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                    PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

                                     CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                              Bucureşti, 11 iunie 2014
               Nr. Pl-x  78/2014 

 
 

                                      
 
                                               RAPORT 

asupra 
 propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 

privind regimul juridic al adopţiei 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind 

regimul juridic al adopţiei, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 78 din 24 februarie 2014, 

înregistrată cu nr. 4c-11/175 din 24 februarie 2014. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 18 februarie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, urmărindu-se, potrivit Expunerii de motive, facilitarea procesului de adopţie. 

Iniţiativa legislativă propune, ca soluţii legislative: 

- reducerea termenului de depunere a raportului de evaluare a adoptatorului sau a 

familiei adoptatoare, prevăzut de art.18 alin.(1), de la 120 zile la 60 zile; 
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- reglementarea unei noi excepţii de la parcurgerea etapei de încredinţare în 

vederea adopţiei, prin reducerea perioadei de plasament  de la 2 ani la un an, pentru 

copiii cu părinţi necunoscuţi şi orfani aflaţi în plasament la familia adoptatoare (art.42 

alin.(1) lit. c); 

- eliminarea obligaţiei de a chema părinţii fireşti în faţa instanţei competente să 

încuviinţeze adopţia în cazul în care consimţământul a fost dat (art. 50 alin. (2)). 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr.1107 din 9 octombrie 2013. 

Comisia pentru politică externă a avizat negativ propunerea legislativă, cu 

unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-13/15 din 11 martie 2014. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa 

legislativă, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 11 martie 2014, conform 

adresei cu nr.4c-7/85/2014. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu majoritate de voturi, în şedinţa din 

data de 5 martie 2014, conform adresei cu nr.4c-5/98/2014. 

Guvernul României, conform punctului de vedere transmis prin adresa cu 

nr.109 din 24 ianuarie 2014, nu susţine adoptarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 

 Guvernul consideră că prin adoptarea soluţiilor legislative propuse: 

- pentru art. 18, propunerea de reducere a termenului de depunere a raportului de 

evaluare a adoptatorului sau a familiei adoptatoare, de la 120 zile la 60 zile, 

contravine fundamentării în baza căreia  termenul de 60 de zile a fost prelungit la 

120 de zile prin Legea nr.233/2011, act normativ care a intrat în vigoare în aprilie 

2012. Termenul a fost prelungit ca urmare a aspectelor semnalate din practica 

direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care au constatat că 

termenul de 60 de zile este mult prea scurt, raportat la activităţile concrete care 

trebuiau realizate în această etapă, făcând imposibilă respectarea lui. 

- pentru lit. c) a alin. (1) al art. 42, prin reglementarea unei noi excepţii de la 

parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei precum şi a situaţiilor de 



 3

excepţie în care s-a apreciat această etapă ca nefiind necesară, Guvernul 

consideră că nu sunt relevante aspectele care vizează filiaţia copilului sau statutul 

părinţilor biologici, ci elementele “de facto” ale prezenţei copilului ce urmează a 

fi adoptat în cadrul familiei adoptatoare; 

- pentru alin.(2) al art. 50 ar afecta întreg art. 50, dispoziţiile acestui articol fiind 

introduse în lege prin O.U.G. 102/2008 în scopul punerii în acord a prevederilor 

declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 

369/2008; 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din data de 11 iunie 2014. 

La şedinţă, deputaţii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii, doamna Nicoleta Curelaru, şef 

Serviciu juridic. Doamna Curelaru a prezentat membrilor comisiei prezenţi la dezbateri 

punctul de vedere oficial al instituţiei reprezentate şi a expus argumentele în baza cărora 

propune respingerea iniţiativei legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport de 

respingere a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, întrucât, la data de 1 februarie 2014, 

data intrării în vigoare a noului Cod penal, modificările propuse în prezenţa iniţiativă 

legislativă la pct.1-3 au rămas fără obiect, deoarece art.12, 13 şi 19 din Legea 

nr.678/2001 au fost abrogate. 

 Referitor la soluţia legislativă propusă în vederea înfiinţării unui fond pentru 

asistenţa victimelor traficului de persoane, a familiilor acestora şi pentru desfăşurarea 

unor activităţi de prevenire, precizez că aceasta contravine prevederilor art.10 alin.(2) 

din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, conform cărora este interzisă 
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elaborarea de acte normative prin care se creează cadrul legal pentru constituirea de 

venituri care pot fi utilizate în regim extrabugetar. 

 Adoptarea propunerii de completare a art.24 cu o prevedere referitoare la 

reprezentarea victimei în cadrul procesului penal prin consilieri juridici ai organizaţiilor 

neguvernamentale de profil, ar crea o dublă reglementare, întrucât, în prezent, potrivit 

Codului de procedură penală (Art.174), părţile pot fi reprezentate în cadrul procesului 

penal. Asistarea prin consilieri juridici ai organizaţiilor neguvernamentale de profil nu 

poate înlocui asistenţa specializată, prin avocat, la care părţile vătămate au dreptul 

conform Codului de procedură penală. 

Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor organice. 

 

 

 

                      PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR, 
             BOGDAN LIVIU CIUCĂ                   CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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