, 
dacă există solicitări de adopţie a 

 
17. La articolul 32, alineatul 
(7) se abrogă. 

 
Având în vedre 
modificarea alin 
(6), nu mai este 
necesara 
reglementareaexc
epţie de la alin 
(7). 
Alin (7) de la 
Senat se elimină, 
iar textul în 
vigoare se 
abrogă. 
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respectivilor fraţi împreună, din 
partea unor familii sau persoane 
atestate. 
 

respectivilor fraţi împreună, din 
partea unor familii sau persoane 
atestate care fac parte din 
familia extinsă a copiilor sau care 
au menţinut şi dezvoltat relaţii 
personale cu aceştia.” 
 
 
 
 
 

 

25.   
 
 
 
Art. 33 - (1) Dacă, ulterior 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei, dispare 
cauza care, potrivit legii, a făcut 
imposibilă exprimarea de către 
unul dintre părinţi a 
consimţământului la adopţie, 
împotriva hotărârii se poate face 
cerere de revizuire. 
 
 
 
 
 
 

 
17. La articolul 33, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.33.- (1) Dacă, ulterior 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei, dispare 
cauza care, potrivit legii, a 
făcut în mod excepţional 
imposibilă exprimarea 
consimţământului la adopţie 
de către părinte, din motive 
neimputabile acestuia, 
împotriva hotărârii se poate face 
cerere de revizuire. Părintele 
trebuie să dovedească, prin 
orice mijloc de probă, cauza 
care a făcut, în mod 
excepţional, imposibilă 
exprimarea 
consimţământului la adopţie. 

 
18. La articolul 33, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 33 - (1) Dacă, ulterior 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei în cuprinsul 
căreia instanța 
judecătorească a făcut 
aplicabilitatea dispozițiilor 
art. 464 Cod civil, 
părintele/părinții firești pot 
dovedi prin orice mijloc de 
probă, motivul care a 
determinat imposibilitatea de 
a-și manifesta voinţa, 
împotriva acestei hotărâri se 
poate face cerere de revizuire." 
 
Autori: membrii comisiilor 
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26.   

(2)Cererea de revizuire se poate 
introduce până la data 
pronunţării hotărârii de 
încuviinţare a adopţiei de 
oricare dintre părinţii fireşti 
ai copilului sau de către direcţia 
care a solicitat deschiderea 
procedurii adopţiei. 
 

 
(2) Cererea de revizuire se poate 
introduce până la data 
pronunţării hotărârii de 
încuviinţare a adopţiei de către 
părintele aflat în situaţia 
menţionată la alin.(1) sau de 
către direcţia care a solicitat 
deschiderea procedurii adopţiei.” 
 

 
Alin.(2) se elimină  
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Se elimină şi 
rămâne textul 
iniţial din lege. 

27.   
Art. 39 
 
(2) Potrivirea se realizează 
acordându-se prioritate rudelor 
copilului din cadrul familiei 
extinse şi altor persoane alături 
de care copilul s-a bucurat de 
viaţa de familie pentru o 
perioadă de minimum 6 luni, în 
măsura în care acest lucru nu 
contravine interesului său 
superior. În potrivire se includ 
numai acele rude şi persoane 
care deţin atestat valabil de 
persoană/familie adoptatoare. 
 
 
 
 
 
 

 
18. La articolul 39, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19. La articolul 39, alineatele 
(2) şi (3) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2) Potrivirea se realizează 
acordându-se prioritate rudelor 
copilului din cadrul familiei 
extinse, altor persoane alături de 
care copilul s-a bucurat de viaţa 
de familie pentru o perioadă de 
minimum 6 luni precum și 
familiilor/persoanelor care 
au adoptat frați ai copilului 
sau care se află în procedură 
de adopție cu un frate/frați ai 
acestuia, în măsura în care 
acest lucru nu contravine 
interesului său superior. În 
potrivire se includ numai acele 
rude şi persoane care deţin 
atestat valabil de 
adoptator/familie 
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(3) Persoanele alături de care 
copilul s-a bucurat de viaţa de 
familie sunt: tutorele, asistentul 
maternal profesionist, 
persoana/familia de plasament 
sau, după caz, alte persoane 
care au 
convieţuit/convieţuiesc cu 
copilul, dacă aceştia s-au 
implicat direct şi nemijlocit în 
îngrijirea şi educarea lui, iar 
copilul a dezvoltat relaţii de 
ataşament faţă de ei. 
 

 
 
 
 
 
„(3) Persoanele alături de care 
copilul s-a bucurat de viaţa de 
familie sunt: tutorele, asistentul 
maternal profesionist, 
persoana/familia de plasament 
sau, după caz, alte persoane 
care s-au implicat direct şi 
nemijlocit în îngrijirea şi 
educarea lui, iar copilul a 
dezvoltat relaţii de ataşament 
faţă de ei, sau o 
persoană/familie care 
anterior a adoptat deja unul 
dintre fraţi.” 
 

adoptatoare." 
 
 
(3) Persoanele alături de care 
copilul s-a bucurat de viaţa de 
familie sunt: tutorele, asistentul 
maternal profesionist, 
persoana/familia de plasament 
sau, după caz, alte persoane 
care s-au implicat direct şi 
nemijlocit în îngrijirea şi 
educarea lui, și față de care 
copilul a dezvoltat relaţii de 
ataşament.” 
 
Autori: membrii comisiilor  

28.  Art. 50 alin (1) şi (2) 
 
Art.50 - (1) Adoptatorul sau, 
opțional, oricare dintre soții 
familiei adoptatoare, care 
realizează venituri supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din activități salariale 
și asimilate acestora sau, după 
caz, activități independente sau 

  
20. La articolul 50 alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.50 - (1) Adoptatorul sau, 
opțional, oricare dintre soții 
familiei adoptatoare, care 
realizează venituri supuse 
impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din activități salariale 
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activități agricole, denumit în 
continuare persoană îndreptățită, 
poate beneficia de un concediu 
de acomodare cu durata de 
maximum un an, care  include și  
perioada încredințării copilului în 
vederea adopției, precum și de o 
indemnizație lunară, raportată 
la indicatorul social de 
referință, în cuantum de 3,4 
ISR.  
 
 

și asimilate acestora sau, după 
caz, activități independente, 
drepturi de autor, ori activități 
agricole, denumit în continuare 
persoană îndreptățită , poate 
beneficia de un concediu de 
acomodare cu durata de 
maximum un an, care include și 
perioada încredinț ării copilului în 
vederea adopției, precum și de o 
indemnizație lunară.  
 
Autori: Csép Éva Andrea, 
deputat UDMR şi Iulian Bulai, 
deputat USR. 
 

 
 
Pentru ca textul 
sa fie acoperitor. 

29.     
21. La articolul 50, după 
alineatul (1) se introduc două 
noi alineate, alin. (11) și (12

“(1

), 
cu următorul cuprins: 

1

 
Pentru corelare cu 
prevederile OUG 
nr. 111/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) Cuantumul 
indemnizaţiei lunare 
prevăzute la alin. (1) este de 
85% din media veniturilor 
nete realizate în ultimele 12 
luni din ultimii 2 ani anteriori 
datei emiterii hotărârii 
judecătorești de încredinţare 
în vederea adopţiei. 
Cuantumul indemnizaţiei 
lunare nu poate fi mai mic 
decât suma rezultată din 
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aplicarea unui coeficient de 
multiplicare de 3,4 la 
valoarea indicatorului social 
de referinţă, iar cuantumul 
maxim al acesteia nu poate 
depăşi valoarea de 8.500 lei. 
 
(12) În situația în care 
persoana, care a beneficiat 
de concediu și indemnizație 
de acomodare, adoptă unul 
sau mai mulți copii, într -o 
perioadă de până la 12 luni 
de la finalizarea concediului 
de acomodare pentru copilul 
adoptat anterior, dacă din 
calculul indemnizației 
conform alin. (11

 
 
 
 
 
 
 
 

) rezultă un 
cuantum al indemnizației 
lunare pentru concediul de 
acomodare mai mic decât 
cuantumul indemnizației 
cuvenite anterior, atunci se 
acordă indemnizația lunară 
pentru concediul de 
acomodare primită pentru 
copilul adoptat anterior.” 
Autori: Csép Éva Andrea, 
deputat UDMR, membrii comisiei 
şi Vlad Alexandrescu, senator 
USR. 
 

30.    22. La articolul 50 alineatul  
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(2) Concediul și indemnizația 
prevăzute la alin. (1) se acordă 
pe baza cererii persoanei 
îndreptățite, la care se anexează 
certificatul de grefă în baza 
căruia se execută hotărârea 
judecătorească de încredințare în 
vederea adopției, documentul 
care atestă mutarea copilului la 
adoptator/familia adoptatoare, 
înregistrat la direcția în a cărei 
rază administrativ-teritorială a 
fost protejat copilul, precum și 
dovada intrării efective în 
concediu sau a suspendării 
activității. Cererea se 
completează potrivit modelului 
care se aprobă prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 

(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Concediul și indemnizația 
prevăzute la alin. (1) se acordă 
pe baza cererii persoanei 
îndreptățite, la care se anexează 
certificatul de grefă în baza 
căruia se execută hotărârea 
judecătorească de încredințare în 
vederea adopției sau, după caz, 
de încuviințare a adopției , 
documentul care atestă mutarea 
copilului la adoptator/familia 
adoptatoare, înregistrat la 
direcția în a cărei rază 
administrativ-teritorială a fost 
protejat copilul, precum și 
dovada intrării efective în 
concediu ori a suspendării 
activității. Cererea se 
completează potrivit modelului 
care se aprobă prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi.” 
 
