Federația PLUS reunește în cadrul ei peste 30 de organizații neguvernamentale
ce activează în domeniul protecției drepturilor copilului prestând toată gama de
servicii specializate permise de legislația specifică.
O parte din aceste organizații (OPA) sunt autorizate de către Oficiul Român
pentru Adopții să desfășoare servicii și activități în domeniul adopției interne.
Din practica activității curente a acestor OPA a reieșit necesitatea modificării
unor prevederi din Legea adopției întrucât, pe de o parte, procedura adopției este
greoaie, îndelungată și, în anumite situații, ignoră interesul superior al copilului
iar pe de altă parte restricționează posibilitatea OPA de a activa eficient și
eficace pe parcursul derulării procedurii, acordând exclusivitatea unora dintre
activități și servicii către DGASPC - uri, deși OPA au capacitatea, competența,
profesionalismul și dăruirea necesară implicării active în toate fazele
procedurale ale adopției.
Este inexplicabil de ce OPA, autorizate de ORA, nu pot derula personal o serie
de activități în cadrul adopției câtă vreme autorizare din partea ORA confirmă
tocmai competența și profesionalismul lor.
Este de remarcat că DGASPC-urile desfășoară toate activitățile și serviciile în
domeniul adopției deși ORA nu verifică dacă ele au personalul suficient de bine
pregătit și dedicat acestei activități.
Așa fiind propunem ca toate activitățile și serviciile în domeniul adopției interne
să poată fi desfășurate și de OPA, autorizate de către ORA, astfel:
- pentru copii aflați într-o formă de protecție la aceste OPA cât și pentru
copii de la alte OPA, neautorizate în domeniul adopției, la solicitarea
acestora.
- OPA să poată derula întreaga procedură a adopției și la solicitarea
DGASPC pentru copii aflați în ocrotire la DGASPC.
- DGASPC să poată derula întreaga procedură a adopției în principal pentru
copii aflați în propriul sistem de ocrotire și, la solicitarea OPA, pentru
copii ocrotiți de către OPA neautorizate în domeniul adopției.
Analizând prevederile Legii adopției (Legea nr. 273/2004 – republicată), în
forma în vigoare în prezent, propunem următoarele modificări (evidențiate prin
îngroșare):
SECŢIUNEA 1
Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obţinerii
atestatului
ART. 16
(3) Evaluarea se realizează pe baza solicitării adoptatorului sau familiei
adoptatoare de către direcţia de la domiciliul acestora sau de către OPA* în

domeniul adopției care instrumentează dosarul de adopție şi trebuie să aibă în
vedere:
a) personalitatea şi starea sănătăţii adoptatorului sau familiei adoptatoare,
viaţa familială, condiţiile de locuit, aptitudinea de creştere şi educare a unui
copil;
b) situaţia economică a persoanei/familiei, analizată din perspectiva surselor
de venit, a continuităţii acestora, precum şi a cheltuielilor persoanei/familiei;
c) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreşte să
adopte;
d) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei 2 soţi solicită
să adopte un copil, celălalt soţ nu se asociază la cerere;
e) impedimente de orice natură relevante pentru capacitatea de a adopta.
(4) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia/OPA va elibera
atestatul de persoană sau familie aptă să adopte.
(6) Atestatul este valabil pentru o perioadă de un an. Valabilitatea acestui
atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care
a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în
vederea adopţiei, precum şi în situaţia în care persoana/familia atestată are
deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.
(7) Valabilitatea atestatului se prelungeşte la solicitarea persoanei/familiei,
prin dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei sau decizia OPA, până
la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care s-a finalizat procedura de potrivire
şi a fost întocmit raportul privind potrivirea practică dintre copil şi familia
adoptatoare.
ART. 17
(1) În situaţia în care solicitantul locuieşte în fapt la adresa de reşedinţă,
soluţionarea cererii de evaluare se realizează de către direcţia sau OPA în a
cărei rază teritorială domiciliază acesta.
(2) Direcţia/OPA în a cărei rază teritorială îşi are stabilită reşedinţa
solicitantul are obligaţia de a furniza direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială
domiciliază solicitantul datele necesare în vederea realizării evaluării, la
solicitarea acesteia.
ART. 18
(1) Rezultatele evaluării prevăzute la art. 16 se consemnează într-un raport
final de evaluare a capacităţii de a adopta a solicitantului, care conţine şi
propunerea privind eliberarea sau neeliberarea atestatului. Raportul se
întocmeşte în maximum 120 de zile de la depunerea cererii de evaluare şi se
comunică solicitantului.
