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Capitolul I
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Secţiunea 1. Cadrul normativ. Drept intern
 Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei a fost republicată în temeiul dispoziţiilor art. X din Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie
2016), dându-se textelor o nouă numerotare.
 Legea nr. 273/2004 a fost publicată iniţial, sub denumirea „Legea privind regimul
juridic al adopţiei”, în M. Of. nr. 557 din 23 iunie 2004, fiind modificată şi completată
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, aprobată prin Legea
nr. 49/2009 care a dispus republicarea legii.
 Legea nr. 273/2004 a fost republicată în M. Of. nr. 788 din 19 noiembrie 2009 şi
ulterior modificată prin: Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011), cu modificările şi
completările ulterioare; Legea nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei (M. Of. nr. 860 din 7 decembrie 2011)
care a dispus, la rândul ei, republicarea legii.
 Ulterior, Legea nr. 273/2004 a fost republicată în temeiul dispoziţiilor art. X din Legea
nr. 233/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul
juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 860 din 7
decembrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.
 După republicarea din anul 2012, Legea nr. 273/2004 a fost modificată prin: Legea nr.
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă (M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (M. Of. nr. 606 din 23 august
2012); Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012); Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie
2013); Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative (M. Of. nr. 283 din 14
aprilie 2016), care a dispus, la rândul ei, republicarea legii.
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Secţiunea a 2-a. Cadrul normativ. Convenţii internaţionale
Cele mai importante convenţii internaţionale în domeniul adopţiei la care
România a aderat sunt următoarele:


Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului [ratificată prin Legea nr. 18/1990,
publicată în M. Of. nr. 109 din 28 septembrie 1990 şi republicată în M. Of. nr. 314 din
13 iunie 2001];



Convenţia europeană în materia adopţiei de copii încheiată la Strasbourg la 24 aprilie
1967 [ratificată prin Legea nr. 15/1993, publicată în M. Of. nr. 67 din 31 martie 1993];



Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale,
încheiată la Haga [ratificată prin Legea nr. 84/1994, publicată în M. Of. nr. 298 din 21
octombrie 1994];



Convenţia cu Republica Italiană referitoare la adopţia minorilor, semnată la Roma la
29 martie 1995 [ratificată prin Legea nr. 52/1996, publicată în M. Of. nr. 134 din 27
iunie 1996], şi Protocolul adiţional la Convenţie din 11 decembrie 1997;



Tratatul dintre România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie
civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996 (art. 31 conţine prevederi
referitoare la adopţia internaţională) [ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.
Of. nr. 310 din 13 noiembrie 1997];



Tratatul cu Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele
civile [ratificat prin O.G. nr. 65/1999, publicată în M. Of. nr. 414 din 30 august 2007],
încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999 (art. 35 conţine prevederi referitoare la adopţia
internaţională);



Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la
15 mai 2003 [ratificată prin Legea nr. 87/2007, publicată în M. Of. nr. 257 din 17
aprilie 2007];



Convenţia europeană revizuită în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la
27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009 [ratificată
prin Legea nr. 138 din 5 iulie 2011, publicată în M. Of. nr. 515 din 21 iulie 2011] etc.

NOTĂ:
Legiuitorul român, prin O.U.G. nr. 121/2001, a suspendat toate procedurile de adopţie
internaţională pe o perioadă de 12 luni; acest termen a fost prorogat succesiv până în
momentul adoptării O.U.G. nr. 1/2004 care dispunea că cererile de adopţie internaţională
înaintate de guvern instanţelor judecătoreşti competente până la data intrării în vigoare a
acestei ordonanţe se soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii
acestora.
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Secţiunea a 3-a. Definiţii
1. Ce este adopţia?
A. Definiţie legală:

Noul Cod civil:
Art. 451, cu marginala „Noţiune”, defineşte adopţia ca fiind:
„Operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între
adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele
adoptatorului”.

B. Definiţii doctrinare:
Definirea adopţiei nu este o misiune uşoară, deoarece aceasta este o operaţiune
juridică complicată şi complexă. În literatura de specialitate, adopţia a fost definită astfel:
- „actul juridic prin care se stabilesc relaţii de rudenie, asemănătoare rudeniei fireşti, între
adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi adoptator şi rudele acestuia, pe de altă parte”
[Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C.C. Hageanu, Dreptul familiei, ed. VII-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 225];

- „act juridic sui generis cu conţinut complex şi esenţialmente solemn, în temeiul căruia,
cu respectarea ordinii publice şi bunelor moravuri, încetează pentru viitor legăturile de
filiaţie şi rudenie naturală şi se stabilesc legăturile de filiaţie şi rudenie civilă” [T. Bodoaşcă,
Dreptul familiei, ed. a III-a revăzută şi adăugită conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 606].

- „proces de schimbare a statutului juridic al unui copil, astfel încât acesta devine
membru cu drepturi depline în noua familie cu unul sau doi părinţi” [J. Harris, V. White, A Dictionary
of Social Work and Social Care, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 9].

„Adopţia reprezintă o ficţiune juridică ce are drept scop punerea în
valoare a năzuinţei legiuitorului, năzuinţă ce înglobează operaţiunea sub
forma unei manifestări de voinţă a uneia sau mai multor persoane fizice
de a crea noi raporturi juridice de familie, prin integrarea copilului
într-un nou mediu familial și stabilirea unor relaţii de familie noi, atât
într-o viziune morală, cât și, cu precădere, într-un sens juridic”.
B.D. Moloman, L.-C. Ureche, Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.
Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, București, 2016, p. 29
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2. Definirea unor termeni/expresii juridice
Termenul
„adoptat”

= persoana care a fost sau urmează să fie adoptată, în condiţiile Legii
nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată.
De reţinut. Aşadar, semnificaţia juridică a termenului „adoptat” trebuie pusă în
corelaţie cu dispoziţiile Legii nr. 273/2004 şi ale Noului Cod civil care stabilesc
condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care urmează a fi
adoptată, precum şi acelea care reglementează efectele adopţiei.