Autori: Roxana Mînzatu, deputat 
PSD, Oana-Mioara Bîzgan-
Gayral, deputat independent  
 

31.   
 
 
Art. 51. - Concediul de 

 
19. Articolul 51 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.51. - (1) Concediul de 

 
Devine pct.23 
 
Alin (1) nemodificat. 
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acomodare şi plata indemnizaţiei 
încetează începând cu ziua 
următoare celei în care se 
produce una din următoarele 
situaţii: 
a) a expirat perioada maximă de 
un an prevăzută pentru 
concediul de acomodare; 
b) la cererea persoanei 
îndreptăţite; 
c) copilul a împlinit 18 ani; 
d) a avut loc decesul copilului; 
e) persoana îndreptăţită care 
urma să adopte în calitate de 
persoană singură a decedat; 
f) a rămas definitivă hotărârea 
judecătorească privind revocarea 
încredinţării în vederea adopţiei. 
 
 

acomodare şi plata indemnizaţiei 
încetează începând cu ziua 
următoare celei în care se 
produce una dintre următoarele 
situaţii: 
a) la expirarea concediului de 
acomodare; 
b) la cererea persoanei 
îndreptăţite; 
c) copilul a împlinit 18 ani; 
d) a survenit decesul copilului; 
e) persoana îndreptăţită care 
urma să adopte în calitate de 
persoană singură a decedat; 
f) a rămas definitivă hotărârea 
judecătorească privind revocarea 
încredinţării în vederea adopţiei; 
g) persoana îndreptăţită îşi reia 
activitatea înainte de expirarea 
concediului de acomodare. 
 
(2) Pe perioada concediului de 
acomodare, persoana 
îndreptăţită se poate afla în una 
din următoarele situaţii care nu 
afectează plata indemnizaţiei: 
 
a) primeşte diverse sume în 
baza legii, a contractului colectiv 
de muncă sau a contractului 
individual de muncă, altele decât 
cele rezultate din desfăşurarea 
efectivă a unei activităţi în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partea introductivă nemodificată 
 
 
 
 
 
a) realizează venituri în baza 
legii, a contractului colectiv de 
muncă sau a contractului 
individual de muncă, altele decât 
cele rezultate din desfăşurarea 
efectivă a unei activităţi în 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claritatea 
textului. 
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perioada de concediu; 
 
b) primeşte indemnizaţii în 
calitate de consilier local sau 
judeţean, indiferent de nivelul 
acestora; 
c) realizează, pe perioada 
concediului de acomodare, 
venituri supuse impozitului prin 
desfăşurarea efectivă a unei 
activităţi, alta decât cea 
suspendată ca urmare a intrării 
în concediul de acomodare, al 
căror nivel nu depăşeşte nivelul 
prevăzut la art.16 alin.(3) lit.c) 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
(3) În situaţia în care persoana 
îndreptăţită realizează venituri 
supuse impozitului pe venit, în 
condiţiile alin.(2) lit.c), aceasta 
are obligaţia de a comunica 
acest fapt, în scris, agenţiei 
pentru plăţi şi inspecţie socială 
judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti în a cărei rază 

perioada de concediu; 
 
lit b) şi c) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În situaţia în care persoana 
îndreptăţită realizează venituri 
supuse impozitului pe venit, în 
condiţiile alin.(2) lit.c), aceasta 
are obligaţia de a comunica 
acest fapt, în scris, agenţiei 
pentru plăţi şi inspecţie socială 
judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti în a cărei rază 
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teritorială are domiciliul sau 
reşedinţa persoana 
îndreptăţită, în termen de 30 
zile de la data începerii 
activităţii. Comunicarea va 
conţine obligatoriu data începerii 
activităţii, tipul activităţii şi 
denumirea angajatorului, după 
caz. 
 
(4) În termen de 3 luni de la 
data încetării concediului de 
acomodare, agenţia pentru plăţi 
şi inspecţie socială judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti în a cărei 
rază teritorială are domiciliul sau 
reşedinţa persoana îndreptăţită 
are obligaţia de a verifica 
respectarea limitei de venituri 
prevăzută la alin.(2) lit.c). 
 
 
(5) În situaţia în care, în urma 
verificării prevăzută la alin.(4) 
agenţia teritorială constată că au 
fost realizate venituri peste 
limita prevăzută la alin.(2) lit.c), 
indemnizaţia se consideră a fi 
acordată necuvenit şi se 
recuperează astfel: 
a) pentru o lună dacă veniturile 
realizate au depăşit limita cu 
până la 25% inclusiv; 

teritorială își are domiciliul sau 
reşedinţa, în termen de 30 zile 
de la data începerii activităţii. 
Comunicarea va conţine 
obligatoriu data începerii 
activităţii, tipul activităţii şi 
denumirea angajatorului, după 
caz. 
 
 
(4) În termen de 6 luni de la 
data încetării concediului de 
acomodare, agenţia pentru plăţi 
şi inspecţie socială judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti în a cărei 
rază teritorială are domiciliul sau 
reşedinţa persoana îndreptăţită, 
are obligaţia de a verifica 
încadrarea în nivelul 
veniturilor prevăzut la alin.(2) 
lit.c). 
 
(5) În situaţia în care, în urma 
verificării prevăzute la alin.(4) 
agenţia teritorială constată că au 
fost realizate venituri peste 
nivelul prevăzut la alin.(2) lit.c), 
indemnizaţia se consideră a fi 
acordată necuvenit şi se 
recuperează, începând cu ziua 
următoare celei în care a fost 
reluată activitatea 
profesională.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea 
textului. 
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b) pentru 2 luni dacă veniturile 
realizate au depăşit limita între 
26% şi 50% inclusiv; 
c) pentru 3 luni dacă veniturile 
realizate depăşesc limita cu 
peste 51 %.” 

 
Autor: deputat Oana Florea şi 
membrii comisiilor 
 

32.   
 
Art.53. alin (5) 
 
(5) Perioada concediului 
prevăzut la art. 50 alin. (1) 
constituie vechime în muncă, în 
serviciu şi în specialitate, care se 
are în vedere la stabilirea 
drepturilor ce se acordă în raport 
cu aceasta. 

 
20. La articolul 53, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(5) Perioada concediului 
prevăzut la art.50 alin.(1) 
constituie vechime în muncă, în 
serviciu şi în specialitate, care se 
are în vedere la stabilirea 
drepturilor ce se acordă în raport 
cu aceasta, cu respectarea 
prevederilor Legii 
nr.200/2004 privind 
recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale 
pentru profesiile 
reglementate din România, 
cu modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
 

 
Devine pct 24 nemodificat 

 

33.   
(2) Cererea de încuviinţare a 
adopţiei este însoţită de 
următoarele acte: 
 
a) certificatul de naştere al 

 
21. La articolul 56 alineatul 
(2), literele a), f) şi g) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
“a) certificatul de naştere al 

 
Devine pct.25 
 
 
 
“a) certificatul de naştere al 
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copilului, în copie legalizată;  
 
 
 
 
 
 
 
f)certificatele de naştere ale 
adoptatorului sau ale soţului şi 
soţiei din familia adoptatoare, în 
copie legalizată; 
 
 
 
 
 
g) certificatul de căsătorie al 
adoptatorului sau al soţilor din 
familia adoptatoare, în copie 
legalizată; 

copilului, în copie certificată de 
către direcţie, sau după caz, de 
către adoptator sau familia 
adoptatoare pentru conformitate 
cu originalul; 
 
……………………………………………… 
 
f) certificatele de naştere ale 
adoptatorului sau ale soţului şi 
soţiei din familia adoptatoare, în 
copie certificată de către direcţie, 
sau după caz, de către adoptator 
sau familia adoptatoare pentru 
conformitate cu originalul; 
 
 
g) certificatul de căsătorie al 
adoptatorului sau al soţilor din 
familia adoptatoare, în copie 
certificată de către direcţie, sau 
după caz, de către adoptator 
sau familia adoptatoare pentru 
conformitate cu originalul;” 
 

copilului, în copie certificată de 
către direcţie, sau după caz, de 
către adoptator/familia 
adoptatoare, pentru conformitate 
cu originalul; 
 
……………………………………… 
 
f) certificatele de naştere ale 
adoptatorului sau ale soţului şi 
soţiei din familia adoptatoare, în 
copie certificată de către direcţie, 
sau după caz, de către 
adoptator/familia 
adoptatoare, pentru 
conformitate cu originalul; 
 
g) certificatul de căsătorie al 
adoptatorului sau al soţilor din 
familia adoptatoare, în copie 
certificată de către direcţie, sau 
după caz, de către 
adoptator/familia 
adoptatoare, pentru 
conformitate cu originalul;” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

34.   
Art. 58 alin (1) 
 
 
Art. 58  - (1) Instanţa poate 

 
22. La articolul 58, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.58.- (1) Instanţa poate 

 
26. La articolul 58, alineatele 
(1), (3) şi (4) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
„Art. 58 - (1) Instanţa poate 
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solicita din nou consimţământul 
la adopţie al părinţilor fireşti, 
dacă există indicii că după data 
la care consimţământul a devenit 
irevocabil au intervenit 
elemente noi, de natură să 
determine revenirea asupra 
consimţământului iniţial. Direcţia 
care a solicitat deschiderea 
procedurii adopţiei are obligaţia 
să aducă la cunoştinţa instanţei, 
prin intermediul direcţiei în a 
cărei rază administrativ-
teritorială se află domiciliul 
adoptatorului/familiei 
adoptatoare, dacă este cazul, 
existenţa oricăror elemente noi 
cu privire la situaţia părintelui 
firesc ori a familiei extinse, care 
ar putea determina modificarea 
finalităţii planului individualizat 
de protecţie. 
 
