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    Parlamentul României adopt� prezenta lege. 
 
   CAPITOLUL I 
  Dispozi�ii generale 
 
   Art. 1. - Adop�ia este opera�iunea juridic� prin care se creeaz� leg�tura de filia�ie între 
adoptator �i adoptat, precum �i leg�turi de rudenie între adoptat �i rudele adoptatorului. 
   Art. 2. - Urm�toarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii 
adop�iei: 
   a) principiul interesului superior al copilului; 
   b) principiul cre�terii �i educ�rii copilului într-un mediu familial; 
   c) principiul continuit��ii în educarea copilului, �inându-se seama de originea sa etnic�, 
cultural� �i lingvistic�; 
   d) principiul inform�rii copilului �i lu�rii în considerare a opiniei acestuia în raport cu 
vârsta �i gradul s�u de maturitate; 
   e) principiul celerit��ii în îndeplinirea oric�ror acte referitoare la procedura adop�iei. 
   Art. 3. - În în�elesul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos au urm�toarele 
semnifica�ii: 
   a) adoptat - persoana care a fost sau urmeaz� s� fie adoptat� în condi�iile prezentei legi; 
   b) adoptator - persoana care a adoptat sau dore�te s� adopte, în condi�iile prezentei legi; 
   c) adop�ie intern� - adop�ia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât �i 
adoptatul au domiciliul în România; 
   d) adop�ie interna�ional� - adop�ia care, în condi�iile prezentei legi, nu este adop�ie 
intern�; 
   e) atestat - documentul întocmit în condi�iile prezentei legi, care face dovada capacit��ii 
de a adopta rezultate din îndeplinirea garan�iilor morale �i condi�iilor materiale necesare 
dezvolt�rii depline �i armonioase a personalit��ii copilului; 
   f) Conven�ia de la Haga - Conven�ia asupra protec�iei copiilor �i cooper�rii în materia 
adop�iei interna�ionale, încheiat� la Haga la 29 mai 1993 �i ratificat� de România prin 
Legea nr. 84/1994, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 
octombrie 1994; 
   g) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate 
deplin� de exerci�iu, în condi�iile legii; 



   h) direc�ia - direc�ia general� de asisten�� social� �i protec�ia copilului, institu�ie 
public�, cu personalitate juridic�, înfiin�at� în subordinea consiliilor jude�ene, respectiv 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure�ti, în condi�iile legii; 
   i) familie adoptatoare - so�ul �i so�ia care au adoptat sau doresc s� adopte, în condi�iile 
prezentei legi; 
   j) familie - p�rin�ii �i copiii afla�i în între�inerea acestora; 
   k) familie extins� - p�rin�ii, copilul �i rudele fire�ti ale acestuia, pân� la gradul IV 
inclusiv; 
   l) familie substitutiv� - persoanele, altele decât cele care apar�in familiei extinse, care, 
în condi�iile legii, asigur� cre�terea �i îngrijirea copilului; 
   m) Oficiu - organ de specialitate al administra�iei publice centrale, cu personalitate 
juridic�, înfiin�at prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adop�ii, cu atribu�ii de 
supraveghere �i coordonare a activit��ilor referitoare la adop�ie; 
   n) p�rinte firesc - persoana fa�� de care copilul are stabilit� filia�ia fireasc�, în condi�iile 
legii; 
   o) planul individualizat de protec�ie - documentul prin care se realizeaz� planificarea 
serviciilor, presta�iilor �i m�surilor de protec�ie special� a copilului, pe baza evalu�rii 
psihosociale a acestuia �i a familiei sale, în vederea integr�rii copilului care a fost separat 
de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil; 
   p) stat primitor - statul în care domiciliaz� adoptatorul sau familia adoptatoare în cazul 
adop�iei interna�ionale �i în care se deplaseaz� adoptatul în urma încuviin��rii adop�iei. 
   Art. 4. - Pe tot parcursul procedurii de adop�ie direc�ia în a c�rei raz� teritorial� 
domiciliaz� copilul este obligat� s� ofere copilului informa�ii �i explica�ii clare �i 
complete, potrivit vârstei �i gradului s�u de maturitate, referitoare la etapele �i durata 
procesului de adop�ie, la efectele acesteia, precum �i la adoptator sau familia adoptatoare 
�i rudele acestora. 
 
   CAPITOLUL II 
  Condi�iile de fond ale adop�iei 
 
   Art. 5. - (1) Adop�ia se încheie numai dac� aceasta este în interesul superior al 
copilului. 
   (2) Copilul poate fi adoptat pân� la împlinirea vârstei majoratului civil. 
   (3) Persoana major� poate fi adoptat� numai dac� adoptatorul sau familia adoptatoare a 
crescut-o în timpul minorit��ii sale. 
   Art. 6. - (1) În cadrul procedurii de adop�ie se iau m�surile necesare pentru ca fra�ii s� 
fie încredin�a�i împreun�. 
   (2) Încredin�area separat� a fra�ilor în vederea adop�iei, precum �i adop�ia acestora de 
c�tre persoane sau familii diferite se pot face numai dac� acest lucru este în interesul lor 
superior. 
   Art. 7. - (1) Copilul, respectiv majorul avut în vedere la art. 5 alin. (3), nu poate fi 
adoptat de mai mul�i adoptatori nici simultan, nici succesiv. 
   (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), poate fi încuviin�at�, dup� caz, adop�ia 
simultan� sau adop�ii succesive, atunci când adoptatorii sunt so�i �i so�ie. 
   (3) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1) �i (2), poate fi încuviin�at� o nou� adop�ie 
atunci când: 