(2) În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia/OPA emite dispoziţia
privind eliberarea atestatului.
(3) În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluării, adoptatorul sau familia
adoptatoare poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea raportului prevăzut la alin. (1).

(4) În cazul în care rezultatul evaluării nu este contestat în termenul prevăzut
la alin. (3), direcţia/OPA emite dispoziţia privind neeliberarea atestatului.
ART. 19
(1) Contestaţia prevăzută la art. 18 alin. (3) se depune şi se înregistrează la
direcţia/OPA care a realizat evaluarea, aceasta având obligaţia ca, în termen
de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea contestaţiei, să o transmită spre
soluţionare Oficiului. Contestaţia se transmite însoţită de copia dosarului
persoanei/familiei în cauză.
(2) Contestaţia se soluţionează de către Oficiu în termen de 30 de zile de la
înregistrare.
ART. 20
(1) În soluţionarea contestaţiei, Oficiul analizează documentaţia transmisă de
către direcţie/OPA, solicită orice alte date/documente suplimentare relevante
pentru soluţionarea acesteia de la direcţie/OPA, contestatar sau de la alte
persoane fizice ori juridice sau poate dispune efectuarea unor verificări proprii
asupra cazului.
(2) În situaţia în care Oficiul apreciază contestaţia ca fiind întemeiată,
formulează în atenţia direcţiei/OPA următoarele recomandări şi propuneri:
a) completarea procesului de evaluare cu noi informaţii sau documente
relevante;
b) realizarea unei noi evaluări sociale şi/sau psihologice de către cabinete
individuale, cabinete asociate sau societăţi profesionale care au încheiat
convenţii cu Oficiul;
c) eliberarea atestatului în situaţiile în care se constată că sunt îndeplinite
condiţiile legale de eliberare a acestuia şi propunerea cuprinsă în raportul
prevăzut la art. 18 alin. (1) este în mod vădit netemeinică sau nelegală.
(3) Oficiul poate respinge contestaţia formulată ca fiind nefondată, tardivă
sau introdusă de o persoană fără calitate ori neîmputernicită să formuleze
contestaţie.
(4) Rezultatul soluţionării contestaţiei se comunică atât direcţiei/OPA, cât şi
contestatarului.
ART. 21
(1) În urma comunicării rezultatului soluţionării contestaţiei de către Oficiu,
direcţia/OPA poate decide următoarele:
a) menţinerea propunerii formulate în raportul prevăzut la art. 18 alin. (1) şi
emiterea dispoziţiei privind neeliberarea atestatului;
b) completarea procesului de evaluare cu noi informaţii sau documente
relevante;
c) realizarea unei noi evaluări sociale şi/sau psihologice, în condiţiile
prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b);
d) eliberarea atestatului.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în emiterea dispoziţiei
privind eliberarea/neeliberarea atestatului se vor lua în considerare concluziile
rezultate ca urmare a noilor evaluări sociale sau psihologice realizate.
ART. 25
Pe parcursul procesului de evaluare, direcţia/OPA în a cărei rază teritorială
domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este obligată să asigure
acestora serviciile de pregătire/consiliere necesare pentru a-şi asuma în
cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător rolul de părinte.
SECŢIUNEA a 2-a
Deschiderea procedurii adopţiei interne
ART. 26
(1) Planul individualizat de protecţie, astfel cum este acesta reglementat de
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu
modificările ulterioare, are ca finalitate adopţia internă dacă:
a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut 6 luni şi părinţii
fireşti ai copilului şi rudele până la gradul al treilea ale acestuia nu pot fi
găsite ori nu colaborează cu autorităţile în vederea realizării demersurilor
pentru reintegrarea sau integrarea copilului în familie;
b) după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului
până la gradul al patrulea care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc
să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului şi în termen de 60 de zile (de la
declarația părinților) nu şi-au retras această declaraţie. Direcţia/OPA are
obligaţia înregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi
rudele până la gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale;
b1) Imposibilitatea găsirii părinților sau rudelor la domiciliu legal sau
cunoscut se atestă de către DGASPC/OPA care instrumentează dosarul de
adopție.
c) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca
finalitate a planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de
zile de la eliberarea certificatului de naştere al acestuia.
(2) În termenul prevăzut la alin. (1) lit. a), direcţia are obligaţia să facă
demersurile necesare identificării şi contactării părinţilor fireşti/rudelor
copilului până la gradul al patrulea, să îi informeze periodic pe aceştia asupra
locului în care se află efectiv copilul şi asupra modalităţilor concrete în care pot
menţine relaţii personale cu copilul, precum şi asupra demersurilor necesare în
vederea reintegrării sau integrării. De abrogat pentru că repetă lit a și b.