 
 
 
 
(3) Instanţa poate invita, la 
aceeaşi dată, direcţia 
competentă potrivit art. 31 
alin. (2) şi direcţia competentă 
potrivit art. 56 alin. (1). 
 

solicita din nou consimţământul 
la adopţie al părinţilor fireşti, 
dacă după data la care 
consimţământul a devenit 
irevocabil, aceştia fac dovada, 
prin orice mijloc de probă, a 
existenţei în mod excepţional 
a unei cauze obiective, 
neimputabile, de natură să 
determine revenirea asupra 
consimţământului iniţial. Direcţia 
care a solicitat deschiderea 
procedurii adopţiei are obligaţia 
să aducă la cunoştinţa instanţei, 
prin intermediul direcţiei în a 
cărei rază administrativ-
teritorială se află domiciliul 
adoptatorului/familiei 
adoptatoare, dacă este cazul, 
existenţa oricăror elemente noi 
cu privire la situaţia părintelui 
firesc ori a familiei extinse, care 
ar putea determina modificarea 
finalităţii planului individualizat 
de protecţie.” 
 

solicita din nou consimţământul 
la adopţie al părinţilor fireşti 
dacă, după data la care 
consimţământul a devenit 
irevocabil, aceștia fac dovada, 
prin orice mijloc de probă, că au 
intervenit elemente noi ce ar 
putea determina modificarea 
finalităţii planului 
individualizat de protecţie, în 
sensul reintegrării copilului în 
familie. Direcţia care a solicitat 
deschiderea procedurii adopţiei 
are obligaţia să aducă la 
cunoştinţa instanţei, prin 
intermediul direcţiei în a cărei 
rază administrativ-teritorială se 
află domiciliul adoptatorului/ 
familiei adoptatoare, dacă este 
cazul, existenţa oricăror 
elemente noi cu privire la 
situaţia părintelui firesc ori a 
familiei extinse, care ar putea 
determina modificarea finalităţii 
planului individualizat de 
protecţie. 
 
(3) Instanța poate invita, la 
aceeași dată, direcția în a cărei 
rază teritorială domiciliază 
copilul și direcția competentă 
potrivit art.56 alin. (1). 
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(4) În cazul în care părinţii se 
prezintă personal în faţa 
instanţei şi îşi exprimă refuzul de 
a mai consimţi la adopţie, 
instanţa suspendă soluţionarea 
cererii de încuviinţare a adopţiei. 
Declaraţia părinţilor fireşti 
împreună cu încheierea de 
suspendare se comunică direcţiei 
competente potrivit art. 31 alin. 
(2), care va formula cerere de 
revizuire a hotărârii de 
deschidere a procedurii adopţiei. 
Dispoziţiile art. 33 şi 34 se aplică 
în mod corespunzător. 
 
 

(4) În cazul în care părinții se 
prezintă personal în fața 
instanței și își exprimă refuzul de 
a mai consimți la adopție, 
instanța suspendă soluționarea 
cererii de încuviințare a adopției. 
Declarația părinților firești 
împreună cu încheierea de 
suspendare se comunică direcției 
în a cărei rază teritorială 
domiciliază copilul, care va 
formula cerere de revizuire a 
hotărârii de deschidere a 
procedurii adopției. Dispozițiile 
art.33 și 34 se aplică în mod 
corespunzător.” 
Autori: membrii comisiilor 

35.  __   
27. La articolul 60, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin.(3) cu 
următorul cuprins: 
„(3) În situaţia în care 
adoptatorul sau unul dintre 
soţii familiei adoptatoare cu 
reşedinţa obişnuită în 
străinătate este rudă până la 
gradul al patrulea inclusiv cu 
copilul pentru care a fost 
încuviinţată deschiderea 
procedurii adopţiei aceştia 
beneficiază de prioritate în 
potrivirea cu acest copil, fără 
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a mai fi necesară împlinirea 
termenului prevăzut la 
alin.(2).” 
 
Autori: deputaţi Vasile Varga şi 
Ioan Cupşa 
 

36.    
23. După articolul 60, se 
introduce un nou articol, 
art.601, cu următorul cuprins: 
„Art.601

 
28. După articolul 60, se 
introduce un nou articol, art.60

.- Procedura adopţiei 
internaţionale se derulează fară 
a fi necesară împlinirea 
termenului prevăzut la art.60 
alin. (2) dacă există în evidenţa 
R.N.A. o cerere de adopţie 
internaţională formulată pentru 
un copil ce a împlinit vârsta de 
14 ani. Dispoziţiile se aplică în 
mod similar şi în cazul fraţilor 
care nu pot fi separaţi, dacă unul 
dintre ei a împlinit vârsta de 14 
ani.” 
 
 

1, 
cu următorul cuprins: 
“Art.601

 
 
 

.- Procedura adopţiei 
internaţionale prevăzută la 
art.60 se derulează fară a fi 
necesară împlinirea termenului 
prevăzut la art.60 alin. (2) dacă 
există în evidenţa R.N.A. o 
cerere de adopţie internaţională 
formulată pentru un copil care a 
împlinit vârsta de 14 ani. 
Dispoziţiile se aplică în mod 
similar şi în cazul fraţilor care nu 
pot fi separaţi, dacă unul dintre 
ei a împlinit vârsta de 14 ani.” 
 
Autor: Deputat Gabriel 
Andronache 
 

37.    
24. După articolul 67, se 
introduce un nou articol, 
art.671

„Art. 67
, cu următorul cuprins: 
1

 
29. După articolul 67, se 
introduce un nou articol, 
art.67

. - (1) În cazul copiilor 
1

„Art. 67
, cu următorul cuprins: 
1

 

. - (1) În cazul copiilor 
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prevăzuţi la art.601 prevăzuţi la art.60dispoziţiile 
legale referitoare la realizarea 
potrivirii iniţiale nu sunt 
aplicabile. Continuarea procedurii 
de adopţie internaţională se 
realizează prin selectarea 
adoptatorului sau familiei 
adoptatoare aflate în evidenţa 
R.N.A., după deschiderea 
procedurii adopţiei pentru aceşti 
copii la solicitarea adoptatorului 
sau familiei adoptatoare. 
Dispoziţiile art.67 alin.(2) şi (3) 
se aplică în mod corespunzător. 
 
 
(2) În cazul în care cererea de 
adopţie internaţională este 
formulată de către soţul 
părintelui firesc sau adoptiv al 
copilului, dispoziţiile legale 
referitoare la potrivirea iniţială şi 
practică nu sunt aplicabile.” 
 
 

1 dispoziţiile 
legale referitoare la realizarea 
potrivirii iniţiale nu sunt 
aplicabile. Continuarea procedurii 
de adopţie internaţională se 
realizează prin selectarea 
adoptatorului/familiei 
adoptatoare aflate în evidenţa 
R.N.A., după deschiderea 
procedurii adopţiei pentru aceşti 
copii la solicitarea 
adoptatorului/familiei 
adoptatoare. Dispoziţiile art.67 
alin.(2) şi (3) se aplică în mod 
corespunzător. 
 
(2) În cazul în care cererea de 
adopţie internaţională este 
formulată de către soţul 
părintelui firesc sau adoptiv al 
copilului, dispoziţiile legale 
referitoare la potrivirea iniţială şi 
practică nu sunt aplicabile.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

38.   
Art. 94. - (1) Direcţia în a cărei 
rază teritorială se află domiciliul 
copilului sau, după caz, al 
adoptatorului sau familiei 
adoptatoare introduce în R.N.A. 
copia electronică a următoarelor 
documente: 

 
25. La articolul 94 alineatul 
(1), litera a) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 

 
Devine pct.30 
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a) hotărârea judecătorească prin 
care s-a încuviinţat deschiderea 
procedurii adopţiei naţionale; 

“a) hotărârea judecătorească 
prin care s-a încuviinţat 
deschiderea procedurii adopţiei.” 
 
 

“a) hotărârea judecătorească 
prin care s-a încuviinţat 
deschiderea procedurii adopţiei;” 
 
Autori: membrii comisiilor 
 
 

39.   
Art. 95 - Monitorizarea 
postadopţie reprezintă etapa 
ulterioară încuviinţării adopţiei 
prin care se urmăreşte evoluţia 
copilului adoptat şi a relaţiilor 
dintre acesta şi părinţii 
adoptatori în vederea integrării 
depline a copilului în familia 
adoptatoare şi identificării 
precoce a eventualelor dificultăţi 
ce pot să apară în această 
perioadă. 
 