   a) adoptatorul sau so�ii adoptatori au decedat; în acest caz, adop�ia anterioar� se 
consider� desf�cut� pe data r�mânerii irevocabile a hot�rârii judec�tore�ti de încuviin�are 
a noii adop�ii; 
   b) adop�ia anterioar� a încetat din orice alt motiv. 
   Art. 8. - (1) Adop�ia între fra�i este interzis�. 
   (2) Adop�ia a doi so�i sau fo�ti so�i de c�tre acela�i adoptator sau familie adoptatoare, 
precum �i adop�ia între so�i sau fo�ti so�i sunt interzise. 
   (3) Persoanele cu boli psihice �i handicap mintal nu pot adopta. 
   Art. 9. - (1) Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplin� de exerci�iu �i care 
sunt cu cel pu�in 18 ani mai în vârst� decât cel pe care doresc s� îl adopte. 
   (2) Pentru motive temeinice, instan�a judec�toreasc� poate încuviin�a adop�ia chiar dac� 
diferen�a de vârst� dintre adoptat �i adoptatori este mai mic� de 18 ani, dar în nici o 
situa�ie, mai pu�in de 15 ani. 
   Art. 10. - (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie s� îndeplineasc� garan�iile 
morale �i condi�iile materiale necesare dezvolt�rii depline �i armonioase a personalit��ii 
copilului. 
   (2) Îndeplinirea garan�iilor �i condi�iilor prev�zute la alin. (1) se atest� de c�tre 
autorit��ile competente, potrivit prevederilor prezentei legi. 
   Art. 11. - (1) Persoanele care trebuie s� consimt� la adop�ie sunt urm�toarele: 
   a) p�rin�ii fire�ti sau, dup� caz, tutorele copilului ai c�rui p�rin�i fire�ti sunt deceda�i, 
necunoscu�i, declara�i mor�i sau disp�ru�i ori pu�i sub interdic�ie, în condi�iile legii; 
   b) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; 
   c) adoptatorul sau, dup� caz, familia adoptatoare. 
   (2) Nu este valabil consim��mântul dat în considerarea promisiunii sau efectu�rii unei 
contrapresta�ii, indiferent de natura acesteia, fie ea anterioar� sau ulterioar�. 
   Art. 12. - (1) Consim��mântul la adop�ie trebuie s� fie dat de c�tre p�rin�ii fire�ti ai 
copilului. În cazul adop�iei copilului �i de c�tre so�ul adoptatorului, consim��mântul 
trebuie exprimat de c�tre so�ul care este deja p�rinte adoptator al copilului. 
   (2) P�rintele sau p�rin�ii dec�zu�i din drepturile p�rinte�ti sau c�rora li s-a aplicat 
pedeapsa interzicerii drepturilor p�rinte�ti p�streaz� dreptul de a consim�i la adop�ia 
copilului. Consim��mântul reprezentantului legal este obligatoriu. 
   (3) Dac� unul dintre p�rin�ii fire�ti este decedat, necunoscut, declarat, în condi�iile legii, 
mort sau disp�rut, pus sub interdic�ie, precum �i dac� se afl�, din orice împrejurare, în 
imposibilitate de a-�i manifesta voin�a, consim��mântul celuilalt p�rinte este îndestul�tor. 
   (4) Consim��mântul p�rin�ilor fire�ti ai copilului nu este necesar dac� ambii se g�sesc în 
oricare dintre situa�iile prev�zute la alin. (3), precum �i în cazul adop�iei prev�zute la art. 
5 alin. (3). 
   Art. 13. - În mod excep�ional, instan�a judec�toreasc� poate trece peste refuzul 
p�rin�ilor fire�ti sau, dup� caz, al tutorelui de a consim�i la adop�ia copilului, dac� se 
dovede�te, prin orice mijloc de prob�, c� ace�tia refuz� în mod abuziv s�-�i dea 
consim��mântul la adop�ie �i instan�a apreciaz� c� adop�ia este în interesul superior al 
copilului, �inând seama �i de opinia acestuia dat� în condi�iile art. 11 alin. (1) lit. b), cu 
motivarea expres� a hot�rârii în aceast� privin��. 
   Art. 14. - P�rin�ii fire�ti ai copilului sau, dup� caz, tutorele acestuia trebuie s� consimt� 
la adop�ie în mod liber, necondi�ionat, �i numai dup� ce au fost informa�i în mod 
corespunz�tor asupra consecin�elor adop�iei, în special asupra încet�rii leg�turilor de 



rudenie ale copilului. Direc�ia în a c�rei raz� teritorial� locuiesc p�rin�ii fire�ti sau, dup� 
caz, tutorele este obligat� s� asigure consilierea �i informarea acestora înaintea exprim�rii 
de c�tre ace�tia a consim��mântului la adop�ie �i s� întocmeasc� un raport în acest sens. 
   Art. 15. - (1) Consim��mântul p�rin�ilor fire�ti sau, dup� caz, al tutorelui se d� în fa�a 
instan�ei judec�tore�ti o dat� cu solu�ionarea cererii de deschidere a procedurii adop�iei. 
   (2) În cazul adop�iei copilului de c�tre so�ul p�rintelui s�u, consim��mântul p�rintelui 
firesc se d� în form� autentic� prin act notarial. 
   (3) O dat� cu solicitarea consim��mântului prev�zut la alin. (1), instan�a solicit� 
direc�iei raportul care confirm� îndeplinirea obliga�iei prev�zute la art. 14. 
   Art. 16. - (1) Consim��mântul la adop�ie al p�rin�ilor fire�ti ai copilului sau, dup� caz, al 
tutorelui poate fi dat numai dup� trecerea unui termen de 60 de zile de la data na�terii 
copilului înscris� în certificatul de na�tere. 
   (2) P�rintele firesc sau, dup� caz, tutorele poate revoca consim��mântul în termen de 30 
de zile de la data exprim�rii lui în condi�iile legii. 
   Art. 17. - (1) Consim��mântul la adop�ie al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se 
d� în fa�a instan�ei judec�tore�ti, în faza încuviin��rii adop�iei. 
   (2) Adop�ia nu va putea fi încuviin�at� f�r� consim��mântul copilului care a împlinit 
vârsta de 10 ani. 
   (3) Anterior exprim�rii consim��mântului, direc�ia în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� 
copilul care a împlinit vârsta de 10 ani îl va sf�tui �i informa pe acesta, �inând seama de 
vârsta �i de maturitatea sa, în special asupra consecin�elor adop�iei �i ale 
consim��mântului s�u la adop�ie, �i va întocmi un raport în acest sens. 
   Art. 18. - (1) Consim��mântul adoptatorului sau familiei adoptatoare se d� în fa�a 
instan�ei judec�tore�ti o dat� cu solu�ionarea cererii de încuviin�are a adop�iei. 
   (2) Dac� persoana care dore�te s� adopte este c�s�torit�, este necesar �i consim��mântul 
so�ului s�u, cu excep�ia cazurilor în care acesta este în imposibilitate de a-�i manifesta 
voin�a. Dispozi�iile alin. (1) se aplic� în mod corespunz�tor. 
 
   CAPITOLUL III 
  Procedura adop�iei interne 
 
   SEC�IUNEA 1 
  Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare 
 
   Art. 19. - (1) Evaluarea garan�iilor morale �i a condi�iilor materiale ale adoptatorului 
sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicit�rii lor, de c�tre direc�ia de la domiciliul 
acestora �i trebuie s� aib� în vedere: 
   a) personalitatea, starea s�n�t��ii �i situa�ia economic� a adoptatorului sau familiei 
adoptatoare, via�a familial�, condi�iile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil; 
   b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare dore�te s� adopte; 
   c) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi so�i solicit� s� adopte 
un copil, cel�lalt so� nu se asociaz� la cerere; 
   d) impedimente de orice natur� relevante pentru capacitatea de a adopta. 
   (2) Pe baza rezultatelor evalu�rii prev�zute la alin. (1), direc�ia în a c�rei raz� teritorial� 
se afl� domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide, în termen de 60 de zile 
de la data depunerii cererii de evaluare de c�tre adoptator sau familia adoptatoare, dac� 



acesta sau ace�tia sunt sau nu ap�i s� adopte. În cazul unui rezultat favorabil al evalu�rii, 
direc�ia va elibera atestatul de persoan� sau familie apt� s� adopte. 
   (3) Atestatul eliberat de direc�ia în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� adoptatorul sau 
familia adoptatoare este valabil pentru o perioad� de un an. Valabilitatea acestui atestat 
poate fi prelungit� anual, cu condi�ia respect�rii acelora�i condi�ii prev�zute la alin. (1) �i 
în urma unei solicit�ri de reînnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare. 
   (4) În cazul unui rezultat nefavorabil al evalu�rii, adoptatorul sau familia adoptatoare au 
dreptul s� solicite direc�iei, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, 
reevaluarea. 
   (5) Rezultatul nefavorabil al reevalu�rii poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data 
comunic�rii, la instan�a competent� în materia adop�iei de la domiciliul adoptatorului. 
   Art. 20. - Ob�inerea atestatului nu este necesar� în urm�toarele cazuri: 
   a) pentru adop�ia prev�zut� la art. 5 alin. (3); 
   b) pentru adop�ia copilului de c�tre so�ul p�rintelui firesc sau adoptiv. 
   Art. 21. - Pe parcursul procesului de evaluare, direc�ia în a c�rei raz� teritorial� 
domiciliaz� adoptatorul sau familia adoptatoare este obligat� s� asigure acestora serviciile 
de preg�tire/consiliere necesare pentru a-�i asuma în cuno�tin�� de cauz� �i în mod 
corespunz�tor rolul de p�rinte. 
 