ART. 27
(1) În situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o rudă până la
gradul al patrulea, planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate
adopţia internă numai în situaţia în care a trecut minimum 6 luni de la data

instituirii măsurii de protecţie şi managerul de caz apreciază că este în interesul
copilului deschiderea procedurii adopţiei interne.
ART. 28
(1) Dosarul copilului pentru care s-a stabilit adopţia internă, ca finalitate a
planului individualizat de protecţie, se transmite compartimentului de adopţii şi
postadopţii din cadrul direcţiei, în vederea luării în evidenţă a cazului. Instanţa
judecătorească de la domiciliul copilului va fi sesizat de către direcție/OPA
pentru deschiderea procedurii adopţiei interne.
(2) Direcţia/OPA care propune deschiderea procedurii de adopție va sesiza
instanţa judecătorească de la domiciliul copilului pentru încuviinţarea
deschiderii procedurii adopţiei interne în termen de 30 de zile de la luarea în
evidenţă a cazului de către compartimentul de adopţii şi postadopţii.
(3) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne
a copilului se face cu citarea părinţilor fireşti ai copilului sau, după caz, a
tutorelui şi a direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială se află domiciliul
copilului.
ART. 29
(2) Direcţia/OPA are obligaţia să facă dovada efectuării corespunzătoare a
demersurilor prevăzute la art. 26 alin. (2).
(5) Hotărârea judecătorească irevocabilă prin care instanţa admite cererea
direcţiei/OPA produce următoarele efecte:
a) drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau, după caz, cele
exercitate de persoane fizice ori juridice se suspendă şi vor fi exercitate de către
preşedintele consiliului judeţean/OPA la care se află în plasament sau, după
caz, de către primarul sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază
teritorială domiciliază copilul;
b) drepturile şi obligaţiile părinteşti exercitate la momentul admiterii cererii
de către preşedintele consiliului judeţean, primarul sectorului municipiului
Bucureşti în a cărui rază teritorială domiciliază copilul sau, după caz, de tutore
se menţin.
(6) Efectele hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (5) încetează de drept
dacă, în termen de 3 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii, direcţia
nu a identificat o persoană sau familie corespunzătoare pentru copil.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), efectele hotărârii se prelungesc
până la încuviinţarea adopţiei, în cazul copiilor cu părinţi necunoscuţi, precum
şi în cazul în care s-a finalizat procedura de potrivire practică şi a fost întocmit
raportul de potrivire practică.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (6), direcţia este obligată să revizuiască
planul individualizat de protecţie a copilului şi să solicite instanţei
judecătoreşti, în funcţie de finalitatea acestuia, încuviinţarea unei noi proceduri
de deschidere a adopţiei. Ar trebui abrogat pentru că este inutil și neproductiv
a se lua de la capăt toate procedurile pentru deschiderea adopției.
ART. 30

(3) Cererea de revizuire se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea
părinţilor fireşti, a direcţiei/OPA care a solicitat deschiderea procedurii
adopţiei interne şi, dacă este cazul, a direcţiei în a cărei rază administrativteritorială se află domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare.
Participarea procurorului este obligatorie.
ART. 32
(1) În cazul în care încuviinţează cererea de revizuire, instanţa va solicita
consimţământul părintelui care nu şi l-a dat anterior, numai după depunerea de
către direcţia/OPA în a cărei rază teritorială locuieşte acesta a unui raport de
consiliere şi informare în conformitate cu prevederile art. 9.
(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care să vizeze situaţia actuală a
părinţilor fireşti, precum şi potenţialul de reintegrare a copilului în familia
biologică este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea raportului
sunt de competenţa direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială locuieşte părintele
firesc.
ART. 33
În cazul în care, după suspendarea prevăzută la art. 31, părintele care s-a
aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul se opune adopţiei şi nu
sunt motive pentru aplicarea prevederilor art. 8, cererea de încredinţare a
copilului în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei se repune
pe rol la solicitarea direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială se află domiciliul
copilului şi se respinge.
ART. 34
Direcţia/OPA care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are
obligaţia de a formula de îndată cerere de revizuire sau, după caz, de a solicita
suspendarea oricărei proceduri judiciare, precum şi a oricărui alt demers
privind adopţia, dacă ia cunoştinţă, până la data pronunţării hotărârii de
încuviinţare a adopţiei, despre încetarea cauzei care a determinat
imposibilitatea părintelui de a-şi exprima voinţa cu privire la adopţie.