  
31. Articolul 95 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 95 - Monitorizarea 
postadopţie reprezintă etapa 
ulterioară încuviinţării adopţiei 
prin care se urmăreşte evoluţia 
copilului adoptat şi a relaţiilor 
dintre acesta şi părinţii 
adoptatori în vederea integrării 
depline a copilului în familia 
adoptatoare şi identificării 
precoce a eventualelor dificultăţi 
ce pot să apară în această 
perioadă. Monitorizarea 
postadopţie nu se realizează 
în cazul adopţiei interne a 
copilului de către soţul 
părintelui firesc sau adoptiv 
ori de către rudele copilului şi 
nici în cazul adopţiei copilului 
de către tutorele său ori de 
către persoane/familii care 
au avut copilul în plasament 
cel puţin 2 ani." 
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Autor: Roxana Mînzatu, deputat 
PSD 
 

40.    
26. După Capitolul VIII se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul VIII1, cuprinzând 
articolele 1001 - 1006, cu 
următorul cuprins: 
 

„Capitolul VIII1 
Dispoziţii privind susţinerea şi 

stimularea adopţiei interne 
 

Art.1001

 
32. După Capitolul VIII se 
introduce un nou capitol, 
Capitolul VIII

.- (1) Adoptatorul sau 
familia adoptatoare beneficiază, 
cu titlul de sprijin financiar, de o 
indemnizaţie lunară, denumită în 
continuare indemnizaţie de 
sprijin, raportată la indicatorul 
social de referinţă, în cuantum 
de 1,20 ISR, pentru fiecare copil 
care, la data rămânerii definitive 
a hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a adopţiei, se află în 
una din următoarele situaţii: 
a) are vârsta cuprinsă între 3 şi 
6 ani; 
b) este încadrat în grad de 
handicap uşor sau mediu; 
c) face parte dintr-un grup de 2 
fraţi adoptabili împreună. 
 

1, “Dispoziţii 
privind susţinerea şi 
stimularea adopţiei interne”, 
cuprinzând articolele 1001 - 1006

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
cu următorul cuprins: 
 
 
 
Nemodificat 
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(2) Cuantumul indemnizaţiei se 
majorează cu 50% pentru cazul 
în care la data rămânerii 
definitive a hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a 
adopţiei copilul se află în una din 
următoarele situaţii: 
 
a) are împlinită vârsta de 7 ani; 
b) este încadrat în grad de 
handicap accentuat sau grav, 
infectat HIV sau bolnav SIDA; 
c) face parte dintr-un grup de cel 
puţin 3 fraţi adoptabili împreună. 
 
(3) În situaţia în care copilul 
adoptat întruneşte două dintre 
condiţiile prevăzute la alin.(1) 
sau (2), cuantumul indemnizaţiei 
se majorează cu 25%. 
 
 
(4) În situaţia în care copilul 
adoptat întruneşte toate cele 3 
condiţii prevăzute la alin.(1) sau 
(2) cuantumul indemnizaţiei se 
majorează cu 50%. 
 
 
 
(5) Indemnizaţia de sprijin 
prevăzută la alin.(1)-(4) se 

 
(2) Cuantumul indemnizaţiei de 
sprijin se majorează cu 50% 
pentru cazul în care la data 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a 
adopţiei copilul se află în una din 
următoarele situaţii: 
 
a)-c) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
(3) În situaţia în care copilul 
adoptat întruneşte două dintre 
condiţiile prevăzute la alin.(1) 
sau (2), cuantumul indemnizaţiei 
de sprijin, se majorează cu 
75%. 
 
(4) În situaţia în care copilul 
adoptat întruneşte cumulativ 
toate condiţiile prevăzute la 
alin.(1) sau pe cele prevăzute la 
alin. (2), cuantumul 
indemnizaţiei de sprijin se 
majorează cu 100%. 
 
nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului. 



 

 
40/66 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

acordă începând cu luna 
următoare rămânerii definitive a 
hotărârii judecătoreşti de 
încuviinţare a adopţiei şi 
încetează fie la dobândirea 
capacităţii depline de exerciţiu 
de către copilul adoptat fie în 
luna în care a intervenit 
desfacerea adopţiei sau 
declararea nulităţii acesteia. La 
cererea adoptatului, exprimată 
după dobândirea capacităţii 
depline de exerciţiu, dacă acesta 
îşi continuă studiile într-o formă 
de învăţământ de zi, sprijinul 
financiar poate fi acordat pe 
toată durata continuării studiilor, 
dar fară a se depăşi vârsta de 26 
de ani. 
 
Art. 1002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 100. - (1) Adoptatorul sau 

familia adoptatoare care a 
adoptat unul sau mai mulţi copii 
beneficiază pentru fiecare copil 
adoptat de o sumă fixă în 
cuantum de 1500 lei pe an, 
destinată asigurării unor servicii 
de recuperare/reabilitare 
medicale, psihologice sau de altă 
natură şi a căror nevoie a fost 
stabilită ca urmare a 
recomandărilor unui medic, 
psiholog sau asistent social. 

2. - (1) Adoptatorul sau 
familia adoptatoare care a 
adoptat unul sau mai mulţi copii 
beneficiază pentru fiecare copil 
adoptat de o sumă fixă în 
cuantum de 1500 lei pe an, 
destinată asigurării unor servicii 
de recuperare/reabilitare 
medicale, psihologice sau de altă 
natură şi a căror necesitate a 
fost stabilită ca urmare a 
recomandărilor unui medic, 
psiholog sau asistent social.  
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Această sumă se actualizează 
periodic prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de rata 
inflaţiei. În situaţia în care 
rata inflaţiei are valoare 
negativă, suma acordată este 
egală cu cea prevăzută în 
anul anterior 
 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) 
se acordă pe durata etapei de 
monitorizare postadopţie şi 
numai dacă nu a intervenit 
desfacerea adopţiei sau 
declararea nulităţii acesteia. 
 
(3) Perioada de acordare 
prevăzută la alin.(2) se poate 
prelungi o singură dată până la 6 
luni în situaţia în care, în baza 
recomandărilor unui medic, 
psiholog sau asistent social se 
impune continuitatea asigurării 
serviciilor de 
recuperare/reabilitare. 
 
Art. 1003.- (1) În situaţiile în 
care cheltuielile necesare pentru 
acoperirea integrală a serviciilor 
de recuperare recomandate 
depăşesc suma prevăzută la art. 
1002

 
Autor: membrii comisiilor 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) 
se acordă pe perioada etapei de 
monitorizare postadopţie şi 
numai dacă nu a intervenit 
desfacerea adopţiei sau 
declararea nulităţii acesteia. 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 alin.(1), diferenţa poate fi 
suportată de către angajatorii 

Art. 1003.- (1) În situaţiile în 
care cheltuielile necesare pentru 
acoperirea integrală a serviciilor 
de recuperare/reabilitare 
recomandate depăşesc suma 
prevăzută la art. 1002 alin.(1), 
diferenţa poate fi suportată de 
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adoptatorului, persoane juridice 
de drept public sau privat. 
 
 
(2) Cheltuielile efectuate 
conform alin.(1) de către 
persoanele juridice de drept 
privat se deduc din impozitul pe 
venit aferent anului în care 
aceste cheltuieli au fost 
efectuate. 
 
Art.1004

(2) Perioada pentru care se 
acordă suma prevăzută la 
alin.(1) este de maximum 10 
zile, consecutive sau 
succesive, din durata totală a 
procedurii de potrivire practică. 
Sumele efective se plătesc pe 
baza programului de vizite 
întocmit de către direcţia în a 
cărei rază teritorială se află 

.- (1) Pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare realizate de adoptator sau 
familia adoptatoare în vederea 
participării la procedura potrivirii 
practice cu un copil având 
domiciliul în alt judeţ decât cel al 
adoptatorului/adoptatorilor se 
acordă suma de 200 de 
lei/zi/persoană. 
 

către angajatorii adoptatorului, 
persoane juridice de drept public 
sau privat. 
 
nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Art.1004

(2) Perioada pentru care se 
acordă suma prevăzută la 
alin.(1) este de maximum 10 zile 
din durata totală a procedurii de 
potrivire practică. Sumele 
efective se plătesc pe baza 
programului de vizite întocmit de 
către direcţia în a cărei rază 
teritorială se află domiciliul 
copilului, în termen de maximum 

.- (1) Pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare realizate de adoptator sau 
familia adoptatoare în vederea 
participării la procedura potrivirii 
practice cu un copil având 
domiciliul în alt judeţ decât cel al 
adoptatorului/familiei 
adoptatoare, se acordă suma de 
200 de lei/zi/persoană. 
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domiciliul copilului, în termen de 
maximum 45 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a 
adopţiei copilului cu care s-a 
realizat potrivirea practică. 
 
 

45 de zile de la data rămânerii 
definitive a hotărârii 
judecătoreşti de încuviinţare a 
adopţiei copilului cu care s-a 
realizat potrivirea practică. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

41.    
Art.1005- (1) Fondurile necesare 
plăţii drepturilor prevăzute la 
art.1001, 1002, şi 1004, 
cheltuielile administrative, 
precum şi cele de transmitere a 
drepturilor se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale iar plata acestora se 
realizează de către Agenţia 
Naţională de Plăţi şi Inspecţie 
Socială prin agenţiile judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
 
(2) Procedura de acordare şi de 
plată a indemnizaţiei de sprijin 
precum şi procedura de acordare 
a sumelor destinate acoperirii 
cheltuielilor prevăzute la art.1002 
şi art.1004

 
Art.100

 se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului. 
 

5- (1) Fondurile necesare 
plăţii drepturilor băneşti 
prevăzute la art.1001 şi 1002, 
cheltuielile administrative, 
precum şi cele de transmitere a 
drepturilor se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale iar plata acestora se 
realizează de către Agenţia 
Naţională de Plăţi şi Inspecţie 
Socială prin agenţiile judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti. 
 
