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RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege privind adopţia în România 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, prin adresa nr. 
PLx 514/2016 din 7 noiembrie 2016, cu dezbaterea pe fond a proiectului 

de Lege privind adopţia în România. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisiile au avut în vedere:  
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.304/06.04.2016) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1007/25.05.2016). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui 
nou cadru legal în domeniul adopţiilor, urmând ca Legea nr.273/2004 

privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, să fie abrogată. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 

Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. 
 
Comisia juridică de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege 

în şedinţa din data de 5 decembrie 2016. La dezbateri au fost prezenţi 
deputaţii conform listei de prezenţă. 

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 29 
decembrie 2016 şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi din totalul de 22 de 
membri. La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Ana Maria 
Neagoe, director general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi. 
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Raportul comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 
abţineri). 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 1 noiembrie 
2016, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele 
considerente: 

- se introduc anumite principii şi practici existente la nivelul anilor 
1990 care nu sunt conforme cu normele Convenţiilor internaţionale la care 
România este parte, proiectul axându-se în principal pe eliminarea celor 
trei etape importante ale procedurii de adopţie existente în prezent, 
respectiv declararea adoptabilităţii copilului de către instanţa 
judecătorească, realizarea de către specialişti a potrivirii copilului cu 
familia adoptatoare şi încredinţarea în vederea adopţiei. 

Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, a fost recent modificată prin Legea 
nr. 57/2016, modificările vizând reducerea termenelor de îndeplinire a 
procedurilor administrative şi judiciare, îmbunătăţirea procedurilor şi 
suplimentarea garanţiilor pentru asigurarea interesului superior al 
copilului.  

 

 
PREŞEDINTE,    PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon    Eugen Nicolicea 
 
 
 
SECRETAR,     SECRETAR,   
Andrei Ionuţ Gâdea   Costel Neculai Dunava 

      
            

 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo     Consilier parlamentar Roxana David 
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