NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărâre a Guvernului
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și
activitățile ce pot fi desfășurate de către organismele private române în cadrul procedurii
adopției interne, precum și metodologia de autorizare a acestora și pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizațiilor private
străine de a desfășura activități în domeniul adopției internaționale

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea situației actuale
Prin Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației
publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative au fost aduse o serie de
modificări și completări ale actualei proceduri de adopție.
Principalele elemente de noutate reglementate prin actul normativ menționat vizează:
 prelungirea valabilității atestatului de la doi ani la 5 ani, cu stabilirea obligației de a verifica
anual îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului, în sarcina DGASPC;
 modificarea situațiilor în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate
adopția în sensul simplificării demersurilor din această etapă prin eliminarea căutării rudelor
pe parcursul procedurii de adopție, acest demers fiind realizat la momentul intrării copilului
în sistemul de protecție specială;
 introducerea posibilității ca în situații excepționale, managerul de caz să poată stabili adopția
ca finalitate a planului individualizat de protecție, anterior împlinirii termenelor prevăzute de
lege, dacă poate justifica în mod temeinic că acest demers este în interesul superior al
copilului;
 introducerea, pe lângă rudele copilului din cadrul familiei extinse și persoanele alături de care
copilul s-a bucurat de viața de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în categoria

familiilor/persoanelor care au prioritate la adopție a celor care au adoptat frați ai copilului sau
care se află în procedură de adopție cu un frate/frați al/ai acestuia, în măsura în care acest
lucru nu contravine interesului său superior;
 introducerea de stimulente financiare care să susțină decizia unei familii de a adopta.
Stimulentele financiare cresc progresiv și vizează susținerea familiilor care adoptă copii de
vârstă mai mare, cu handicap ori care fac parte dintr-un grup de frați;
 modificarea cuantumului concediului de acomodare, de la 3.4 ISR la 85% din media
veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii
judecătorești de încredințare în vederea adopției.
De asemenea, prin proiectul de act normativ sunt introduse dispoziții menite a soluționa anumite
dificultăți întâmpinate în implementare din anul 2016 până în prezent, precum și dispoziții
menite a aduce claritate normelor metodologice deja existente.
Prezentăm mai jos câteva dintre dificultățile identificate, pentru care au fost găsite soluții
legislative prin prezentul proiect de act normativ:
 perceperea de către adoptatori/familii adoptatoare într-o notă negativă a sintagmei “copil
greu adoptabil”, introdusă în anul 2016;
 întârzierea procesului de adopție ca urmare a stabilirii în sarcina specialiștilor
compartimentului de adopție din cadrul direcției a activității de consiliere și informare
prealabilă pentru exprimare consimțământului la adopție de către părinții biologici;
 aplicarea neunitară în ceea ce privește competența teritorială în ceea ce privește derularea
activităților referitoare la procedura de adopție;
 suprapunerea unor criterii de potrivire inițială, respectiv starea de sănătate și nivelul de
dezvoltare al copilului;
 includerea pe liste cu prioritate a adoptatorilor/familiilor adoptatoare după 2 criterii –
domiciliul și vechimea atestatului;
 lipsa de comunicare între specialiștii compartimentului de specialitate din direcție și
adoptator/familie adoptatoare pe parcursul derulării potrivirii inițiale, respectiv neinformarea
unora cu privire la rezultatul potrivirii și motivele pentru care procedura de potrivire practică
nu a continuat;
 lipsa unor prevederi exprese referitoare la găzduirea copilului în mediul de viață al
adoptatorului/familiei adoptatoare sau în locuri stabilite de comun acord cu familia
adoptatoare;
 lipsa stabilirii unui termen maxim pentru potrivirea practică, ceea ce pentru anumiți copii
duce la prelungirea nejustificată a întregului proces;
 limitarea accesului la profilul public pentru adoptatorii care au reședința în alt județ față de
cel de domiciliu - consultarea profilului greu adoptabil se realizează exclusiv la domiciliul