(2) Procedura de acordare şi de 
plată a indemnizaţiei de sprijin 
prevăzute la art. 1001, precum 
şi procedura de acordare a 
sumelor destinate acoperirii 
cheltuielilor prevăzute la art.1002

 

 
se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. 
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(3) Plata drepturilor 
prevăzute la art. 1004 se 
asigură din transferuri de la 
bugetul de stat către 
bugetele locale și se 
realizează de către direcția în 
a cărei rază teritorială are 
domiciliul adoptatorul/ 
familia adoptatoare. 
Modalitatea de acordare se 
stabilește prin hotărâre a 
consiliului județean, 
respectiv a consiliului local al 
sectorului municipiului 
Bucuresti. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

42.    
Art.1006

 
Nemodificat . - Prevederile 

prezentului capitol sunt aplicabile 
adopţiilor încuviinţate conform 
procedurii adopţiei interne şi nu 
se aplică în cazul persoanelor 
care adoptă copilul soţului.” 
 

 

43.    
27. La articolul 105 alineatul 
(1), după litera c) se 
introduce o nouă literă, lit. 
c1

 
33. La articolul 105 alineatul 
(1), după litera a) se 
introduce o nouă literă, 
lit.a), cu următorul cuprins: 

 
1

 

), cu următorul cuprins: 
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„(c1) nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la art. 18 alin. (91

„a
);” 

 
 

1) nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la art. 18 alin. (91);” 
 
Autori: membrii comisiilor 

44.  __  
28. La articolul 105 alineatul 
(1), după litera g) se 
introduce o nouă literă, lit.h), 
cu următorul cuprins: 
 
“h) nerespectarea prevederilor 
art.281

 
34. La articolul 105 alineatul 
(1), după litera c) se 
introduce o nouă literă, 
lit.c

.” 

1), cu următorul cuprins: 
 
“c1) nerespectarea prevederilor 
art.281

 

;” 
 
Autori: Roxana Mînzatu, deputat 
PSD, Oana-Mioara BÎZGAN-
GAYRAL, deputat independent şi 
membrii comisiilor 
 

45.     
35. În tot cuprinsul legii 
sintagmele “persoană sau 
familie adoptatoare”, 
respectiv “persoană/familie 
adoptatoare”, se înlocuiesc 
cu sintagma 
“adoptator/familie 
adoptatoare”. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 

46.    
Art.II.- Atestatele valabile la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi îşi prelungesc 

 
Art.II.- Atestatele eliberate în 
temeiul dispoziţiilor Legii 
nr.273/2004 privind procedura 
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Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

valabilitatea până la împlinirea 
termenului de 3 ani de la data 
eliberării acestora. Direcţia are 
obligaţia de a verifica anual 
dacă sunt îndeplinite în 
continuare condiţiile legale 
necesare pentru obţinerea 
atestatului pe bază de 
documente doveditoare şi 
întâlniri cu adoptatorul sau 
familia adoptatoare. În funcţie 
de concluziile verificărilor 
efectuate, direcţia care a eliberat 
atestatul decide dacă se impune 
sau nu retragerea acestui 
document. 
 

adopţiei, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, valabile la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, îşi 
prelungesc valabilitatea până la 
împlinirea termenului de 5 ani de 
la data eliberării acestora. 
Direcţia generală de asistență 
socială și protecția copilului are 
obligaţia de a verifica anual 
îndeplinirea condiţiilor care 
au stat la baza eliberării 
atestatului, pe bază de 
documente doveditoare şi 
întâlniri cu adoptatorul sau 
familia adoptatoare. În funcţie 
de concluziile verificărilor 
efectuate, direcţia care a eliberat 
atestatul decide dacă se impune 
sau nu retragerea acestui 
document. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

47.    
 
 
 
 
 
Art.III.-(1) În termen de 90 de 
zile de la intrării în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Muncii 

 
Art.III.- (1) Prevederile art. I 
intră în vigoare la 120 de zile 
de la data publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(2) În termenul prevăzut la 
alin.(1), Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, la 

 
Termenul este 
necesar pentru 
pregătirea 
implementării 
noilor 
reglementări în 
materie de 
adopţii. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

şi Justiţiei Sociale, la propunerea 
Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie va supune spre aprobare 
Guvernului hotărârea pentru 
modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.579/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, 
pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului 
nr.233/2012 privind serviciile şi 
activităţile ce pot fi desfăşurate 
de către organismele private 
române în cadrul procedurii 
adopţiei interne, precum şi 
metodologia de autorizare a 
acestora şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
1441/2004 cu privire la 
autorizarea organizaţiilor private 
străine de a desfăşura activităţi 
în domeniul adopţiei 
internaţionale. 
 
(2) În termenul prevăzut la 

propunerea Autorităţii Naţionale 
pentru Drepturile Persoanelor 
cu Dizabilități , Copii și Adopții, 
va supune spre aprobare 
Guvernului proiectul de hotărâre 
pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului 
nr.579/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.273/2004 
privind procedura adopţiei, 
pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului 
nr.233/2012 privind serviciile şi 
activităţile ce pot fi desfăşurate 
de către organismele private 
române în cadrul procedurii 
adopţiei interne, precum şi 
metodologia de autorizare a 
acestora şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 
1441/2004 cu privire la 
autorizarea organizaţiilor private 
străine de a desfăşura activităţi 
în domeniul adopţiei 
internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
(3) În termenul prevăzut la 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

alin.(1) Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, la propunerea 
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială va elabora 
proiectul de hotărâre a 
Guvernului privind procedura de 
acordare şi de plată a 
indemnizaţiei de sprijin 
prevăzută la art.1001, precum şi 
procedura de acordare a sumelor 
destinate acoperirii cheltuielilor 
prevăzute la art.1002 şi art.1004

alin.(1), Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale, la 
propunerea Agenţiei Naţionale 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
va elabora proiectul de hotărâre 
a Guvernului prevăzută la art. 
100

 
din Legea nr.273/2004, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi cu modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege şi-l va 
supune spre aprobare 
Guvernului. 
 

5 alin (2) din Legea nr. 
273/2004, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, şi îl va 
supune spre aprobare 
Guvernului. 
 
 
Autor: doamna deputat Oana 
Florea (alin.1) 
 
 
Autori: membrii comisiilor (alin.2 
şi 3) 
 
 

48.    
Art. IV. - Legea nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, 
republicată în Monitorul Oficial, 
al României, Partea I, nr. 739 
din 23 septembrie 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, se va 

 
nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 273/2004 Text adoptat de Senat 

Text adoptat de Comisii 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 

republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 

49.   
(7) Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi 
Adopţie îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale: 
............................. 
ş) recomandă direcţiilor generale 
de asistenţă socială şi protecţia 
copilului familii ori persoane care 
doresc să adopte; 
……………………………… 
cc) monitorizează şi controlează 
respectarea standardelor minime 
obligatorii privind procedura 
adopţiei interne; 

 
Art. V.- La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
abrogă articolul 5) alineatul (7) 
literele ş) şi cc) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului 
nr.11/2014 privind adoptarea 
unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
203 din 21 martie 2014, 
aprobată prin Legea 
nr.145/2015. 

 
Art. V. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi se 
abrogă literele ş) şi cc) ale 
alineatului (7) al articolului 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.11/2014 privind 
adoptarea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi 
completarea unor acte 
normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
203 din 21 martie 2014, 
aprobată prin Legea 
nr.145/2015. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
 
Pentru 
respectarea 
exigențelor 
impuse de 
normele de 
tehnică 
legislativă. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile au respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  Art.18 
 
„(91

 
 
(9) Direcţia prevăzută la 

alin.(3) are obligaţia de a 
verifica anual dacă sunt 
îndeplinite în continuare 
condiţiile legale necesare 
pentru obţinerea atestatului 
pe bază de documente 
doveditoare şi întâlniri cu 
adoptatorul sau familia 
adoptatoare. În funcţie de 
concluziile verificărilor efectuate, 
direcţia care a eliberat atestatul 
decide dacă se impune sau nu 
retragerea acestui document. ” 
 

1

 
1.Pentru o procedură mai 
rapidă. 
 
2. Răspunderea verificării 
îndeplinirii condiţiilor pentru 
obţinerea atestatului îi 
revine direcţiei. 

) Direcția prevăzută la alin. (3) are 
obligația de a organiza anual 
întâlniri cu adoptatorul sau familia 
adoptatoare. La aceste întâlniri 
adoptatorul sau familia 
adoptatoare vor da o declarație pe 
propria răspundere referitoare la 
menținerea în continuare a 
condițiilor în baza cărora a fost 
eliberat atestatul. În cazul în care 
au apărut modificări, aceștia vor 
depune documente doveditoare în 
acest sens. 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.  Art. 18 alin (10) lit c) 
 
c) în situaţia în care se constată 
implicarea directă a 
persoanei/familiei atestate în 

 
La articolul 18 alineatul (10) litera c) 
se abrogă. 
 
Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 

1. În realitate, foarte multe 
familii care doresc să adopte 
pot afla, din mediul lor 
social și cercul de cunoștințe 
si prieteni, despre un 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

identificarea unui copil potenţial 
adoptabil; această dispoziţie nu 
se aplică în situaţia în care se 
constată că persoana/familia 
atestată este rudă până la gradul 
al patrulea cu copilul; 
 
 

 copil/copii potențial 
adoptabili, iar limitarea pe 
care lit. c) o provoacă nu 
este nici în interesul 
superior al minorilor (care 
vor trebui să iși aștepte 
rândul să fie asimilați de 
sistem până vor fi declarați 
adoptabili) și nici pentru 
viitorii părinți care pot 
ajunge  mai repede la un 
copil pe care să îl adopte. 
 