SECŢIUNEA a 3-a
Potrivirea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare
ART. 36
(1) Potrivirea este o etapă premergătoare încredinţării în vederea adopţiei
prin care se identifică şi selectează cea mai potrivită persoană/familie atestată
ca fiind aptă să adopte, care răspunde nevoilor identificate ale copilului şi se
stabileşte compatibilitatea dintre copil şi persoana/familia adoptatoare.
(2) Potrivirea se realizează acordându-se prioritate rudelor copilului din
cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de
viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni sau din anturajul
copilului în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.
(3) Potrivirea se realizează de către direcție/OPA.

ART. 39
(1) La finalul procedurii de potrivire, compartimentul de adopţii şi
postadopţii din cadrul direcţiei/OPA întocmeşte un raport de potrivire, în care
sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre
copil şi persoana/familia adoptatoare, precum şi propunerea vizând sesizarea
instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.
(2) După întocmirea raportului de potrivire, direcţia/OPA în a cărei rază
teritorială se află domiciliul copilului sesizează, în maximum 5 zile, instanţa
judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei. Cererea de
încredinţare în vederea adopţiei adresată instanţei va fi însoţită în mod
obligatoriu de lista prevăzută la art. 37 alin. (2).
SECŢIUNEA a 4-a
Încredinţarea în vederea adopţiei
ART. 41
(1) Judecarea cererilor de încredinţare a copilului în vederea adopţiei interne
se face cu citarea direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială se află domiciliul
copilului, a direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau
familia adoptatoare şi a persoanei ori familiei adoptatoare.
ART. 43
(2) Dreptul de a reprezenta copilul în actele juridice sau, după caz, de a
încuviinţa actele pe care acesta le încheie, precum şi dreptul de a administra
bunurile copilului se exercită de către preşedintele consiliului judeţean sau
primarul sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială
domiciliază persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea
adopţiei. Dreptul de administrare poate fi delegat, în mod excepţional, către
persoana sau familia căreia i s-a încredinţat copilul pentru efectuarea unor
acte speciale, în interesul copilului, care vor fi expres menţionate în cuprinsul
documentului prin care se acordă delegarea.
ART. 44
(1) În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, direcţia/OPA de la
domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi
a relaţiilor dintre acesta şi persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat,
întocmind în acest sens rapoarte bilunare.
(2) La sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, direcţia/OPA
întocmeşte un raport final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi
adoptatori, pe care îl comunică instanţei competente în vederea soluţionării
cererii de încuviinţare a adopţiei.
(3) În situaţiile prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c) şi d), direcţia/OPA are
obligaţia să realizeze un raport cu privire la evoluţia relaţiilor dintre copil şi

adoptatori, ce va fi transmis instanţei de judecată învestită cu soluţionarea
cererii de încuviinţare a adopţiei.
(4) Cererea de încuviinţare a adopţiei adresată instanţei judecătoreşti
prelungeşte de drept perioada de încredinţare până la soluţionarea cererii prin
hotărâre judecătorească irevocabilă.
ART. 45
(1) Dacă pe durata perioadei de încredinţare în vederea adopţiei
direcţia/OPA în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia
adoptatoare constată neadaptarea copilului cu persoana sau familia
adoptatoare ori existenţa oricăror alte motive de natură să împiedice finalizarea
procedurii de adopţie, sesizează de îndată instanţa judecătorească, în vederea
revocării sau, după caz, prelungirii măsurii încredinţării.
SECŢIUNEA a 5-a
Încuviinţarea adopţiei
ART. 47
Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti.
ART. 48
(1) Cererea de încuviinţare a adopţiei poate fi introdusă direct de către
adoptator sau familia adoptatoare, în situaţia adopţiei persoanei care a
dobândit capacitate deplină de exerciţiu, şi, în cazul adopţiei copilului, de către
soţul părintelui firesc sau adoptiv. În toate celelalte cazuri cererea de
încuviinţare a adopţiei va fi introdusă fie de către adoptator sau familia
adoptatoare, fie de către direcţia/OPA de la domiciliul acestora la sfârşitul
perioadei de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, la împlinirea
termenelor prevăzute pentru adopţia copilului aflat în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. c) şi d).
ART. 49
(1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea
direcţiei/OPA în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a
direcţiei/OPA care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne şi a
persoanei ori familiei adoptatoare.