   SEC�IUNEA a 2-a 
  Deschiderea procedurii adop�iei interne 
 
   Art. 22. - (1) Pe baza planului individualizat de protec�ie, astfel cum este acesta 
reglementat de Legea nr. 272/2004 privind protec�ia �i promovarea drepturilor copilului, 
direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului efectueaz� demersuri pentru 
reintegrarea copilului în familie sau, dup� caz, pentru plasamentul copilului în familia 
extins� sau substitutiv�. 
   (2) Planul individualizat de protec�ie poate avea ca finalitate adop�ia intern� dac� 
demersurile pentru reintegrarea copilului în familie sau în familia l�rgit� au e�uat. 
   (3) Direc�ia în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� copilul va sesiza, în termen de 30 de 
zile de la finalizarea demersurilor prev�zute la alin. (2), instan�a judec�toreasc� de la 
domiciliul copilului, pentru a se încuviin�a deschiderea procedurii adop�iei interne. 
   Art. 23. - (1) Încuviin�area deschiderii procedurii adop�iei interne se face numai dac�: 
   a) planul individualizat de protec�ie stabile�te necesitatea adop�iei interne; 
   b) p�rin�ii copilului sau, dup� caz, tutorele î�i exprim� consim��mântul la adop�ie, în 
condi�iile prezentei legi; dispozi�iile art. 12 alin. (2), (3) sau (4) ori ale art. 13 se aplic� în 
mod corespunz�tor. 
   (2) Direc�ia face dovada efectu�rii corespunz�toare a demersurilor prev�zute la art. 22 
alin. (1) �i (2). În situa�ia copilului pentru care s-a instituit tutela, încuviin�area 
deschiderii procedurii adop�iei interne se face la solicitarea direc�iei în a c�rei raz� 
teritorial� domiciliaz� copilul, numai dac� instan�a constat� îndeplinirea condi�iei 
prev�zute la alin. (1) lit. b) �i apreciaz� c� deschiderea procedurii adop�iei interne este în 
interesul superior al copilului. 
   (3) Hot�rârea judec�toreasc� irevocabil� prin care instan�a admite cererea direc�iei 
produce urm�toarele efecte: 



   a) drepturile �i obliga�iile p�rinte�ti ale p�rin�ilor fire�ti sau, dup� caz, cele exercitate de 
persoane fizice sau juridice se suspend�; 
   b) drepturile �i obliga�iile p�rinte�ti sunt exercitate de c�tre consiliul jude�ean sau, dup� 
caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucure�ti în a c�rui raz� teritorial� 
domiciliaz� copilul. 
   (4) Prin excep�ie, efectele hot�rârii judec�tore�ti prev�zute la alin. (3) înceteaz� de 
drept dac�, în termen de un an de la data r�mânerii irevocabile a hot�rârii, direc�ia nu a 
identificat o persoan� sau familie corespunz�toare pentru copil �i nu a ini�iat procedurile 
prev�zute de prezenta lege în vederea realiz�rii unei adop�ii interne. 
   (5) În situa�ia prev�zut� la alin. (4), direc�ia este obligat� s� revizuiasc� planul 
individualizat de protec�ie a copilului �i s� solicite instan�ei judec�tore�ti, în func�ie de 
finalitatea acestuia, urm�toarele: 
   a) men�inerea, modificarea sau încetarea m�surii de protec�ie a copilului; 
   b) încuviin�area unei noi proceduri de deschidere a adop�iei. 
   Art. 24. - Dispozi�iile prezentei sec�iuni nu sunt aplicabile în cazul adop�iilor prev�zute 
la art. 5 alin. (3) �i art. 20 lit. b). 
 
   SEC�IUNEA a 3-a 
  Încredin�area în vederea adop�iei 
 
   Art. 25. - (1) Adop�ia nu poate fi încuviin�at� de c�tre instan�a judec�toreasc� decât 
dup� ce copilul a fost încredin�at pentru o perioad� de 90 de zile persoanei sau familiei 
care dore�te s�-l adopte, astfel încât instan�a s� poat� aprecia, în mod ra�ional, asupra 
rela�iilor de familie care s-ar stabili dac� adop�ia ar fi încuviin�at�. 
   (2) Capacitatea de adaptare, fizic� �i psihic�, a copilului, la noul mediu familial va fi 
analizat� în raport cu condi�iile de natur� socioprofesional�, economic�, cultural�, de 
limb�, religie �i cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului în care tr�ie�te 
copilul în perioada încredin��rii �i care ar putea avea relevan�� în aprecierea evolu�iei 
ulterioare a acestuia în cazul încuviin��rii adop�iei. 
   Art. 26. - (1) În termen de 30 de zile de la data r�mânerii definitive �i irevocabile a 
hot�rârii judec�tore�ti prin care s-a încuviin�at deschiderea procedurii adop�iei interne, 
direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului efectueaz� demersurile 
necesare identific�rii celui mai potrivit adoptator sau celei mai potrivite familii 
adoptatoare pentru copil. 
   (2) În termenul prev�zut la alin. (1), direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul 
copilului analizeaz� cu prioritate posibilitatea încredin��rii copilului în vederea adop�iei 
cu prioritate unei rude din familia extins�, cu excep�ia cazului prev�zut la art. 8 alin. (1), 
asistentului maternal profesionist la care se afl� copilul ori unei alte persoane sau familii 
la care copilul se afl� în plasament. 
   (3) Dac� nu exist� solicit�ri din partea persoanelor sau familiilor prev�zute la alin. (2), 
direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului efectueaz� demersuri în 
vederea identific�rii pe raza sa administrativ-teritorial� a unei persoane sau familii 
atestate �i aflate în eviden�a Oficiului. 
   (4) Dac�, dup� expirarea termenului prev�zut la alin. (1), direc�ia în a c�rei raz� 
teritorial� se afl� domiciliul copilului nu a identificat o persoan� sau o familie 
adoptatoare dintre persoanele prev�zute la alin. (2) �i (3), solicit� Oficiului ca în termen 