adoptatorului/familiei adoptatoare, ceea ce îngreunează accesul adoptatorilor/familiilor
adoptatoare care au reședința în alt județ;
 lipsa unor prevederi referitoare la realizarea simultană a mai multor potriviri practice cu copii
adoptabili incluși în profilul public;
 birocratizarea excesivă a anumitor etape ale procesului de adopție, prin solicitarea copiilor
legalizate după anumite documente.
2. Schimbări preconizate
Pornind de la modificările aduse procedurii de adopție prin Legea nr. 268/2020 și de la dificultățile
identificate în practică în aplicarea procedurii prin prezentul proiect de act normativ se propun
următoarele modificări:
 reglementarea procedurii de verificare anuală a îndeplinirea condițiilor care au stat la baza
eliberării atestatului:
 după eliberarea atestatului, o echipă formată din asistent social și psiholog din cadrul
compartimentului de specialitate, dintre care de regulă asistentul social este responsabilul de
caz al familiei are obligația de a verifica anual dacă starea de sănătate, condițiile de locuit,
situația economică a familiei precum și criteriile de potrivire inițială se mențin.
Adoptatorul/familia adoptatoare are obligația de a prezenta certificat/certificate medicale
privind starea de sănătate a adoptatorului/familiei adoptatoare, eliberate de medicul de
familie și adeverințe de venit cu ocazia verificărilor anuale;
 verificarea presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei
adoptatoare și a unei ședințe de consiliere psihologică cu cel puțin 60 de zile calendaristice
înainte de împlinirea termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la
ultima evaluare;
 rezultatul verificării se consemnează într-un raport anual de reevaluare, care cuprinde în mod
obligatoriu concluzii cu privire la menținerea sau, după caz, nemenținerea condițiilor și a
criteriilor de potrivire;
 în situația în care condițiile prevăzute de lege nu se mențin, raportul anual de reevaluare
conține propunerea de retragere a atestatului;
 în situația în care criteriile de potrivire nu se mai mențin, raportul anual de reevaluare conține
noile criterii;
 copia raportului anual de reevaluare este transmisă în termen de 5 zile calendaristice de la
întocmire și înregistrare adoptatorului/familiei adoptatoare.
De asemenea, au fost incluse prevederi referitoare la evaluarea anuală în situația în care
adoptatorul/familia adoptatoare își schimbă domiciliul/reședința după obținerea atestatului.

detalierea modului de aplicare a dispozițiilor referitoare la stabilirea adopției ca finalitate a
planului individualizat de protecție în acord cu modificările aduse prin Legea nr. 268/2020 (au fost
stabiliți responsabilii, se precizează momentul de la care curg termenele stabilite prin lege);

stabilirea ierarhiei priorității la adopție pentru familiile care au acest drept stabilit prin lege:
 persoanele/familiile care se află în procedură de adopție cu un frate al acestuia;
 persoanele/familiile care au adoptat frați ai copilului;
 rudele copilului până la gradul al patrulea inclusiv;
 persoana/familia alături de care copilul s-a bucurat de viață de familie o perioadă de
minimum 6 luni.
Argumentele care au stat la baza propunerii de stabilire a ierarhizării au avut în vedere în primul

rând principiul menținerii fraților împreună, așa cum se regăsește el în Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și dreptul copilului de a menține relații
personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a
dezvoltat legături de atașament, așa cum este el reglementat la art. 17 din același act normativ. Pe
parcursul procesului de elaborare a proiectului de act normativ, au existat 2 opinii diferite în ceea ce
privește criteriile de ierarhizare. Majoritatea părerilor exprimate au susținut propunerea actuală,
justificată de argumentele prezentate. Cu toate acestea, au existat și opinii minoritare, care au
susținut poziționarea pe primul loc a persoanei/familiei alături de care copilul s-a bucurat de viață de
familie o perioadă de minimum 6 luni, singura justificare invocată fiind doar existența unei relații de
atașament între copil și familia respectivă.

