Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru Sănătate şi Familie

Nr. 28/895/ 28 noiembrie 2001

SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 27 şi 28.11.2001
Comisia pentru sănătate şi familie şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 27
noiembrie 2001 între orele 15,00 – 17,30 şi 28 noiembrie 2001 între orele 9,00 –
13,00, având următoarea ordine de zi:
1.

Audieri în vederea avizării propunerii legislative: “Lege privind

protecţia copiilor în materia adopţiilor internaţionale “.
2.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege a viei şi vinului, în

sistemul organizării comune a pieţii vitivinicole.
3.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz
uman, pe baza unor noi materiale documentare înaintate comisiei.
4.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman.
5.

Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.220/2000 pentru prorogarea termenului prevăzut la
art.109 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman.

6.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie
şi comercializare a produselor farmaceutice.
La primul punct al ordinii de zi comisia a examinat propunerea legislativă
privind protecţia copiilor în materia adopţiei internaţionale, cu care a fost
sesizată pentru avizare.
Titlul acestei propuneri legislative, precum şi structura ei reprezintă o
adaptare a Convenţiei de la Haga, pornind de la premiza că şi în dreptul intern
este necesară o reglementare distinctă, specială a adopţiei internaţionale, care să
permită aşezarea acestei instituţii, în fapt şi în drept, în rândul acelora pe deplin
comparabile cu reglementările internaţionale.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/1997 reprezintă în continuare
dreptul comun, respectiv cadrul general al adopţiei, urmând ca problemele
specifice adopţiei internaţionale să fie reglementate prin propunerea legislativă,
care va îndeplini rolul unei legi speciale. În ordonanţă nu s-a reflectat, în mod
explicit, caracterul subsidiar al adopţiei internaţionale care nu se poate explica
doar prin faptul că, în cazul unui concurs de cereri privind adopţia unui copil,
are prioritate la adopţie cetăţeanul român faţă de cel străin. Adopţia
internaţională este un mijloc de protecţie a copilului la care se poate recurge
doar atunci când nu este posibilă luarea unei măsuri de protecţie a copilului care
să asigure îngrijirea de către o familie sau persoană în ţară.
În domeniul coordonării instituţionale Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie asigură elaborarea şi aplicarea
strategiei şi a programelor de reformă în domeniul protecţiei drepturilor
copilului şi al adopţiei. Prin serviciile publice specializate şi organismele
private, cu sprijinul altor instituţii, se ia iniţiativa de protecţie a copilului în
cadru instituţionalizat, apoi se încearcă încredinţarea şi plasamentul la o altă
familie sau adopţia în ţară. În acest sens, pentru fiecare copil instituţionalizat se
va întocmi un program complex cu anumite măsuri, iar modul în care s-a derulat
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acest program va fi supus controlului judecătoresc, în cadrul procedurii privind
declararea adoptabilităţii internaţionale a copilului.
În ceea ce priveşte consimţământul, în afara condiţiilor generale prevăzute
de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/1997, au fost preluate dispoziţii din
Convenţia de la Haga de natură să asigure exprimarea unui consimţământ liber,
neviciat şi dezinteresat.
Prin propunerea legislativă în discuţie se prevede posibilitatea
încredinţării copilului în vederea adopţiei internaţionale, prin mecanismul de
cooperare dintre autorităţile centrale , asigurându-se supravegherea copilului şi
urmărirea evoluţiei lui în străinătate, precum şi posibilitatea de a se lua măsurile
necesare în situaţia în care nu mai este în interesul copilului menţinerea în
familia adoptatoare, până la înapoierea de îndată a copilului în ţară. S-a prevăzut
că instanţa română rămâne competentă exclusiv să încuviinţeze adopţia, până la
expirarea perioadei de încredinţare, dacă se constată evoluţia favorabilă a
copilului.
În ceea ce priveşte procedura, dacă după declararea adoptabilităţii
internaţionale a copilului, se constată că există mai multe persoane sau familii
care doresc să adopte acelaşi copil, toate cererile şi dosarele vor fi depuse la
Comitetul Român pentru Adopţii în vederea eliberării confirmării şi după aceea
la instanţă, care va aprecia în funcţie de interesul copilului. Procedura
judecătorească prevede o procedură unitară pentru toate etapele pe care le
implică adopţia internaţională: declararea adoptabilităţii internaţionale a
copilului, încredinţarea în vederea adopţiei internaţionale şi soluţionarea cererii
de încuviinţare a adopţiei internaţionale.
La articolul 16 alineatul (3), care

la lit.b) prevede că propunerile

comisiei privind încredinţarea copilului în vederea adopţiei internaţionale vor fi
însoţite, printre altele, de certificatul medical privind starea de sănătate a
copilului, comisia a propus ca certificatul medical să fie eliberat de către
unitatea sanitară în evidenţa căreia se află copilul şi nu de către policlinica de la
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domiciliul acestuia. Acest amendament are în vedere corelarea cu reglementările
legislaţiei sanitare în vigoare.
Pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ în materie, propunerea legislativă
reglementează colaborarea cu organismele private române, autorizate de către
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, pe baza rezultatelor
programelor de protecţie a copilului. Evaluarea rezultatelor acestor organisme
private se va face în funcţie de activitatea de prevenire a abandonului de copii
prin susţinerea materială şi financiară a familiilor şi reintegrarea copiilor în
familie.
La articolul 26 se prevede că, persoanele care ocupă o funcţie publică sau
o funcţie de demnitate publică, nu pot desfăşura activităţi în domeniul adopţiei
în cadrul organismelor private autorizate. Pentru a da mai multă claritate acestei
reglementări, comisia a propus completarea textului, la final, cu sintagma “pe
perioada mandatului”.
Fondurile acestor organisme vor fi supuse unui regim riguros,
instituindu-se obligaţia de a declara public donaţiile primite, interdicţia de a
primi donaţii din partea persoanelor cărora le-au înlesnit adopţiile, controlul
riguros al gestiunii de către Curtea de Conturi.
Referitor la acest ultim aspect, comisia a propus eliminarea textului
articolului 29, deoarece această atribuţie nu este prevăzută în Legea nr.94/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, care este o lege organică.
În cadrul Capitolului “Dispoziţii tranzitorii şi finale “ la articolul 30 se
reglementează că, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, aceste prevederi
nu vor afecta procedurile de adopţie internaţională aflate în curs de desfăşurare
şi nici repartiţiile efectuate de Comitetul Român pentru Adopţii.
Pentru a se asigura controlul legalităţii documentelor sau a procedurilor
deja efectuate, comisia a propus eliminarea acestui text.
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În finalul dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât
avizarea favoravilă a propunerii legislative privind protecţia copiilor în materia
adopţiei internaţionale, cu amendamentele prezentate mai sus.
La punctul al doilea al ordinii de zi , Comisia pentru sănătate şi familie a
hotărât avizarea favorabilă a proiectului Legii viei şi vinului, în sistemul
organizării comune a pieţei vitivinicole, în sfera de competenţe a comisiei.
Dezbaterile de la punctele 3 – 6 din ordinea de zi, privind proiectul de
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman precum şi a proiectelor de lege
modificatoare, au fost amânate pentru viitoarea şedinţă a comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei (14) au absentat motivat
dl.dep.prof.dr.Mircea Ifrim, preşedintele comisiei (Grupul Parlamentar al PRM)
şi doamna dep.dr.Daniela Bartoş (Grupul Parlamentar al PSD ) .
Comisia a mai dezbătut şi alte probleme privind activitatea sa curentă.

p.PREŞEDINTE,
DEP.DR.OVIDIU BRÎNZAN
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