de 5 zile s�-i transmit� lista centralizat� la nivel na�ional a persoanelor sau familiilor 
adoptatoare atestate �i înscrise în Registrul na�ional pentru adop�ii. 
   (5) Alegerea adoptatorului sau a familiei adoptatoare potrivite pentru copil se face în 
termen de 60 de zile de la primirea listei centralizate, de c�tre direc�ia în a c�rei raz� 
teritorial� se afl� domiciliul copilului, �inând cont de interesul superior al acestuia, 
informa�iile cuprinse în atestatul adoptatorului �i, respectiv, de evolu�ia situa�iei copilului 
pân� la acea dat�. 
   (6) Selectarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare se notific�, în termen de 3 zile, 
direc�iei de la domiciliul acestora. 
   Art. 27. - (1) În urma procesului de selec�ie, direc�ia de la domiciliul copilului verific� 
�i constat� compatibilitatea acestuia cu adoptatorul sau cu familia adoptatoare. 
   (2) Determinarea compatibilit��ii se realizeaz� luându-se în considerare nevoile 
copilului, dorin�ele �i opiniile exprimate de acesta, acordându-le importan�a cuvenit�. 
Interesul superior al copilului trebuie luat în considerare cu prioritate. 
   (3) În situa�ia în care, în urma efectu�rii verific�rii prev�zute la alin. (1) �i (2), direc�ia 
în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului constat� compatibilitatea acestuia cu 
persoana sau familia adoptatoare selectat�, sesizeaz� de îndat� instan�a judec�toreasc� 
pentru încredin�area copilului în vederea adop�iei. 
   Art. 28. - Încredin�area în vederea adop�iei se dispune de c�tre instan�a judec�toreasc� 
de la domiciliul copilului pentru o perioad� de 90 de zile. 
   Art. 29. - (1) Încredin�area în vederea adop�iei nu este necesar� în urm�toarele cazuri: 
   a) pentru adop�ia prev�zut� la art. 5 alin. (3); 
   b) pentru adop�ia prev�zut� la art. 20 lit. b); 
   c) pentru adop�ia copilului pentru care a fost deschis� procedura adop�iei interne �i 
acesta a fost plasat la adoptator sau la familia adoptatoare, iar m�sura plasamentului 
dureaz� de cel pu�in 90 de zile; 
   d) pentru adop�ia copilului de c�tre tutorele s�u, dac� au trecut cel pu�in 90 de zile de la 
data instituirii tutelei. 
   (2) În situa�iile prev�zute la alin. (1) lit. a) �i b) persoana sau familia care dore�te s� 
adopte va putea solicita în mod direct instan�ei judec�tore�ti încuviin�area adop�iei, în 
condi�iile prezentei legi. 
   Art. 30. - (1) Pe durata încredin��rii copilului în vederea adop�iei, domiciliul acestuia se 
afl� la persoana sau familia c�reia i-a fost încredin�at. Efectuarea actelor obi�nuite 
necesare exercit�rii drepturilor �i îndeplinirii obliga�iilor p�rinte�ti, cu excep�ia celor care 
conduc la încheierea unui act juridic, se realizeaz� de c�tre persoana sau familia c�reia 
acesta i-a fost încredin�at. 
   (2) Dreptul de a reprezenta copilul în actele juridice sau, dup� caz, de a încuviin�a 
actele pe care acesta le încheie, precum �i dreptul de a administra bunurile copilului se 
exercit� de c�tre consiliul jude�ean sau local al sectorului municipiului Bucure�ti în a 
c�rui raz� teritorial� domiciliaz� persoana sau familia c�reia i-a fost încredin�at copilul în 
vederea adop�iei. Dreptul de administrare poate fi delegat, în mod excep�ional, c�tre 
persoana sau familia c�reia i s-a încredin�at copilul pentru efectuarea unor acte speciale, 
în interesul copilului, care vor fi expres men�ionate în cuprinsul documentului prin care 
se acord� delegarea. 
   Art. 31. - (1) În perioada încredin��rii copilului în vederea adop�iei, direc�ia de la 
domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urm�re�te evolu�ia copilului �i a 



rela�iilor dintre acesta �i persoana sau familia c�reia i-a fost încredin�at, întocmind în 
acest sens rapoarte bilunare. 
   (2) La sfâr�itul perioadei de încredin�are în vederea adop�iei, direc�ia întocme�te un 
raport final referitor la evolu�ia rela�iilor dintre copil �i adoptatori, pe care îl comunic� 
instan�ei competente în vederea solu�ion�rii cererii de încuviin�are a adop�iei. 
   (3) Întocmirea �i comunicarea raportului prev�zut la alin. (2) sunt obligatorii �i în cazul 
adop�iei copilului aflat în una dintre situa�iile prev�zute la art. 29 alin. (1) lit. c) �i d). 
   (4) Cererea de încuviin�are a adop�iei adresat� instan�ei judec�tore�ti prelunge�te de 
drept perioada de încredin�are pân� la solu�ionarea cererii prin hot�râre judec�toreasc� 
irevocabil�. 
   Art. 32. - (1) Dac� pe durata perioadei de încredin�are în vederea adop�iei direc�ia în a 
c�rei raz� teritorial� domiciliaz� adoptatorul sau familia adoptatoare constat� neadaptarea 
copilului cu persoana sau familia adoptatoare ori existen�a oric�ror alte motive de natur� 
s� împiedice finalizarea procedurii de adop�ie, sesizeaz� de îndat� instan�a 
judec�toreasc�, în vederea revoc�rii sau, dup� caz, prelungirii m�surii încredin��rii. 
   (2) Dispozi�iile privind procedura de judecat� a cererilor referitoare la încredin�are se 
aplic� în mod corespunz�tor �i în cazul cererilor prev�zute la alin. (1). Hot�rârea prin care 
instan�a de fond dispune revocarea sau prelungirea încredin��rii este executorie de drept. 
   Art. 33. - Dac�, în situa�ia prev�zut� la art. 32 alin. (1), instan�a judec�toreasc� dispune 
revocarea m�surii încredin��rii, direc�ia este obligat� s� reia procedura prev�zut� la art. 
26 �i 27. 
 
   SEC�IUNEA a 4-a 
  Încuviin�area adop�iei 
 
   Art. 34. - Încuviin�area adop�iei este de competen�a instan�elor judec�tore�ti. 
   Art. 35. - (1) Cererea de încuviin�are a adop�iei poate fi introdus� direct de c�tre 
adoptator sau familia adoptatoare în situa�ia adop�iei prev�zute la art. 5 alin. (3) �i art. 20 
lit. b), în toate celelalte cazuri cererea de încuviin�are a adop�iei putând fi introdus� fie de 
c�tre adoptator sau familia adoptatoare, fie de c�tre direc�ia de la domiciliul acestora, la 
sfâr�itul perioadei de încredin�are în vederea adop�iei sau, dup� caz, la împlinirea 
termenelor prev�zute pentru adop�ia copilului aflat în una dintre situa�iile indicate la art. 
29 alin. (1) lit. c) �i d). 
   (2) Cererea de încuviin�are a adop�iei este înso�it� de urm�toarele acte: 
   a) certificatul de na�tere al copilului, în copie legalizat�; 
   b) certificatul medical privind starea de s�n�tate a copilului, eliberat de c�tre unit��i 
publice nominalizate de c�tre direc�ia de s�n�tate public�; 
   c) atestatul valabil al adoptatorului sau familiei adoptatoare; 
   d) hot�rârea judec�toreasc� irevocabil� de încredin�are în vederea adop�iei; 
   e) certificatele de na�tere ale adoptatorului sau ale so�ului �i so�iei din familia 
adoptatoare, în copie legalizat�; 
   f) certificatul de c�s�torie al adoptatorului sau al so�ilor din familia adoptatoare, în 
copie legalizat�; 
   g) cazierul judiciar al adoptatorului sau, dup� caz, al fiec�rui membru al familiei 
adoptatoare; 



   h) certificatul medical privind starea de s�n�tate a adoptatorului, eliberat de medicul de 
familie pe lista c�ruia este înscris; 
   i) documentele doveditoare cu privire la exprimarea consim��mântului p�rin�ilor fire�ti, 
în m�sura în care nu s-a pronun�at anterior o hot�râre judec�toreasc� de încuviin�are a 
deschiderii procedurii adop�iei interne a copilului; dispozi�iile art. 12 alin. (3) sau (4) ori 
ale art. 13 se aplic� în mod corespunz�tor. 
   Art. 36. - Direc�ia în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� persoana sau familia 
adoptatoare va avea obliga�ia de a depune rapoartele finale prev�zute la art. 31 alin. (2) 
sau, dup� caz, art. 31 alin. (3), pân� cel mai târziu cu 5 zile înaintea termenului la care a 
fost citat� pentru judecarea cauzei, precum �i, dup� caz, de a da instan�ei judec�tore�ti 
orice rela�ii necesare pentru solu�ionarea cererii de încuviin�are a adop�iei. 
   Art. 37. - (1) Instan�a judec�toreasc� va admite cererea de încuviin�are a adop�iei numai 
dac�, pe baza probelor administrate, �i-a format convingerea c� adop�ia este în interesul 
superior al copilului. 
   (2) În termen de 5 zile de la r�mânerea irevocabil� a hot�rârii judec�tore�ti prin care s-a 
încuviin�at adop�ia, direc�ia care a participat la judecarea cererii de încuviin�are a adop�iei 
va în�tiin�a în scris p�rin�ii fire�ti despre aceasta. 
   Art. 38. - (1) Direc�ia de la domiciliul copilului va urm�ri �i va întocmi rapoarte 
trimestriale cu privire la evolu�ia copilului �i a rela�iilor dintre acesta �i p�rin�ii s�i 
adoptivi pe o perioad� de cel pu�in 2 ani dup� încuviin�area adop�iei. 
   (2) Direc�ia de la domiciliul copilului are obliga�ia s� asigure p�rin�ilor adoptivi servicii 
postadop�ie. 
 