înlocuirea sintagmei “profilul copilului greu adoptabil” cu sintagma “profilul public al
copilului”;

stabilirea în sarcina managerilor de caz a obligației de a realiza activitatea de consiliere și
informare prealabilă pentru exprimarea consimțământului la adopție de către părinții biologici,
activitatea care se realizează verificările trimestriale privind împrejurările care au stat la baza
stabilirii măsurii de protecție, în baza prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

revizuirea și clarificarea dispozițiile care cuprind sintagma direcție competentă, aceasta fiind
înlocuită, după caz, cu direcția în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului,
direcția de la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, direcției de la reședința adoptatorului
familiei adoptatoare;

introducerea unui nou criteriu de potrivire în etapa de potrivire inițială - „nevoia copilului”,
criteriu care înlocuiește două dintre criteriile existente, respectiv starea de sănătate și nivelul de
dezvoltare al copilului;

asigurarea premiselor accesului echitabil pentru toți adoptatorii/familiile adoptatoare la
intrarea pe liste în procesul de potrivire, stabilind un singur criteriu de ierarhizare, respectiv
vechimea atestatelor. Prezentăm mai jos principalele dispoziții referitoare la acest aspect:
 adoptatorii care răspund în aceeași măsură criteriilor de includere în cadrul listei vor fi
ierarhizați în listă în funcție de vechimea atestatelor;
 în situația în care adoptatorii răspund în aceeași măsură criteriilor de includere în cadrul listei
și au aceeași vechime a atestatului, ierarhizarea se face începând cu acei adoptatori care
locuiesc în fapt la adresa de domiciliu/reședință din același județ/sector cu cel al copilului.

introducerea obligativității anunțării adoptatorului/familiei adoptatoare în termen de 5 zile
calendaristice de la completarea fișei sintetice cu privire la rezultatul potrivirii și prezentarea
motivelor pentru care procedura de potrivire practică nu a fost inițiată. În cazul în care fișa sintetică
de potrivire cuprinde propunerea de reluare a procedurii, adoptatorul/familia adoptatoare care a fost
inclusă pe listă este anunțată;

introducerea unor dispoziții exprese referitoare la găzduirea copilului pe parcursul procedurii
de potrivire practică în mediul de viață al familiei sau în locuri stabilite de comun acord cu
adoptatorul/familia adoptatoare;

stabilirea unei perioade maxime în care se poate derula potrivirea practică, respectiv 3 luni de
la acordul adoptatorului/familiei adoptatoare cu privire la continuarea procedurii de potrivire
practică.

clarificarea procedurii de accesare a profilului public de către adoptator/familia adoptatoare,
astfel:
 profilul public al copilului adoptabil este accesat de adoptator/familia adoptatoare exclusiv la
sediul direcției.

 accesarea se face pe baza unui nume de utilizator și parolă ce sunt atribuite de către
A.N.D.P.D.C.A, la solicitarea direcției.
 persoana/familia atestată poate consulta pe bază de programare informații referitoare la copiii
incluși în profilul public la sediul direcției de la domiciliu sau de la reședință.
 pe tot parcursul procesului de consultare adoptatorul/familia adoptatoare beneficiază de
suportul reprezentanților compartimentului de adopție din cadrul direcției la care are loc
consultarea. Persoana/Familia atestată care a fost evaluată de O.P.A poate fi însoțită de un
reprezentant al acestuia.
 anterior demarării procedurii de consultare responsabilul de caz al familiei verifică dacă
adoptatorul/familia adoptatoare este selectată în cadrul listei unui copil adoptabil pentru
potrivirea inițială.
 în situația în care adoptatorul/familia adoptatoare este selectată în cadrul listei unui copil
adoptabil, înainte de a demara procedura de potrivire cu un copil greu adoptabil optează în
scris între aceasta și cea de potrivire inițială pe listă. Responsabilul de caz al familiei
introduce în R.N.A. opțiunea adoptatorului/familiei adoptatoare.

