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 Câți copii sunt declarați adoptabili în România în momentul de față? Câți dintre aceștia 
sunt greu-adoptabili? Câți dintre ei sunt eligibili pentru adopția internațională? 

 Câte adopții naționale au fost încheiate în România în anul 2019? Câte adopții 
internaționale au fost încheiate în România în anul 2019?  
 

Solicit răspuns în scris, în format editabil și electronic, la adresa oana.bizgan@cdep.ro.  
Vă mulţumesc. 

 
Deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral 

                                                                                    Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti 
 

 

 