   CAPITOLUL IV 
  Procedura adop�iei interna�ionale 
 
   SEC�IUNEA 1 
  Dispozi�ii generale 
 
   Art. 39. - Adop�ia interna�ional� a copilului care are domiciliul în România poate fi 
încuviin�at� numai în situa�ia în care adoptatorul sau unul dintre so�ii din familia 
adoptatoare care domiciliaz� în str�in�tate este bunicul copilului pentru care a fost 
încuviin�at� deschiderea procedurii adop�iei interne. 
   Art. 40. - (1) Cererea de încuviin�are a adop�iei se transmite instan�ei judec�tore�ti de 
c�tre Oficiu. 
   (2) Instan�a judec�toreasc� se va pronun�a, în condi�iile prezentei legi, numai dup� 
analizarea raportului direc�iei referitor la existen�a altor solicit�ri similare din partea 
rudelor copilului pân� la gradul IV, cu domiciliul în România. 
   Art. 41. - Adop�ia interna�ional� are efectele prev�zute la art. 50-53 �i presupune 
deplasarea copilului pe teritoriul statului primitor, în urma încuviin��rii adop�iei de c�tre 
instan�a judec�toreasc� român�. 
   Art. 42. - Adop�ia interna�ional�, în cazul în care adoptatul are domiciliul în str�in�tate, 
iar adoptatorul sau familia adoptatoare are domiciliul în România, este supus� 
dispozi�iilor art. 30-33 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de 
drept interna�ional privat. 
 



   SEC�IUNEA a 2-a 
  Atestarea adoptatorului sau familiei adoptatoare 
din statul de primire 
 
   Art. 43. - (1) Cererile persoanelor sau familiilor care au domiciliul pe teritoriul altui 
stat, parte a Conven�iei de la Haga, �i care doresc s� adopte un copil din România sunt 
transmise Oficiului prin intermediul autorit��ii centrale competente din statul respectiv 
sau al organiza�iilor sale acreditate. 
   (2) În cazul statelor care nu sunt p�r�i la Conven�ia de la Haga, cererile prev�zute la 
alin. (1) se transmit Oficiului prin intermediul autorit��ii desemnate cu atribu�ii în 
domeniul adop�iei interna�ionale sau prin intermediul organiza�iilor acreditate în acest 
sens în statul de primire. 
   (3) Organiza�iile acreditate prev�zute la alin. (1) �i (2) trebuie s� fie autorizate �i de 
Oficiu, în conformitate cu metodologia aprobat� prin hot�râre a Guvernului. 
   Art. 44. - Cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare este luat� în eviden�� de Oficiu 
numai dac� autoritatea central� competent� din statul primitor sau organiza�iile sale 
acreditate �i autorizate în condi�iile legii atest� c�: 
   a) adoptatorul sau familia adoptatoare îndepline�te condi�iile de eligibilitate pentru 
adop�ie �i este apt s� adopte în conformitate cu legisla�ia aplicabil� în statul primitor; 
   b) adoptatorul sau familia adoptatoare a beneficiat de consilierea necesar� în vederea 
adop�iei în statul primitor; 
   c) este asigurat� urm�rirea evolu�iei copilului dup� adop�ie pe o perioad� de cel pu�in 2 
ani; 
   d) sunt asigurate servicii postadop�ie pentru copil �i familie în statul primitor. 
   Art. 45. - (1) Cererile transmise Oficiului trebuie înso�ite de urm�toarele documente: 
   a) un raport întocmit de autorit��ile competente din statul primitor, cuprinzând 
informa�ii cu privire la identitatea persoanelor care doresc s� adopte, capacitatea �i 
aptitudinea lor de a adopta, situa�ia lor personal�, familial�, material� �i medical�, mediul 
social, motivele care îi determin� s� adopte un copil din România, precum �i cu privire la 
copiii pe care ar putea s�-i primeasc� spre adop�ie; concluziile raportului vor fi sus�inute 
prin documentele eliberate de autorit��ile competente din statul primitor; 
   b) certificatele de na�tere �i c�s�torie �i actele de identitate ale persoanelor care doresc 
s� adopte, în copie legalizat� �i înso�ite de traducerea lor legalizat� în limba român�; 
   c) cazierele judiciare ale persoanelor care doresc s� adopte; 
   d) raport medical întocmit separat pentru fiecare adoptator; 
   e) actul din care s� rezulte c� exist� garan�ia c� adoptatul are posibilitatea s� intre �i s� 
locuiasc� permanent în statul primitor. 
   (2) Documentele prev�zute la alin. (1) lit. a), c), d) �i e) vor fi prezentate în original �i 
înso�ite de traducerea legalizat� în limba român�. 
 
   SEC�IUNEA a 3-a 
  Încuviin�area adop�iei interna�ionale de c�tre instan�� 
 
   Art. 46. - (1) Cererea de încuviin�are a adop�iei, înso�it� de documentele prev�zute la 
art. 43-45, se înainteaz� de c�tre Oficiu instan�ei judec�tore�ti. 
   (2) Prevederile cap. VII se aplic� în mod corespunz�tor. 



   (3) Oficiul are obliga�ia de a se asigura c� adoptatul va beneficia în �ara str�in� de 
garan�iile �i normele echivalente acelora existente în cazul unei adop�ii na�ionale; la 
pronun�area asupra cererii de încuviin�are a adop�iei instan�a judec�toreasc� va avea în 
vedere �i documentul care atest� îndeplinirea acestei obliga�ii. 
   Art. 47. - Pe baza hot�rârii judec�tore�ti irevocabile de încuviin�are a adop�iei, Oficiul 
elibereaz�, în termen de 3 zile de la data comunic�rii acesteia, un certificat care atest� c� 
adop�ia este conform� cu normele Conven�iei de la Haga. 
   Art. 48. - Deplasarea adoptatului din România în statul de domiciliu al adoptatorului 
sau al familiei adoptatoare este posibil� numai atunci când hot�rârea de încuviin�are a 
adop�iei este irevocabil�. Adoptatul se deplaseaz� numai înso�it de adoptator sau de 
familia adoptatoare, în condi�ii de siguran�� corespunz�toare nevoilor adoptatului. 
   Art. 49. - (1) Oficiul are obliga�ia s� urm�reasc� evolu�ia copilului �i a rela�iilor dintre 
acesta �i p�rintele sau p�rin�ii s�i adoptivi cel pu�in 2 ani dup� încuviin�area adop�iei, prin 
intermediul autorit��ii centrale competente sau al organiza�iei acreditate ori autorizate din 
statul de domiciliu al p�rin�ilor adoptivi. 
   (2) În scopul îndeplinirii obliga�iei prev�zute la alin. (1), Oficiul trebuie s� solicite 
transmiterea de rapoarte trimestriale autorit��ii centrale competente sau organiza�iei 
acreditate �i autorizate din statul primitor. 
   (3) În cazul în care, ulterior adop�iei interna�ionale, adoptatorul sau familia adoptatoare 
î�i stabile�te domiciliul în România, urm�rirea evolu�iei copilului cade în sarcina direc�iei 
în a c�rei raz� teritorial� adoptatul î�i are domiciliul. 
 