eliminarea birocratizării excesive a anumitor etape ale procesului de adopție, prin înlocuirea
copiilor legalizate după anumite documente cu copii certificate de către direcție, pentru conformitate
cu originalul.
Aceeași condiție este aplicată inclusiv în cazul documentelor ce însoțesc cererea familiilor cu
reședința obișnuită în străinătate de a fi luate în evidența RNA, în cazul acestora în cuprinsul Anexei
6 din proiectul de act normativ urmând a fi transmise transmise ”a) copie de pe pașaport sau carte de
identitate valabilă care atestă cetățenia solicitantului/solicitanților, certificată de autoritatea centrală
sau organizația străină acreditată;”, respectiv ”c) copii de pe actul de căsătorie și actele de naștere,
certificate de autoritatea centrală sau organizația străină acreditată;” . Prin introducerea acestor
prevederi a fost avută în vedere necesitatea corelării cu prevederile art. 2, alin. (3) din OUG 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice și completarea unor
acte normative, aprobată prin Legea 179/2017. Potrivit acestora ”Fiecare instituție publică și organ
de specialitate al administrației publice centrale este obligat să elimine cerința de depunere a copiilor
legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea
conformității cu originalul de către funcționarul competent.”
Introducerea acestor prevederi a avut în vedere inclusiv principiile de drept potrivit cărora atunci
când există două texte legislative contradictorii emise la date sau niveluri diferite, textul cel mai
recent sau cel cu forţă juridică superioară este în vigoare, iar cel anterior ori cu forţă juridică
inferioară este considerat abrogat. S-a asigurat astfel raportul între art. 66 alin. (2) teza I din legea
273/2004, care prevedeau transmiterea acestor acte în ”original sau, după caz, în copie legalizată și
însoțite de traducerea autorizată în limba română” și prevederile OUG 41/2016 mai sus menționate.

extinderea termenului de prelungire până la care pot fi transmise acordurile și actul din care
să rezulte ca există garanțiile că adoptatorul să intre și să locuiască permanent în statul primitor de
la 30 de zile la 45 de zile, justificat de faptul că unele state nu reușesc să se încadreze în acest
termen datorită legislației lor specifice.

introducerea unei soluții legislative pentru copil în situația în care pe parcursul potrivirii
practice copilul nu se acomodează cu adoptatorul, stabilindu-se faptul că în acest caz se reia
procedura de potrivire inițială.

introducerea obligativității consilierii copilului de către psihologul din cadrul echipei
multidisciplinare, după fiecare potrivire practică încetată, în cadrul căreia a avut cel puțin o întâlnire
a copilului cu adoptatorul/familia adoptatoare,

introducerea obligativității informării autorității centrale sau, după caz, a organizației străine
acreditate, cu privire la motivul/motivele invocate de adoptator/familia adoptatoare, în situația în

care aceștia au refuzat continuarea procedurii de adopție după 3 potriviri practice. În acest caz
procedura de adopție se suspendă până la primirea punctului de vedere emis de autoritatea centrală
sau, după caz, organizația străină acreditată cu privire la continuarea procedurii.

Introducerea unor dispoziții tranzitorii care pe o perioadă de timp determinată să asigure
premisele continuării procedurilor aferente procesului de adopție începute în temeiul reglementărilor
în vigoare la momentul elaborării prezentului act normativ, astfel :
 în termen de 3 luni de la aprobarea prezentului act normativ direcția are obligația actualizării
datelor și informațiilor din R.N.A.
 în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, managerii de caz
reevaluează planurile individualizate de protecție pentru toți copiii din sistemul de protecție
specială, în vederea stabilirii adopției ca finalitate a acestora în condițiile prevăzute de lege și
de prezentele norme. Prevederea nu este aplicabilă copiilor din sistemul de protecție specială
care la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au stabilită adopția ca
finalitate a planului individualizat de protecție și se află în evidența compartimentului de
specialitate din cadrul direcției.