(2) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei persoanei care a dobândit
capacitate deplină de exerciţiu se face cu citarea adoptatorului sau a familiei
adoptatoare şi a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei
copilului de către soţul părintelui firesc sau adoptiv se face cu citarea
adoptatorului şi a părinţilor fireşti ai adoptatului.
(3) Direcţia/OPA în a cărei rază teritorială domiciliază persoana sau familia
adoptatoare va avea obligaţia de a depune rapoartele finale prevăzute la art. 44
alin. (2) sau, după caz, art. 44 alin. (3), până cel mai târziu cu 5 zile înaintea
termenului la care a fost citată pentru judecarea cauzei, precum şi, după caz, de

a da instanţei judecătoreşti orice relaţii necesare pentru soluţionarea cererii de
încuviinţare a adopţiei.
ART. 50
(1) Instanţa poate solicita din nou consimţământul la adopţie al părinţilor
fireşti, dacă există indicii că după data la care consimţământul a devenit
irevocabil au intervenit elemente noi, de natură să determine revenirea asupra
consimţământului iniţial. Direcţia/OPA care a solicitat deschiderea procedurii
adopţiei interne are obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei, prin intermediul
direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul
adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existenţa oricăror elemente
noi cu privire la situaţia părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea
determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie.
(2) Chemarea părinţilor fireşti în faţa instanţei competente să încuviinţeze
adopţia se face prin invitaţie adresată acestora, în camera de consiliu, fără a se
indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în orice fel,
divulgarea identităţii sau a altor informaţii cu privire la persoana ori familia
adoptatoare.
(3) Instanţa poate invita, la aceeaşi dată, direcţia/OPA competentă potrivit
art. 28 alin. (2) şi direcţia/OPA competentă potrivit art. 48 alin. (1).
(4) În cazul în care părinţii se prezintă personal în faţa instanţei şi îşi
exprimă refuzul de a mai consimţi la adopţie, instanţa suspendă soluţionarea
cererii de încuviinţare a adopţiei. Declaraţia părinţilor fireşti împreună cu
încheierea de suspendare se comunică direcţiei/OPA competente potrivit art. 28
alin. (2), care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a
procedurii adopţiei. Dispoziţiile art. 30 şi 31 se aplică în mod corespunzător.
ART. 51
(1) Instanţa judecătorească va admite cererea de încuviinţare a adopţiei
numai dacă, pe baza probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia
este în interesul superior al copilului.
(2) În termen de 5 zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti
prin care s-a încuviinţat adopţia, direcţia/OPA în a cărei rază teritorială se află
domiciliul copilului va înştiinţa, în scris, părinţii fireşti despre aceasta, precum
şi autorităţile române competente să elibereze documentele de identitate sau de
călătorie pentru adoptat.
CAPITOLUL IX
Monitorizare şi activităţi postadopţie
ART. 81
Monitorizarea postadopţie reprezintă etapa ulterioară încuviinţării adopţiei
prin care se urmăreşte evoluţia copilului adoptat şi a relaţiilor dintre acesta şi
părinţii adoptatori în vederea integrării depline a copilului în familia

adoptatoare şi identificării precoce a eventualelor dificultăţi ce pot să apară în
această perioadă.
ART. 82
(1) În cazul adopţiei interne, monitorizarea postadopţie se realizează de către
direcţia/OPA de la domiciliul copilului, care are obligaţia întocmirii unor
rapoarte trimestriale pe o perioadă de cel puţin 2 ani după încuviinţarea
adopţiei.
(2) În perioada de monitorizare postadopţie, adoptatorii au obligaţia de a
colabora cu direcţia/OPA pentru a înlesni realizarea rapoartelor trimestriale şi
de a o informa cu privire la schimbarea domiciliului ori la modificările
intervenite în structura familiei.
(3) La încheierea perioadei de monitorizare postadopţie, direcţiile/OPA
întocmesc un raport final de închidere a cazului, pe care au obligaţia să îl
transmită Oficiului. În situaţia în care, ulterior încuviinţării adopţiei, prenumele
copilului adoptat este schimbat pe cale administrativă, raportul va fi însoţit şi
de copia actului care a stat la baza schimbării prenumelui.
*Explicatie: în toate locurile în care apare exprimarea directia/OPA ne
referim la organisme private autorizate de către Oficiul Român pentru
Adoptii să desfăsoare activităti si servicii în domeniul adoptiei.
De asemenea, urmare modificărilor din prezenta lege, vor trebui efectuate
modificări si în legislatia complementară.