   CAPITOLUL V 
  Efectele adop�iei 
 
   Art. 50. - (1) Adop�ia produce efecte numai de la data r�mânerii irevocabile a hot�rârii 
judec�tore�ti prin care a fost încuviin�at�. 
   (2) Prin adop�ie se stabilesc filia�ia între adoptat �i cel care adopt�, precum �i leg�turi 
de rudenie între adoptat �i rudele adoptatorului. 
   (3) În momentul stabilirii filia�iei prin adop�ie, rudenia fireasc� dintre adoptat �i 
descenden�ii s�i, pe de o parte, �i p�rin�ii s�i fire�ti �i rudele acestora, pe de alt� parte, 
înceteaz�, cu excep�ia adop�iei prev�zute la art. 20 lit. b), caz în care încetarea 
raporturilor de rudenie se aplic� numai în raport cu p�rintele firesc �i rudele p�rintelui 
firesc care nu este c�s�torit cu adoptatorul. 
   (4) Impedimentul la c�s�torie izvorât din rudenie exist�, potrivit legii, atât între adoptat 
�i descenden�ii acestuia, pe de o parte, �i rudele sale fire�ti, pe de alt� parte, cât �i între 
adoptat �i descenden�ii acestuia, pe de o parte, �i persoanele cu care a devenit rud� prin 
efectul adop�iei, pe de alt� parte. 
   (5) Efectele adop�iei interna�ionale, precum �i efectele în cazul anul�rii adop�iei 
interna�ionale asupra cet��eniei adoptatului sunt cele prev�zute de Legea cet��eniei 
române nr. 21/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
   Art. 51. - (1) Adoptatorul are fa�� de copilul adoptat drepturile �i îndatoririle p�rintelui 
firesc fa�� de copilul s�u. 
   (2) În cazul în care adoptatorul este so�ul p�rintelui firesc al adoptatului, drepturile �i 
îndatoririle p�rinte�ti se exercit� de c�tre adoptator �i p�rintele firesc c�s�torit cu acesta. 



   (3) Adoptatul are fa�� de adoptator drepturile �i îndatoririle de orice natur� pe care le 
are o persoan� fa�� de p�rin�ii s�i fire�ti. 
   Art. 52. - (1) Adoptatorii vor informa copilul c� este adoptat, de îndat� ce vârsta �i 
gradul de maturitate ale acestuia o permit. 
   (2) Adoptatorii �i adoptatul au dreptul s� ob�in� din partea autorit��ilor competente 
extrase din registrele publice al c�ror con�inut atest� faptul, data �i locul na�terii, dar nu 
dezv�luie în mod expres adop�ia �i nici identitatea p�rin�ilor fire�ti. 
 
   (3) Identitatea p�rin�ilor fire�ti ai adoptatului poate fi dezv�luit� înainte de dobândirea 
de c�tre acesta a capacit��ii depline de exerci�iu numai pentru motive medicale, cu 
autorizarea instan�ei judec�tore�ti, la cererea oric�ruia dintre adoptatori, a adoptatului, 
so�ului sau descenden�ilor acestuia ori a reprezentantului unei institu�ii medicale sau unui 
spital. 
   (4) Dup� dobândirea capacit��ii depline de exerci�iu, adoptatul poate solicita 
tribunalului în a c�rui raz� teritorial� se afl� domiciliul s�u ori, în cazul în care el nu are 
domiciliul în România, Tribunalului Bucure�ti, s�-i autorizeze accesul la informa�iile 
aflate în posesia oric�ror autorit��i publice cu privire la identitatea p�rin�ilor s�i fire�ti. 
   (5) Instan�a citeaz� direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului, 
Oficiul, precum �i orice alt� persoan� a c�rei ascultare poate fi util� pentru solu�ionarea 
cererii �i va putea admite cererea dac�, potrivit probelor administrate, constat� c� accesul 
la informa�iile solicitate nu este d�un�tor integrit��ii psihice �i echilibrului emo�ional ale 
solicitantului �i dac� adoptatul în cauz� a beneficiat de consiliere din partea direc�iei. 
   Art. 53. - (1) Adoptatul dobânde�te prin adop�ie numele adoptatorului. 
   (2) Dac� adop�ia se face de c�tre 2 so�i ori de c�tre so�ul care adopt� copilul celuilalt 
so�, iar so�ii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care so�ii nu au 
nume de familie comun, ei sunt obliga�i s� declare instan�ei judec�tore�ti care 
încuviin�eaz� adop�ia numele pe care adoptatul urmeaz� s�-l poarte. 
   (3) Pentru motive temeinice, instan�a, încuviin�ând adop�ia, la cererea adoptatorului sau 
familiei adoptatoare �i cu consim��mântul copilului care a împlinit vârsta de 10ani, poate 
dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. 
   (4) În cazul adop�iei unei persoane c�s�torite care poart� un nume comun în timpul 
c�s�toriei, so�ul adoptat poate primi în timpul c�s�toriei numele adoptatorului, cu 
consim��mântul celuilalt so�, acordat în fa�a instan�ei care încuviin�eaz� adop�ia. 
   (5) Pe baza hot�rârii judec�tore�ti irevocabile de încuviin�are a adop�iei, serviciul de 
stare civil� competent întocme�te, în condi�iile legii, un nou act de na�tere al copilului, în 
care adoptatorii vor fi trecu�i ca fiind p�rin�ii s�i fire�ti. Vechiul act de na�tere se va 
p�stra, men�ionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. 
 
   CAPITOLUL VI 
  Încetarea adop�iei 
 
   Art. 54. - Adop�ia înceteaz� prin desfacere sau ca urmare a declar�rii nulit��ii acesteia. 
   Art. 55. - Adop�ia se desface în cazul prev�zut la art. 7 alin. (3) lit. a). 
   Art. 56. - (1) Adop�ia este nul�, dac� a fost încheiat� în alt scop decât cel al ocrotirii 
interesului superior al copilului sau cu înc�lcarea oric�ror condi�ii de fond sau de form� 
prev�zute de lege. 



   (2) Cu toate acestea, instan�a va putea respinge cererea de declarare a nulit��ii adop�iei, 
dac� va constata c� men�inerea adop�iei este în interesul celui adoptat. 
   Art. 57. - Ac�iunea în declararea nulit��ii adop�iei apar�ine oric�rei persoane interesate. 
Dup� dobândirea de c�tre adoptat a capacit��ii depline de exerci�iu, ac�iunea apar�ine 
numai acestuia. 
   Art. 58. - (1) Cauzele privind declararea nulit��ii adop�iei se judec� cu citarea: 
   a) adoptatorului sau, dup� caz, a familiei adoptatoare; 
   b) adoptatului care a dobândit capacitate deplin� de exerci�iu; 
   c) direc�iei în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului sau, în cazul adop�iilor 
interna�ionale, a Oficiului. 
   (2) Copilul care a împlinit vârsta de 10 ani va fi întotdeauna ascultat. 
   Art. 59. - (1) În situa�ia încet�rii adop�iei ca urmare a declar�rii nulit��ii acesteia, 
adoptatul redobânde�te numele de familie avut înainte de încuviin�area adop�iei. 
   (2) P�rin�ii fire�ti ai copilului redobândesc drepturile �i îndatoririle p�rinte�ti dac� 
instan�a nu decide instituirea tutelei sau a altor m�suri de protec�ie special� a copilului, în 
condi�iile legii. 
   Art. 60. - Hot�rârile judec�tore�ti privitoare la nulitatea adop�iei, r�mase irevocabile, se 
comunic� Oficiului de c�tre direc�ie, în vederea efectu�rii men�iunilor necesare în 
Registrul na�ional pentru adop�ii. 
 