2. Nu se justifică. 
 

3.  Art.18. 
 
 
(11) Valabilitatea atestatului 
încetează de drept: 
a) ca urmare a expirării; 
 
b) ca urmare a modificării 
configuraţiei familiei atestate, 
prin decesul unuia dintre membrii 
familiei sau prin divorţ; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
b) ca urmare a modificării 
configuraţiei familiei atestate, prin 
decesul unuia dintre membrii familiei 
sau prin divorţ, cu excepția situației 
în care procedura adpoției este 
într-o fază avansată, iar copilul ce 
urmează a fi adoptat se află în 
creșterea și îngrijirea nemijlocită 
a familiei, de minim 6 luni, 
dezvoltând relații de familie 
firești. 

 
1. În cazul în care se 
retrage atestatul din 
motivele menţionate, dar 
totuși copilul este deja 
încredintat familiei, 
încetarea de drept a 
valabilitaţii atestatului ar 
duce la imposibilitatea 
finalizării adopţiei și deci ar 
cauza traume suplimentare 
copilului încredinţat deja 
familiei. 
2. Nu se justifică.  

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

 
Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 
 

4.  Art. 28 - (1) Planul individualizat 
de protecţie, astfel cum este 
acesta reglementat de Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, are ca 
finalitate adopţia internă dacă: 
 

 
 
 
 
e) în cazul în care părinţii fireşti cu 
vârsta peste 18 ani îşi exprimă 
consimţământul la adopţie în cel mult 
45 de zile după părăsirea copilului, 
pentru a rămâne definitiv  
consimțământul exprimat, acesta 
trebuie reconfirmat de către 
părinţii fireşti într-un termen de 
maximum 45 de zile de la data la 
care a fost exprimat initial 
consimțământul. În acest caz, 
adopţia ca finalitate a planului 
individualizat de protecţie se stabileşte 
în maximum 30 de zile de la data 
reconfirmării consimţământului la 
adopţie de către părinţi. 
 
Autor: Cristina Trăilă deputat PNL, 
Roxana Mînzatu, Deputat PSD şi 
Oana-Mioara BÎZGAN-GAYRAL, 
deputat independent 
 

 
1. 
 
2.Textul adoptat de comisii 
est acoperitor. 
 
 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

5.   
14. După art. 28 se introduce 
un nou articol, art. 281

 
 
 
 

, cu 
următorul cuprins: 

 
1.Responsabilitatea pentru 
instrumentarea cazului îi 
revine managerului de caz. 

Camera 
Deputaţilor 

https://sintact.ro/#/dokument/16852068?cm=DOCUMENT�
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

„Art.281 „Art.28. - Directorul 
executiv/general al direcţiei are 
obligaţia de a controla 
trimestrial modul în care 
managerul de caz respectă 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) 
precum şi modul de realizare, de 
către personalul din subordine, a 
obligaţiei enunţate la art. 28 alin. 
(2), conform atribuţiilor stabilite 
în acest sens prin fişele 
individuale de post. ” 
 

1  
2. Este necesară o verificare 
a procedurii la intervale care 
să permită corectarea 
oricăror probleme aparute în 
procesul de adopţie. 

 - Directorul executiv/general 
al direcției  va controla anual modul 
în care managerul de caz respectă 
dispozițiile art. 28 alin. (1), precum și 
modul de realizare de către personalul 
din subordine a obligației prevăzute la 
art. 28 alin. (2), conform atribuțiilor 
stabilite în acest sens prin fișele de 
post. Managerul de caz este 
responsabil pentru stabilirea 
finalității planului individualizat de 
protecție în condițiile prevăzute de 
lege. 

 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

6.  14. După art. 28 se introduce 
un nou articol, art. 281, cu 
următorul cuprins: 
„Art.281

 
 
 
„Art.28. - Directorul 

executiv/general al direcţiei are 
obligaţia de a controla 
trimestrial modul în care 
managerul de caz respectă 
dispoziţiile art. 28 alin. (1) 
precum şi modul de realizare, de 
către personalul din subordine, a 
obligaţiei enunţate la art. 28 alin. 
(2), conform atribuţiilor stabilite 
în acest sens prin fişele 
individuale de post. ” 
 

1

 
1. Noile modificări oferă o 
libertate de apreciere și 
decizie destul de mare 
managerului de caz, care, 
uneori, poate tergiversa 
îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu, sau chiar acționa 
cu rea-credință, motiv 
pentru care activitatea sa 
trebuie monitorizată, și, în 
cazul în care este improprie, 
trebuie sancționată. 
 
2. Textul adoptat de comisie 
este acoperitor. 

 - În cazul în care directorul 
excutiv/general al direcției, constată, 
în urma controlului trimestrial, sau 
îi este adusă la cunoștință, prin 
orice mijloace și de căt re orice 
persoana interesată, încălcarea 
sau aplicarea gresită de către 
managerul de caz a normelor 
legale prevăzute la art. 28, acesta 
urmează, ca în urma verificărilor 
și constatărilor, să sanctioneze 
(disciplinar) persoana în cauză.” 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 
 

7.  Art. 32 
 
(7) În situaţia fraţilor care nu pot 
fi separaţi, odată cu împlinirea 
vârstei de 14 ani de către cel 
puţin unul dintre aceştia, efectele 
hotărârii judecătoreşti de 
deschidere a procedurii adopţiei 
încetează de drept pentru fraţii 
inseparabili. Prin excepţie, 
efectele hotărârii se prelungesc 
peste această dată, până la 
încuviinţarea adopţiei, dacă 
există solicitări de adopţie a 
respectivilor fraţi împreună, din 
partea unor familii sau persoane 
atestate. 

 
 
(7) În situația fraților care nu pot fi 
separați, odată cu împlinirea vârstei 
de 18 ani de către cel puțin unul 
dintre aceștia, efectele hotărârii 
judecătorești de deschidere a 
procedurii adopției încetează de drept 
pentru frații inseparabili. Prin excepţie, 
efectele hotărârii se prelungesc peste 
această dată, până la încuviinţarea 
adopţiei, dacă există solicitări de 
adopţie a respectivilor fraţi împreună, 
din partea unor familii sau persoane 
atestate care fac parte din familia 
extinsă a copiilor sau care au menținut 
și dezvoltat relații personale cu 
aceștia.” 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

 
1. 
 
2.Modificarea nu se justifică. 
Soluţia adoptată de comisii 
este acoperitoare. 

Camera 
Deputaţilor 

8.  Art. 32 
 
(7) În situaţia fraţilor care nu pot 
fi separaţi, odată cu împlinirea 
vârstei de 14 ani de către cel 
puţin unul dintre aceştia, efectele 
hotărârii judecătoreşti de 
deschidere a procedurii adopţiei 
încetează de drept pentru fraţii 

 
(7) In situaţia fraţilor care nu pot fi 
separaţi, odată cu împlinirea vârstei 
de 14 ani de către cel puţin unul dintre 
aceştia, efectele hotărârii judecătoreşti 
de deschidere a procedurii adopţiei 
încetează de drept pentru fraţii 
inseparabili. Prin excepţie, efectele 
hotărârii se prelungesc peste această 

1. 
2. Textul alin (7) a fost 
abrogat. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

inseparabili. Prin excepţie, 
efectele hotărârii se prelungesc 
peste această dată, până la 
încuviinţarea adopţiei, dacă 
există solicitări de adopţie a 
respectivilor fraţi împreună, din 
partea unor familii sau persoane 
atestate. 

dată, până la încuviinţarea adopţiei, 
dacă există solicitări de adopţie a 
respectivilor fraţi împreună, din partea 
unor familii sau persoane atestate 
care fac parte din familia extinsă a 
copiilor sau alte persoane care au 
menţinut şi dezvoltat relaţii personale 
cu aceştia.” 
 
Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 
 

9.   
 
„Art.33.- (1) Dacă, ulterior 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti de deschidere a 
procedurii adopţiei, dispare cauza 
care, potrivit legii, a făcut în 
mod excepţional imposibilă 
exprimarea consimţământului la 
adopţie de către părinte, din 
motive neimputabile acestuia, 
împotriva hotărârii se poate face 
cerere de revizuire. Părintele 
trebuie să dovedească, prin 
orice mijloc de probă, cauza 
care a făcut, în mod 
excepţional, imposibilă 
exprimarea consimţământului 
la adopţie. 
 

 
 
(1) Dacă, ulterior rămânerii definitive 
a hotărârii judecătoreşti de deschidere 
a procedurii adopţiei, dispare cauza 
care, potrivit legii, a făcut în mod 
excepţional imposibilă exprimarea 
consimţământului la adopţie de către 
părinte, din motive neimputabile 
acestuia, împotriva hotărârii se poate 
face cerere de revizuire. Părintele 
trebuie să dovedească, prin orice 
mijloc de probă, cauza care a făcut, în 
mod excepţional, imposibilă 
exprimarea consimţământului la 
adopţie. Excepție de la această 
prevedere face situația în care 
copilul a cărei adopție a fost 
deschisă a fost deja încredințat 
familiei adoptatoare de o perioadă 
de minim 6 luni. 
 