Termenul
„adoptator”

= persoana care a adoptat sau doreşte să adopte, în condiţiile Legii
nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată.
De reţinut. Drept urmare, semnificaţia juridică a acestui termen trebuie corelată cu
dispoziţiile prezentei legi şi cele ale Noului Cod civil care stabilesc condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească persoana care adoptă.

Sintagmele  În funcţie de prezenţa elementului de extraneitate, adopţia poate fi o
„adopţie adopţie internă sau internaţională.
internă” şi
„adopţie  Noul Cod civil nu consacră explicit această diferenţă, însă, potrivit
internaţională” art. 453, condiţiile şi procedura adopţiei internaţionale, ca şi efectele
acesteia asupra cetăţeniei copilului se stabilesc prin lege specială.
Legiuitorul român a definit aceste sintagme în cuprinsul lit. c) şi d)
ale art. 2 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată,
raportându-se exclusiv la reşedinţa obişnuită a adoptatului şi a
adoptatorului.
De reţinut. Aşadar, adopţia este internă atunci când reşedinţa obişnuită a
adoptatului, cât şi a adoptatorului este în România şi internaţională când reşedinţa
obişnuită a adoptatului este în România, iar cea a adoptatorului sau, după caz, a
familiei adoptatoare, în străinătate.
Atenţie! Potrivit art. 60 din Lege, 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
Autorităţii Naţionale 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 [în
această situaţie, adopţia este permisă pentru copiii pentru care s-a admis cererea de
deschidere a procedurii adopţiei şi nu a putut fi identificat un adoptator sau o familie
adoptatoare cu reşedinţa obişnuită în România sau una dintre persoanele prevăzute
la lit. a), 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];
c) adoptatorul este soţ al părintelui firesc al copilului a cărui adopţie se solicită.

 Observăm faptul că cetăţenia adoptatului şi a adoptatorului nu au
nicio consecinţă asupra catalogării adopţiei ca fiind internă sau
internaţională.
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 Drept urmare, având în vedere definiţiile oferite de legiuitorul român, o
adopţie poate fi catalogată drept internă, chiar dacă adoptatul şi/sau
adoptatorul ori familia adoptatoare nu au cetăţenia română, însă au
reşedinţa obişnuită în România.
Atenţie! Referitor la sintagma „reşedinţa obişnuită” sunt necesare unele clarificări. În
conformitate cu prevederile art. 88 NCC, reşedinţa persoanei fizice este locul unde îşi
are locuinţa secundară. Aşa cum s-a subliniat şi în literatura de specialitate
[M. Nicolae (coord.), V. Bîcu, G.-Al. Ilie, R. Rizoiu, Drept civil. Persoanele, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2016, p. 111; E. Lupan, S. Sztranyiczki, Persoanele în concepţia Noului Cod
civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 154; I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Persoanele,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 169], reşedinţa nu prezintă caracter de stabilitate
(este esenţialmente temporară) şi nici de obligativitate (este facultativă), în schimb,
ca şi domiciliul, o persoană fizică nu poate avea, la un moment dat, decât o singură
reşedinţă (unicitatea reşedinţei).
De reţinut. Din punct de vedere administrativ, stabilirea sau schimbarea reşedinţei
trebuie declarată şi este menţionată în dovada de reşedinţă, document care va însoţi
cartea de identitate. Menţiunea privind stabilirea reşedinţei se înscrie la cererea
persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa
secundară [art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare]. Pe de altă
parte, menţiunea privind stabilirea reşedinţei se acordă „pentru perioada solicitată,
dar nu mai mare de un an” [art. 31 alin. (2) teza I din O.U.G. nr. 97/2005].

Termenul = documentul eliberat care certifică existenţa abilităţilor parentale ale soli„atestat” citantului, precum şi îndeplinirea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale
necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului.
De reţinut. Semnificaţia acestui termen trebuie pusă în corelaţie cu prevederile
art. 18-27 din Legea nr. 273/2004, privind atestarea adoptatorului sau, după caz, a
familiei adoptatoare, precum şi cu cele privitoare la atestarea adoptatorului sau
familiei adoptatoare din statul de primire.

Sintagma = Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei
„Convenţia de internaţionale.
la Haga”
 Această convenţie a fost încheiată la Haga, la data de 29 mai
1993, iar ţara noastră a ratificat-o prin Legea nr. 84/1994 (M. Of. nr. 298
din 21 octombrie 1994, cu modificările ulterioare).
Termenul
„copil”

 În ceea ce ne priveşte, considerăm – alături de alţi autori [T. Bodoaşcă,
Opinii privind semnificaţia juridică a termenului „copil”, în Dreptul nr. 6/2014, p. 126] – faptul
că termenul „copil” poate fi analizat lato sensu şi stricto sensu.
 Lato sensu, prin termenul „copil” se înţelege persoana fizică, indiferent de vârstă şi capacitatea ei de exerciţiu, rudă în linie dreaptă
descendentă de gradul întâi cu o altă persoană. Lipsit de echivoc, în
acest sens, este art. 406 NCC, conform căruia, rudenia este în linie
dreaptă în cazul descendenţei unei persoane dintr-o altă persoană şi
poate fi ascendentă sau descendentă [alin. (1)], iar gradul de rudenie se
stabileşte în linie dreaptă, după numărul naşterilor, astfel copiii şi părinţii