   CAPITOLUL VII 
  Dispozi�ii procedurale comune 
 
   Art. 61. - (1) Instan�ele judec�tore�ti române sunt competente s� judece cererile 
prev�zute de prezenta lege dac� cel pu�in una dintre p�r�i are domiciliul în România. 
   (2) Instan�ele judec�tore�ti române sunt exclusiv competente s� judece procesele 
privind încuviin�area deschiderii procedurii adop�iei interne, încredin�area în vederea 
adop�iei �i încuviin�area adop�iei dac� cel ce urmeaz� a fi adoptat are domiciliul în 
România �i este cet��ean român sau str�in f�r� cet��enie. 
   (3) Cererile prev�zute de prezenta lege sunt de competen�a tribunalului în a c�rui raz� 
teritorial� se afl� domiciliul adoptatului. Cauzele pentru judecarea c�rora nu se poate 
determina instan�a competent� se judec� de Tribunalul Bucure�ti. 
   (4) Cererile de deschidere a procedurii adop�iei interne, cererile de încredin�are a 
copilului în vederea adop�iei �i cererile de încuviin�are a adop�iei se judec� în prim� 
instan��, potrivit regulilor prev�zute de Cartea III - Dispozi�ii generale privitoare la 
procedurile necontencioase din Codul de procedur� civil�, cu excep�iile prev�zute de 
prezenta lege. 
   (5) Hot�rârile prin care se solu�ioneaz� cererile prev�zute de prezenta lege nu sunt 
supuse apelului. Exercitarea recursului suspend� executarea. 
   Art. 62. - Cererile prev�zute la art. 61 alin. (3) sunt scutite de taxa judiciar� de timbru �i 
se solu�ioneaz� cu celeritate. 
   Art. 63. - (1) Cererile prev�zute la art. 61 alin. (3) se solu�ioneaz� de complete 
specializate ale instan�ei judec�tore�ti, în camera de consiliu, cu participarea obligatorie a 
procurorului. Prezentarea de c�tre direc�ie a raportului de anchet� social� privind copilul 
este obligatorie. 



   (2) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adop�iei interne a copilului 
se face cu citarea p�rin�ilor fire�ti ai copilului sau, dup� caz, a tutorelui �i a direc�iei în a 
c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului. 
   (3) Judecarea cererilor de încredin�are a copilului în vederea adop�iei interne, precum �i 
a celor de încuviin�are a adop�iei se face cu citarea direc�iei în a c�rei raz� teritorial� se 
afl� domiciliul copilului, a direc�iei în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� adoptatorul sau 
familia adoptatoare �i a persoanei sau familiei adoptatoare. 
   (4) Judecarea cererilor de încuviin�are a adop�iei interna�ionale se face cu citarea 
direc�iei în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului, al persoanei sau familiei 
adoptatoare, precum �i a Oficiului. 
   (5) Judecarea cererilor de încuviin�are a adop�iei prev�zute la art. 5 alin. (3) se face cu 
citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare �i a adoptatului, iar judecarea cererilor de 
încuviin�are a adop�iei prev�zute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului �i a 
p�rin�ilor fire�ti ai adoptatului. 
   Art. 64. - (1) Instan�a poate administra orice probe admise de lege. 
   (2) La judecarea cererii referitoare la deschiderea procedurii adop�iei interne a 
copilului, precum �i a cererii de încredin�are în vederea adop�iei, ascultarea copilului care 
a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie, iar la încuviin�area adop�iei copilului care a 
împlinit vârsta de 10ani i se va solicita consim��mântul. 
   (3) Opinia copilului exprimat� la judecarea cererilor prev�zute de prezenta lege va fi 
luat� în considerare �i i se va acorda importan�a cuvenit�, avându-se în vedere vârsta �i 
gradul acestuia de maturitate. În situa�ia în care instan�a hot�r��te în contradictoriu cu 
opinia exprimat� de copil, aceasta este obligat� s� motiveze ra�iunile care au condus la 
înl�turarea opiniei copilului. 
 
   CAPITOLUL VIII 
  Registrul na�ional pentru adop�ii 
 
   Art. 65. - (1) În scopul întocmirii �i organiz�rii la nivel na�ional a eviden�ei în materia 
adop�iei, Oficiul are obliga�ia de a întocmi �i de a �ine la zi Registrul na�ional pentru 
adop�ii. 
   (2) Registrul con�ine datele referitoare la adoptatorul sau familia adoptatoare, române �i 
str�ine, precum �i cele referitoare la copiii pentru care a fost deschis� procedura adop�iei 
interne, pentru cei pentru care a fost pronun�at� o hot�râre judec�toreasc� de încredin�are 
în vederea adop�iei, de încuviin�are a adop�iei sau de declarare a nulit��ii acesteia. 
   Art. 66. - (1) În scopul întocmirii �i organiz�rii de c�tre Oficiu a eviden�ei prev�zute la 
art. 65, direc�ia în a c�rei raz� teritorial� se afl� domiciliul copilului transmite Oficiului 
copii ale urm�toarelor documente: 
   a) hot�rârea judec�toreasc� prin care s-a încuviin�at deschiderea procedurii adop�iei 
na�ionale; 
   b) hot�rârea judec�toreasc� de încredin�are în vederea adop�iei; 
   c) hot�rârea judec�toreasc� de încuviin�are a adop�iei; 
   d) hot�rârea judec�toreasc� de declarare a nulit��ii adop�iei; 
   e) atestatul eliberat potrivit art. 19 alin. (2). 



   (2) Documentele prev�zute la alin. (1) se transmit în termen de 5 zile de la r�mânerea 
definitiv� �i irevocabil� a hot�rârii judec�tore�ti sau, respectiv, în termen de 5 zile de la 
data emiterii atestatului. 
   (3) Documentul prev�zut la alin. (1) lit. e) va fi înso�it de toate informa�iile cu privire la 
persoanele sau familiile pentru care s-a emis atestatul. 
 