 
1. Dacă minorul a fost deja 
încredințat in vederea 
adopției de o perioada de 
timp de peste 6 luni, se 
consideră că acesta a 
început să dezvolte relații de 
atașament specifice unei 
familii cu viitoarea familie 
adoptatoare astfel încât 
revenirea asupra 
consimțământului de către 
părinții naturali trebuie 
foarte riguros verificată 
deorece o revenire asupra 
adopției este o chestiune 
care ar putea destabiliza 
psihic și emoțional minorul. 
 
2. Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 
10.   

Art.50 - (1) Adoptatorul sau, 
opțional, oricare dintre soții 
familiei adoptatoare, care 
realizează venituri supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările 
ulterioare, din activități salariale 
și asimilate acestora sau, după 
caz, activități independente sau 
activități agricole, denumit în 
continuare persoană îndreptățită , 
poate beneficia de un concediu 
de acomodare cu durata de 
maximum un an, care include și 
perioada încredințării copilului în 
vederea adopției, precum și de o 
indemnizație lunară, raportată la 
indicatorul social de referință, în 
cuantum de 3,4 ISR.  
 

 
Art.50.- (1) Oricare dintre soţii 
familiei adoptatoare, care realizează 
venituri supuse impozitului pe venit 
potrivit prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
din activităţi salariale şi asimilate 
acestora sau, după caz, activităţi 
independente sau activităţi agricole, 
denumit în continuare persoană 
îndreptăţită, poate beneficia de un 
concediu de acomodare cu durata de 
maximum un an, care include şi 
perioada încredinţării copilului în 
vederea adopţiei, precum şi de o 
indemnizaţie lunară, raportată la 
indicatorul social de referinţă, în 
cuantum de 3,4 ISR. 
 
PLx 517/2019 
Botnariu Emanuel Gabriel – 
senator independent, Bădulescu 
Dorin Valeriu – senator grup ALDE 
 

 
1.Se are în vedere 
reglementarea unor masuri 
speciale pentru familia 
adoptatoare monoparentală. 
PLx 517/2019 
 
2.Solutiile propuse la alin 
(1) şi (2) ale art.50 sunt 
susceptibile a încălca 
dispoziţiile constituţionale 
ale art. 16 alin (1) privind 
egalitatea în drepturi a 
cetăţenilor. 

Camera 
Deputaţilor 

11.  Art. 50 alin (2) 
 
(2) Concediul și indemnizația 
prevăzute la alin. (1) se acordă 
pe baza cererii persoanei 
îndreptățite, la care se anexează 
certificatul de grefă în baza 

 
(2) Concediul şi indemnizaţia 
prevăzute la alin. (1) se acordă pe 
baza cererii persoanei îndreptăţite, la 
care se anexează certificatul de grefa 
în baza căruia se execută hotărârea 
judecătorească de încredinţare în 

 Camera 
Deputaţilor 
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căruia se execută hotărârea 
judecătorească de încredințare în 
vederea adopției, documentul 
care atestă mutarea copilului la 
adoptator/familia adoptatoare, 
înregistrat la direcția în a cărei 
rază administrativ-teritorială a 
fost protejat copilul, precum și 
dovada intrării efective în 
concediu sau a suspendării 
activității. Cererea se 
completează potrivit modelului 
care se aprobă prin normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 

vederea adopţiei sau hotărârea 
judecatorească de încuviinţare a 
adopţiei pentru copiii aflaţi 
anterior în plasament, documentul 
care atestă mutarea copilului la 
adoptator/familia adoptatoare, 
înregistrat la direcţia în a cărei rază 
administraţiv-teritorială a fost protejat 
copilul, precum şi dovada intrării 
efective în concediu sau a suspendării 
activităţii. Cererea se completează 
potrivit modelului care se aprobă prin 
normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 
 
Autor: Iulian Bulai – deputat USR 
 

12.   
Art. 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Concediul şi indemnizaţia 
prevăzute la alin.(1) şi (2) se 
acordă pe baza cererii persoanei 
îndreptăţite, la care se anexează 
certificatul de grefă în baza căruia 
se execută hotărârea 
judecătorească de încredinţare în 
vederea adopţiei, documentul care 
atestă mutarea copilului la 
adoptator/familia adoptatoare, 
înregistrat la direcţia în a cărei 
rază administrativ-teritorială a 
fost protejat copilul, precum şi 
dovada intrării efective în 
concediu sau a suspendării 

  
Camera 

Deputaţilor 
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(3)Drepturile prevăzute la alin. 
(1) se stabilesc şi se acordă 
începând cu ziua următoare celei 
în care a fost pusă în executare 
hotărârea judecătorească de 
încredinţare în vederea adopţiei. 
 
(4)Persoanele îndreptăţite cărora 
li s-au stabilit drepturile 
prevăzute la alin. (1) nu pot 
beneficia, în perioada concediului 
de acomodare, de drepturile 
acordate în baza art. 2 şi 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(5) În perioada în care 
beneficiază de indemnizaţia 
prevăzută la alin. (1), persoana 
îndreptăţită are calitatea de 
asigurat în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate, fără plata 
contribuţiei de asigurări sociale 

activităţii. Cererea se completează 
potrivit modelului care se aprobă 
prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi. 
(4) Drepturile prevăzute la alin.(1) şi 
(2) se stabilesc şi se acordă începând 
cu ziua următoare celei în care a fost 
pusă în executare hotărârea 
judecătorească de încredinţare în 
vederea adopţiei. 
 
 
(5) Persoanele îndreptăţite cărora li s-
au stabilit drepturile prevăzute la 
alin.(1) nu pot beneficia, în perioada 
concediului de acomodare, de 
drepturile acordate în baza art.2 şi 
art.7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.132/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  
 
 
(6) În perioada în care beneficiază de 
indemnizaţia prevăzută la alin.(1) şi 
(2), persoana îndreptăţită are 
calitatea de asigurat în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate, fără 
plata contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate, în condiţiile prevăzute de 

https://idrept.ro/00136518.htm�
https://idrept.ro/00141125.htm�
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de sănătate, în condiţiile 
prevăzute de art. 154 din Legea 
nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(6)Fondurile necesare plăţii 
indemnizaţiei prevăzute la alin. 
(1), cheltuielile administrative, 
precum şi cele de transmitere a 
drepturilor se asigură din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
(7)Cererea şi documentele 
doveditoare se depun şi se 
înregistrează la agenţia pentru 
plăţi şi inspecţie socială 
judeţeană şi a municipiului 
Bucureşti în a cărei rază 
teritorială are domiciliul sau 
reşedinţa persoana îndreptăţită. 
 
(8)Calculul şi plata indemnizaţiei 
se fac de Agenţia Naţională 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 
prin agenţiile pentru plăţi şi 
inspecţie socială judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, şi se 
achită, în funcţie de opţiunea 
persoanei îndreptăţite, în cont 
bancar sau la domiciliul acesteia. 
 
(9)Procedura de plată a 

art.154 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 
(7) Fondurile necesare plăţii 
indemnizaţiei prevăzute la alin.(1) şi 
(2), cheltuielile administrative, 
precum şi cele de transmitere a 
drepturilor se asigură din bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale. 
 
(8) Cererea şi documentele 
doveditoare se depun şi se 
înregistrează la agenţia pentru plăţi şi 
inspecţie socială judeţeană şi a 
municipiului Bucureşti în a cărei rază 
teritorială are domiciliul sau reşedinţa 
persoana îndreptăţită. 
 
 
(9) Calculul şi plata indemnizaţiei se 
fac de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru 
plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, şi se achită, în 
funcţie de opţiunea persoanei 
îndreptăţite, în cont bancar sau la 
domiciliul acesteia. 
 
 
(10) Procedura de plată a 

https://idrept.ro/00172813.htm�
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indemnizaţiei care se acordă pe 
perioada concediului de 
acomodare se aprobă prin 
normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi*)

indemnizaţiei care se acordă pe 
perioada concediului de acomodare se 
aprobă prin normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi*). 
 
PLx 517/2019 
Botnariu Emanuel Gabriel – senator 
independent, Bădulescu Dorin Valeriu 
– senator grup ALDE 

. 
 

13.   
Art 60 alin (1)  
 
Art. 60  - (1) Adopţia 
internaţională a copilului cu 
reşedinţa obişnuită în România 
de către o persoană/familie cu 
reşedinţa obişnuită în străinătate 
poate fi încuviinţată numai 
pentru copiii care se află în 
evidenţa A.N.P.D.C.A. şi numai în 
următoarele situaţii: 
a)adoptatorul sau unul dintre 
soţii familiei adoptatoare este 
rudă până la gradul al patrulea 
inclusiv cu copilul pentru care a 
fost încuviinţată deschiderea 
procedurii adopţiei; 
b)adoptatorul sau unul dintre 
soţii familiei adoptatoare este şi 
cetăţean român; 
c)adoptatorul este soţ al 
părintelui firesc al copilului a 
cărui adopţie se solicită. 

 
 
 
Art. 60  - (1) Adopţia internaţională a 
copilului cu reşedinţa obişnuită în 
România de către o persoană/familie 
cu reşedinţa obişnuită în străinătate 
poate fi încuviinţată numai pentru 
copiii aflaţi în evidenţa A.N.D.P.D.C.A. 
pentru care s-a admis cererea de 
deschidere a procedurii adopţiei şi 
nu a putut fi identificat un 
adoptator/familie adoptatoare cu 
reşedinţa obişnuită în România 
într-un termen de un an de la data 
rămânerii definitive a hotărârii 
judecătoreşti prin care s-a admis 
cererea de deschidere a procedurii 
adopţiei. 
 