reglementarea procedurii de acordare a drepturilor bănești prevăzute de legea nr. 268/2020,
respectiv indemnizația de sprijin și suma fixă în cuantum de 1500 lei, prin agențiile pentru plăți și
inspecție socială județene, respectiv a municipiului București:
 indemnizația de sprijin se acordă adoptatorului în baza unei cereri, înregistrate la agenţia
teritorială în a cărei rază administrativ-teritorială are domiciliul, în termen de 30 zile
lucrătoare de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei;
 după împlinirea vârstei de 18 ani de către adoptat, indemnizația de sprijin se acordă direct
acestuia, în baza unei cereri însoțite de actul doveditor privind continuarea studiilor într-o
formă de învățământ de zi, eliberat de unitatea de învățământ;
 indemnizația de sprijin se plătește adoptatului atâta timp cât este îndeplinită condiția de
continuare a studiilor;
 suma fixă în cuantum de 1500 lei se acordă, în baza unei cereri, depuse de adoptator sau unul
dintre soții care au adoptat copilul/copiii, însoțită de copia documentului eliberat de
DGASPC care atestă faptul că adoptatul se află în perioada etapei de monitorizare
postadopţie, precum și de copia documentului eliberat de medic, psiholog sau asistent social
prin care se recomandă servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă
natură;
 cererea se depune anual pe toată perioada etapei de monitorizare postadopție și suma fixă se
acordă numai în situația în care sunt recomandate servicii de recuperare/reabilitare medicale,
psihologice sau de altă natură.
De asemenea, o parte din dispozițiile în vigoare la momentul elaborării prezentului act normativ, au
fost reformulate, fără a modifica soluția legislativa, ci numai pentru a asigura claritatea textului.
Capitolul referitor la Registrul național pentru adopții este relevant în acest sens.
Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
21. Impactul asupra sarcinilor administrative
a)
se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât costurile
administrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile
administrative eliminate.
b)
simplificarea procedurilor administrative.
2
2 . Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social:
Măsurile propuse a fi adoptate prin actualul act normativ au un impact pozitiv asupra procedurii
adopției naționale în special, prin flexibilizarea unora dintre procedurile actuale și adoptarea unor
soluții legislative care conferă claritate și continuitate procesului administrativ de evaluare a
adoptatorului/familiei adoptatoare și de realizare a procedurilor de potrivire inițială și practică între
acestea și un copil adoptabil.
În același timp, activitățile și obligațiile ce revin în baza legislației în vigoare în sarcina specialiștilor
de la nivelul DGASPC sunt mai bine clarificate și așezate într-o succesiune logică menită să asigure
atât menținerea unui contact permanent între adoptator/familiile adoptatoare și responsabilii de la
nivelul DGASPC, precum și transparentizarea etapelor procedurale premergătoare inițierii
demersurilor concrete de potrivire practică între aceștia și copilul adoptabil.
Stabilirea clară a unei ierarhii a priorității la adopție pentru familiile care au acest drept, este de
natură să asigure pe de o parte respectarea efectivă a unuia dintre drepturile fundamentale ale
copiilor proveniți din grupuri de frați, respectiv de a fi crescuți împreună atunci când acest lucru este
în interesul lor superior, iar pe de altă parte să înlăture orice tentativă de subiectivism și încercare de
ocolire a procedurilor prevăzute de lege.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcate și măsurile privind acordarea unor măsuri de sprijin de natură
financiară, menite să încurajeze familiile adoptatoare în ceea ce privește adopția unor copiii, care în
mod aproape obișnuit fac parte din categoriile celor pentru care identificarea unei familii adoptatoare
este un proces mai îndelungat și mai dificil (ex. copiii cu vârstă mai mare, copiii cu dizabilități,
grupuri de frați, etc.).
Coroborând aceste prevederi cu cele care realizează o corectare și o înlăturare a unor
disfuncționalități sau deficiențe identificate în practica curentă, în perioada scursă de la intrarea în
vigoare a actualelor norme, respectiv anul 2016, se poate spune că impactul estimat al intrării în
vigoare a prezentului act normativ este unul pozitiv menit să eficientizeze procesul de adopție și să
asigure coerența și transparența necesare în cadrul acestuia.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori

Anul
curent

1

2
2021

1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare, în plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
iii. TVA
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, în plus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
iii. transferuri între unități ale
administrației publice
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
iii. asistenţă socială
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