   CAPITOLUL IX 
  Dispozi�ii finale, tranzitorii �i sanc�iuni 
 
   Art. 67. - (1) Oficiul ia toate m�surile ce se impun, conform prevederilor Conven�iei de 
la Haga, în vederea prevenirii câ�tigurilor necuvenite, financiare sau de alt� natur�, ce ar 
putea fi realizate cu prilejul adop�iei �i descuraj�rii oric�ror practici contrare obiectivelor 
acestei conven�ii �i prezentei legi. 
   (2) Oficiul stabile�te o tax� unic� �i fix�, determinat� pe baza costurilor maxime 
corespunz�toare tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii adop�iei interna�ionale, 
cu excep�ia celor reglementate în legi speciale. 
   (3) Taxa prev�zut� la alin. (2) este defalcat� pe categorii de cheltuieli �i se aprob� prin 
hot�râre a Guvernului. 
   (4) Plata taxei este efectuat� de c�tre adoptator sau familia adoptatoare prin transfer 
bancar c�tre Oficiu �i autoritatea central� ori organiza�ia acreditat� sau autorizat� din 
statul de domiciliu al p�rin�ilor adoptatori. Taxele percepute de Oficiu se fac venit la 
bugetul de stat în termen de 5 zile lucr�toare de la încasarea lor. 
   Art. 68. - Sunt interzise dona�iile �i sponsoriz�rile, precum �i oferirea de c�tre adoptator 
sau familia adoptatoare, în nume propriu ori prin persoane interpuse, în mod direct sau 
indirect, de orice foloase materiale necuvenite Oficiului, direc�iilor implicate sau 
persoanelor fizice din cadrul institu�iilor publice implicate în procesul de adop�ie. 
   Art. 69. - (1) Este interzis� participarea organismelor private în procedura adop�iei 
interna�ionale desf��urat� în România. Interdic�ia se aplic� �i membrilor sau personalului 
acestora, cu excep�ia situa�iei în care au calitatea de adoptator. 
   (2) Autorit��ile române pot colabora în ceea ce prive�te adop�ia interna�ional� cu 
organisme private care î�i desf��oar� activitatea pe teritoriul statului primitor, numai dac� 
acestea sunt acreditate de statul respectiv �i autorizate conform prevederilor art. 43 alin. 
(3). 
   (3) În situa�ia în care se constat� nerespectarea dispozi�iilor alin. (1) �i (2), Autoritatea 
Na�ional� pentru Protec�ia Drepturilor Copilului este obligat� s� solicite instan�ei 
judec�tore�ti dizolvarea persoanei juridice implicate. 
   (4) Serviciile �i activit��ile ce pot fi derulate de c�tre funda�ii, asocia�ii sau federa�ii în 
cadrul procedurilor adop�iei na�ionale se stabilesc prin hot�râre a Guvernului. 
   Art. 70. - (1) Fapta p�rintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a pretinde sau 
de a primi, pentru sine sau pentru altul, bani ori alte foloase materiale în scopul adop�iei 
copilului se pedepse�te cu închisoare de la 2 la 7 ani �i interzicerea unor drepturi. 
   (2) Cu aceea�i pedeaps� se sanc�ioneaz� �i fapta persoanei care, f�r� drept, 
intermediaz� sau înlesne�te adoptarea unui copil, în scopul ob�inerii de foloase materiale 
sau de alt� natur�. 



   Art. 71. - (1) Atestatul de persoan� sau familie apt� s� adopte, eliberat anterior intr�rii 
în vigoare a prevederilor prezentei legi, este valabil pentru o perioad� de un an de la data 
eliber�rii lui. 
   (2) Prevederile art. 21 se aplic� în mod corespunz�tor persoanelor sau familiilor 
prev�zute la alin. (1). 
   Art. 72. - (1) Cererile pentru încuviin�area adop�iei aflate pe rolul instan�elor 
judec�tore�ti la data intr�rii în vigoare a prezentei legi se solu�ioneaz�, potrivit 
dispozi�iilor legale în vigoare, la data introducerii cererii. 
   (2) Persoanele �i familiile care, la data intr�rii în vigoare a prezentei legi, aveau copii 
încredin�a�i în vederea adop�iei, vor putea introduce cereri pentru încuviin�area adop�iei, 
care vor fi solu�ionate potrivit dispozi�iilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
25/1997 cu privire la regimul juridic al adop�iei, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 
87/1998, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
   (3) În toate celelalte cazuri, întreaga procedur� a adop�iei va trebui s� se conformeze 
dispozi�iilor prezentei legi. 
   (4) În scopul aplic�rii dispozi�iilor prezentei legi, Oficiul va renegocia acordurile 
bilaterale �i multilaterale în domeniul adop�iei, încheiate de România cu alte state, care 
vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   Art. 73. - În situa�ia copiilor cu privire la care s-au f�cut comunic�ri de c�tre comisiile 
pentru protec�ia copilului în baza prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
25/1997, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 87/1998, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i afla�i în eviden�a Comitetului Român pentru Adop�ii la data intr�rii în 
vigoare a prezentei legi, dispozi�iile art. 22-24 se aplic� în mod corespunz�tor. 
   Art. 74. - (1) În situa�ia copiilor declara�i judec�tore�te abandona�i în temeiul 
prevederilor Legii nr. 47/1993 cu privire la declararea judec�toreasc� a abandonului de 
copii, direc�ia are obliga�ia s� reevalueze împrejur�rile care au stat la baza stabilirii 
m�surilor de protec�ie pentru ace�ti copii �i s� întocmeasc� planul individualizat de 
protec�ie. 
   (2) Dac� planul individualizat de protec�ie are ca finalitate reintegrarea copilului în 
familie sau în familia extins�, direc�ia solicit� instan�ei judec�tore�ti redarea exerci�iului 
drepturilor p�rinte�ti sau, dup� caz, delegarea acestora membrilor familiei extinse unde 
copilul urmeaz� s� fie plasat. 
   (3) Instan�a competent� s� solu�ioneze cererile privind redarea sau, dup� caz, delegarea 
drepturilor p�rinte�ti este tribunalul de la domiciliul copilului. 
   (4) Judecarea cererii se face cu citarea p�rin�ilor sau, dup� caz, a membrilor familiei 
extinse, a direc�iei în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� copilul �i cu participarea 
obligatorie a procurorului. Cererea va fi înso�it� de raportul de anchet� social� întocmit 
de direc�ia în a c�rei raz� teritorial� domiciliaz� copilul. 
   Art. 75. - (1) Prezenta lege intr� în vigoare la 1 ianuarie 2005, cu excep�ia prevederilor 
art. 43 alin. (3), art. 67 alin. (3), art. 69 alin. (4) �i art. 77, care intr� în vigoare la 3 zile de 
la data public�rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (2) Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 43 alin. (3), art. 67 alin. 
(3), art. 69 alin. (4) �i art. 77 se elaboreaz� de c�tre Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia 
Copilului �i Adop�ie. 
   (3) La data intr�rii în vigoare a prezentei legi se abrog� urm�toarele acte normative: 



   a) Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al 
adop�iei, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, 
aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 87/1998, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
   b) Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporar� a 
tuturor procedurilor referitoare la adop�iile interna�ionale, publicat� în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri 
prin Legea nr. 347/2002, cu modific�rile ulterioare; 
   c) Hot�rârea Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a 
organismelor private care desf��oar� activit��i în domeniul protec�iei drepturilor copilului 
prin adop�ie, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 5 iunie 
1997; 
   d) orice alte dispozi�ii contrare prezentei legi. 
   (4) La 3 zile de la data public�rii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, se abrog� urm�toarele acte normative: 
   a) Legea nr. 47/1993 cu privire la declararea judec�toreasc� a abandonului de copii, 
publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 8 iulie 1993; 
   b) Hot�rârea Guvernului nr. 1.315/2000 privind unele m�suri pentru protec�ia 
drepturilor copilului prin adop�ie, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
678 din 19 decembrie 2000. 
   Art. 76. - Autoriza�iile emise de Comitetul Român pentru Adop�ii în baza Hot�rârii 
Guvernului nr. 245/1997 cu privire la criteriile de autorizare a organismelor private care 
desf��oar� activit��i în domeniul protec�iei drepturilor copilului prin adop�ie î�i înceteaz� 
valabilitatea de la data intr�rii în vigoare a prezentei legi. 
   Art. 77. - În termen de 30 de zile de la data public�rii prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, vor fi elaborate normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi, care vor fi aprobate prin hot�râre a Guvernului. 
 
    Aceast� lege a fost adoptat� de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 �i ale art. 76 alin. (1) din Constitu�ia României, republicat�. 
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