Autori: deputaţi Vasile Varga şi Ioan 
Cupşa 
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14.   
Art. 60  - (1) Adopţia 
internaţională a copilului cu 
reşedinţa obişnuită în România 
de către o persoană/familie cu 
reşedinţa obişnuită în străinătate 
poate fi încuviinţată numai 
pentru copiii care se află în 
evidenţa A.N.P.D.C.A. şi numai în 
următoarele situaţii: 
 
 
 
 
 
a)adoptatorul sau unul dintre 
soţii familiei adoptatoare este 
rudă până la gradul al patrulea 
inclusiv cu copilul pentru care a 
fost încuviinţată deschiderea 
procedurii adopţiei; 
b)adoptatorul sau unul dintre 
soţii familiei adoptatoare este şi 
cetăţean român; 
c)adoptatorul este soţ al 
părintelui firesc al copilului a 
cărui adopţie se solicită. 
 

 
Art. 60 - (1) Adopţia internaţională a 
copilului cu reşedinţa obişnuită în 
România de către o persoană/familie 
cu reşedinţa obişnuită în străinătate 
poate fi încuviinţată atât pentru 
copiii care se află în evidența 
A.N.D.P.D.C.A., cât și pentru copiii 
identificați ca fiind cu potențial 
adoptabil de către familiile ce 
doresc să adopte (și care urmează 
să indeplinească procedurile 
legale pentru a intra în evidența 
A.N.P.D.C.A.). şi numai în 
următoarele situaţii: 
 
lit a)- c) nemodificate 
 
Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 
 

1. 
2. Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 

15.  __ La articolul 60, alineatul (1), după 
litera c) se introduce o nouă literă, 
lit. d), cu următorul cuprins: 
 
(d) adoptatorul sau familia 

1. Pentru deschiderea 
adopţiilor internaţionale. 
2. Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 
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adoptatoare  trebuie să fie cetăţeni  
străini ai statelor semnatare ale 
Convenţiei de la Haga. 
 
Autor: Iulian Bulai – deputat USR 
 
 

16.  __ După alineatul (2) al articolului 60 
se introduce un nou alineat, 
alin.(3) cu următorul cuprins:  
(3) Adopția internațională poate fi 
încuviințată începând cu data de 1 
septembrie 2020 pentru copiii 
aflați în următoarele situații: 
a) copilul a împlinit vârsta de 14 
ani. Dispoziția se aplică similar și 
în cazul fraților c are nu pot fi 
separați, dacă unul dintre ei a 
împlinit vârsta de 14 ani; 
b) în cazul copilului încadrat în 
grad de handicap grav, cu 
dependență de îngrijiri în servicii 
specializate de tip rezidențial sau, 
după caz, al copilului cu handicap 
accentuat, conform Legii nr. 
448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autor: Oana-Mioara BÎZGAN-GAYRAL, 
Deputat independent 
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17.  __  

După articolul 86 se introduce un 
nou articol, art. 861, cu umătorul 
cuprins: 
“Art.861

1. Această reglementare 
este necesară pentru a 
proteja interesul superior   
al copilului pentru care s-a 
deschis procedura adopției, 
precum și a vieții private a 
potențialilor părinți 
adoptatori.Prin menținerea 
secretă a identității ori a 
altor informații referitoare la 
persoana sau familia 
adoptatoare vor fi evitate, 
de exemplu, situațiile în 
care  părintele sau 
reprezentantul legal ar 
pretinde pentru sine sau 
pentru altul, bani ori alte 
foloase materiale în 
schimbul adopţie copilului. 
 
2.Nu se justifică o 
asemenea prevedere. 
 

 - Cererile formulate în 
temeiul prezentei legi se 
soluționează în ședințe secrete, 
fără a se indica date cu privire la 
dosar sau alte date care ar 
permite, în orice fel, divulgarea 
identităţii sau a altor informaţii cu 
privire la adoptator ori familia 
adoptatoare.” 
 
Autori: Roxana MÎNZATU, Deputat 
PSD şi Oana-Mioara BÎZGAN-GAYRAL, 
Deputat independent 
 
 
 

Camera 
Deputaţilor 

18.  Art. 96 
 
 
 
(1)În cazul adopţiei interne, 
monitorizarea postadopţie se 
realizează de către direcţia de la 
domiciliul copilului, care are 
obligaţia întocmirii unor 

 
La articolul 96, alineatele (1) și 
(2) se modifică și vo r avea 
următorul cuprins: 
Art. 96 - (1) În cazul adopţiei 
interne, monitorizarea postadopţie se 
realizează de către direcţia de la 
domiciliul copilului, care are obligaţia 
întocmirii unor rapoarte anuale pe o 

 
1. este suficient ca 
rapoartele să fie întocmite 
anual. 
2.Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 
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rapoarte trimestriale pe o 
perioadă de cel puţin 2 ani după 
încuviinţarea adopţiei. 
(2)În perioada de monitorizare 
postadopţie, adoptatorii au 
obligaţia de a colabora cu direcţia 
pentru a înlesni realizarea 
rapoartelor trimestriale şi de a 
o informa cu privire la 
schimbarea domiciliului ori la 
modificările intervenite în 
structura familiei. 
 

perioadă de cel puţin 2 ani după 
încuviinţarea adopţiei. 
(2) În perioada de monitorizare 
postadopţie, adoptatorii au obligaţia 
de a colabora cu direcţia pentru a 
înlesni realizarea rapoartelor anuale 
şi de a o informa cu privire la 
schimbarea domiciliului ori la 
modificările intervenite în structura 
familiei. 
 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 

19.  Art. 97 alin (2) 
 
 
(2) În situaţia în care 
adoptatorul/familia adoptatoare, 
împreună cu copilul adoptat, îşi 
stabileşte domiciliul/reşedinţa în 
altă ţară, direcţia de la domiciliul 
acestuia/acesteia realizează 
continuarea monitorizării 
postadopţie cu sprijinul 
A.N.P.D.C.A. în aceste cazuri, la 
solicitarea direcţiei, A.N.P.D.C.A. 
facilitează obţinerea rapoartelor 
trimestriale prin contactarea 
serviciilor sociale competente 
publice sau private din statul în 
care adoptatorul/familia 
adoptatoare şi-a stabilit 

La articolul 97, alineatul (2), se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(2) În situaţia în care 
adoptatorul/familia adoptatoare, 
împreună cu copilul adoptat, îşi 
stabileşte domiciliul/reşedinţa în altă 
ţară, direcţia de la domiciliul 
acestuia/acesteia realizează 
continuarea monitorizării postadopţie 
cu sprijinul A.N.D.P.D.C.A.. În aceste 
cazuri, la solicitarea direcţiei, 
A.N.D.P.D.C.A. facilitează obţinerea 
rapoartelor anuale prin contactarea 
serviciilor sociale competente, publice 
sau private, din statul în care 
adoptatorul/familia adoptatoare şi-a 
stabilit domiciliul/reşedinţa. 
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domiciliul/reşedinţa. 
 

Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 

20.  Art. 98 alin (2) 
 
 
 
(2)În scopul îndeplinirii obligaţiei 
prevăzute la alin. (1), 
A.N.P.D.C.A. trebuie să solicite 
realizarea monitorizării 
postadopţie şi transmiterea de 
rapoarte trimestriale autorităţii 
centrale competente sau 
organizaţiei acreditate şi 
autorizate din statul primitor. 
 

La articolul 98, alineatul (2), se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei 
prevăzute la alin. (1), A.N.D.P.D.C.A. 
trebuie să solicite realizarea 
monitorizării postadopţie şi 
transmiterea de rapoarte anuale 
autorităţii centrale competente sau 
organizaţiei acreditate şi autorizate 
din statul primitor. 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 

 Camera 
Deputaţilor 

21.   
“h) nerespectarea prevederilor 
art.281

 
Se elimină. 
 
Autor: Csép Éva Andrea, deputat 
UDMR 
 

.” 

1. Atâta timp cât managerul 
de caz este responsabil 
pentru stabilirea finalității 
Planului individualizat de 
protecție, considerăm că nu 
directorul general trebuie 
sancționat, ci eventual 
managerul de caz al 
copilului care cunoaște 
foarte bine situația acestuia 
și a familiei, familiei lărgite.  
2. Nu se justifică. 

Camera 
Deputaţilor 

22.  Art. 107 alin (2) 
 
(2) Fapta persoanei care, fără 
drept, intermediază 
adoptarea unui copil, în 

 
 
(2) Fapta persoanei care, în cursul 
identificării și intermedierii 
adoptării unui copil, cu ignorarea 

 
1. intermedierea adopției în 
scopul obținerii de foloase 
materiale trebuie să fie 
pedepsită, însă nu și în 

Camera 
Deputaţilor 
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scopul obţinerii de foloase 
materiale, se pedepseşte cu 
închisoare de la un an la 5 ani. 
 

principilui interesului superior al 
copilului acționează in scopul 
obținerii de foloase materiale, se 
pedepsește cu închisoare de la un an 
la 5 ani. 
 
Autor: deputat PNL Cristina Trăilă 

cazul în care intermedierea 
există, având ca scop 
identificarea și salvarea unui 
copil într-o situație de risc și 
adopția acestuia. 
 
2. Nu se justifică. 
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