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Simplificarea sistemului de adoptii
Oficiul Roman pentru Adoptii (ORA) referitor la modificarea Legii 273/2004
privind regimul juridic al adoptiei, noile prevederi normative stabilind ca un
copil cu parinti necunoscuti sa poata fi adoptat la 30 zile dupa obtinerea
certificatului de nastere, iar un copil aflat in ingrijirea statului sa fie adoptabil
dupa un an in care parintii se arata dezinteresati de situatia acestuia.
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Guvernul a decis, totodata, la solicitarea expresa a primului-ministru, dupa cum a precizat in
conferinta de presa purtatorul de cuvant al Executivului, Ioana Muntean, sa fie mentinute
reglementarile in vigoare privind adoptiile internationale, fiind astfel modificate doar procedurile
legate de adoptiile interne.
'Am gasit solutii pentru anumite categorii de copii pentru ca ei sa fie mai repede declarati
adoptabili, sa fie adoptati la varste mai mici asa cum doresc foarte multe familii de copii din
Romania. (...) Intentia noastra este sa marim numarul de adoptii, de copii adoptabili, sa venim in
sprijinul familiilor care adopta. (...) Copiii cu parinti necunoscuti pot fi declarati adoptabili la 30 de
zile dupa obtinerea certificatului de nastere', a declarat si seful ORA, secretarul de stat Bogdan
Panait.
De asemenea, noile prevederi reglementeaza situatia copiilor aflati in cadrul sistemului de

protectie fata de care parintii si familia manifesta dezinteres, acestia urmand sa fie declarati
adoptabili dupa o durata de un an petrecuta in sistem.
'Ideea este sa micsoram durata de stationare a copilului in sistemul de protectie', a aratat seful
ORA.
Totodata, noul cadru redefineste notiunea de adoptie interna si internationala, precizand ce
inseamna domiciliul si resedinta. Astfel, pot adopta numai acele familii care pot face dovada ca in
ultimul an au avut resedinta in Romania.
in plus, este introdusa in proiectul care va fi transmis la Parlament si obligativitatea efectuarii
probei ADN pentru tatii care recunosc un copil dintr-o legatura extraconjugala, ca actiune
premergatoare adoptarii acestui copil de catre tati, masura initiata pentru a combate cazurile de
vanzari de copii sau ocolire a procedurilor normale de adoptie.
Secretarul de stat Bogdan Panait a mentionat ca noul cadru legislativ vizeaza si infiintarea unui
corp de control al ORA pentru a veghea la aplicarea legii, precum si infiintarea la cele 47 de
directii de asistenta sociala si protectie a copilului a unei structuri specializate in adoptie si postadoptie, constituita din 2 asistenti sociali, 2 psihologi si un jurist.
Potrivit sefului ORA, in 2010 au fost adoptati circa 1.700 de copii romani aflati in sistemul de
protectie, in crestere cu aproximativ 500 fata de 2008. in prezent, in sistem sunt circa 66.000 de
copii, dintre care aproximativ 23.000 in centrele de plasament, iar 20.000 in grija asistentilor
maternali.
ORA a trimis spre aprobare in octombrie 2009 un memorandum pentru reluarea adoptiilor
internationale in cazurile copiilor pentru care nu s-a reusit adoptia la nivel national, insa acest
punct de vedere nu a fost preluat la nivelul Guvernului. ORA a prezentat spre dezbatere publica
in decembrie 2010 proiectul de lege de modificare a Legii 273/2004 privind regimul juridic al
adoptiei, fiind prevazuta in acea forma adoptiile acelor familii de romani care sunt stabiliti in
strainatate.
Pe 18 ianuarie, plenul Parlamentului European a adoptat o rezolutie initiata de 62 de
eurodeputati pentru redeschiderea adoptiilor internationale la nivelul UE, in cadrul dezbaterilor
Romania fiind criticata pentru ca nu permite reluarea adoptiilor internationale, desi situatia
copiilor abandonati ar fi grava in continuare. (AGERPRES)
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