3
2022

- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Medi
a pe
patru
ani
4
5
6
7
2023
2024
2025

Nu e cazul
Impactul financiar a fost prezent în instrumentul de motivare
al Legii nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și
pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor

măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice
centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative. Prezentul act normativ este elaborat în executarea
legii și nu stabilește drepturi care să implice impact
financiar.
Nu este cazul
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
prezentului act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Ordin al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții privind aprobarea modelului și conținutului unor formulare, instrumente și documente
utilizate în procedura adopției.
11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice
a) impact legislativ – prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul
achizițiilor publice, prevederi obligatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic – sisteme electronice utilizate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică
internă a autorităților contractante.
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate.
În data de 21 ianuarie 2021, un prim proiect al Normelor metodologice a fost transmis informal, spre
consultare, pentru formulare de observații și sugestii de îmbunătățire la 3 organisme private
autorizate să desfășoare activități și servicii în adopția internă, respectiv Fundația pentru Dezvoltarea

Serviciilor Sociale (FDSS), Asociația Tzuby’s Kids, Asociația Ador Copiii. Primele două au trimis
sugestii și observații, care au fost analizate în data de 29 ianuarie în cadrul unei întâlniri organizate
online, la care au participat inclusiv reprezentanții a 5 direcții generale de asistență socială și
protecția copilului.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ
Criteriul care a stat la baza alegerii organizațiilor consultate înainte de publicare în transparență
decizională a proiectului de act normativ a fost în primul rând autorizarea pentru desfășurarea de
activități în domeniul adopției, precum derularea de activități în mai multe județe.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.
În perioada octombrie 2020-noiembrie 2020, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții a organizat 8 întâlniri regionale cu reprezentanți ai compartimentelor de
adopții din toate direcțiile, în vederea identificării dificultăților întâmpinate în practică în cadrul
procedurii de adopție. 7 din participanții activi în cadrul întâlnirilor, care au prezentat și dificultăți în
implementarea normelor, au primit în data de 22 ianuarie 2021, un prim proiect al Normelor
metodologice care a fost transmis informal spre consultare pentru formulare de observații și sugestii
de îmbunătățire.
Sugestiile și observațiile transmise au fost analizate în data de 29 ianuarie a.c. în cadrul unei întâlniri
organizate online, la care au participat inclusiv reprezentanți ai organismelor private autorizate.
De asemenea, prin adresa nr. 1224/EC/09.04.2021 proiectul de act normativ a fost transmis spre
consultare structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale. Asociația
Municipiilor din România, prin adresa nr. 427/16.04.2021 și Uniunea Națională a Consiliilor
Județene din România, prin adresa nr.1174/16.04.2021, au comunicat o serie de observații, rezultate
în urma procesului de consultare cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului de la
nivelul sectoarelor municipiului București.
Observațiile primite de la Asociația Municipiilor din România si de la U.N.C.J.R. existau la nivelul
la nivelul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții din
cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale încă de la sfârșitul lunii martie. În acest context, este
de menționat faptul că proiectul actului normativ a fost trimis spre analiză către DGASPC-uri în data
de 22.03.2021. Din totalul celor 47 de direcții, 29 au transmis observații/propuneri de îmbunătățire.
Fiecare observație/sugestie a fost analizată în cadrul a două întâlniri, organizate online de
ANDPDCA în zilele de 14.04.2021 și 21.04.2021. La întâlniri au participat reprezentanți ai tuturor
direcțiilor, iar deciziile de preluare/nepreluare au fost convenite de comun acord.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social.
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ
În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale
aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de
internet a Ministerului Muncii și Protecției Sociale în perioada 08.04.2021.-21.05.2021.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
modificarea anexei la Hotărârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile și activitățile ce pot fi desfășurate de către
organismele private române în cadrul procedurii adopției interne, precum și metodologia de
autorizare a acestora și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la
autorizarea organizațiilor private străine de a desfășura activități în domeniul adopției
internaționale, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.
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