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INTRODUCERE 

Lucrarea de față își propune să analizeze și să investigheze tema adopției din mai multe 

perspective- a istoriei universale, a istoriei sacre, precum și din punct de vedere social și 

legislativ, dimensiuni menite a reliefa complexitatea și însemnătatea acestui fenomen în lumea 

contemporană. 

Teza este structurată în trei capitole care urmăresc evidențierea particularităților 

definitorii ale problemei puse în discuție. Astfel, în primul capitol, trasăm o imagine istorică a 

practicării adopţiei de-a lungul secolelor, de la vremea domnitorului babilonian Hammurabi, 

când scopul fundamental al adopţiei era acela de a asigura transmiterea patrimoniului familial, 

până în anul 1792, în epoca lui Napoleon, atunci cînd această instituție a fost readusă la viață. De 

asemenea, în acest capitol reliefăm primul indiciu al adopției, întâlnit în Geneză, începând cu cei 

dintâi oameni, Adam și Eva, care se bucurau de o relație de filiație cu Tatăl Ceresc, arătând că 

problema devine mai clară în Cartea Exodului, referitoare momentul când Dumnezeu a 

răscumpat poporul Său, Israel. În Noul Testament, înfierea ne este relevată de către Sfântul Paul 

în ceea ce privește noua rânduială a mântuirii lui Cristos: „Nu ați primit un duh al robiei, spre 

frică, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Abba! Tată!” (Rom 8:15). Această înfiere 

cristocentrică este o reprezentare puternică a Evangheliei și a fost dezvoltată și practicată în 

Biserică printr-o grijă deosebită față de orfani, văduve și săraci. În ultima parte, analizăm 

instituția adopției prin intermediul documentelor bisericeși, legate de Papa Ioan Paul al II-lea, 

Papa Benedict al XVI-lea și Papa Francisc. 

Al doilea capitol urmărește să inventarieze cadrul legislativ al adopției, începând cu legea 

veche românească, continuând cu Codul Familiei din anul 1954, până la Legea 273/2004, 

modificată și republicată, intrată în vigoare la data  cu data de 26 martie 2021. De asemenea, 

analizăm cracteristicile care pot apărea în primii ani de la inserarea copilului în noua unitate 

familială, datorită daunelor biologice, expierenței abandonului, experienței nefavorabile, originii, 

capacității de a înțelege propria istorie, unei nevoi speciale și vârstei în momentul adopției.  

Capitolul trei cuprinde două interviuri, al căror scop este analizarea unor subiecte 

proeminente care caracterizează ciclul de viață al nucleului adoptiv, precum și schimbările care 

au loc în perioada preadolescentă și adolescentă.  
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Capitolul I 

Adopția în istorie 

1.1. Adopția în istoria universală 

În antichitate, instituția adopției exista în mai multe culturi, însă urmele acesteia se 

identifică în codul domnitorului babilonian Hammurabi și în tabletele găsite la Nuzi în timpul 

săpăturilor efectuate între anii 1925 - 1931, datând din secolul al XV-lea secolului î.Cr., în cadrul 

cărora, sub denumirea de „tuppi maruti” (tablete de adopție), au fost descoperite documente 

scrise cuneiform ale diferitelor acte juridice. Acest lucru dă marturie asupra faptului că instituţia 

legală a adopţiei se practica în Mesopotamia încă din  secolele al XVIII-lea și al XV-lea î.Cr
1
. În 

Grecia, adopția datează din cele mai vechi timpuri; în fiecare oraş-stat existau legi care guvernau 

această instituţie. Mulți autori confirmă existența practicării adopției, în  special Iseo, 

Demostene, dar și Homer. În funcție de locație și timp, natura adopției prezenta efecte variate. 

De exemplu, în orașul Cortina, situat în centrul insulei Creta, instituţia adopţiei avea un caracter 

public şi religios. Scopul principal al adopției nu era legat de semnificația familială, ci de 

posibilitatea extinderii numărului de cetățeni-soldați, în timp ce în oraşul Atena unul dintre 

scopurile fundamentale ale adopţiei era acela de a asigura transmiterea patrimoniului familial. 

Însă practica adoptiei s-a dezvoltat semnificativ în cadrul ţărilor în care predomina dreptul 

roman. 

 Referitor la cesiunea fiului adoptat, decizia era atribuită bărbatului, pentru că el exercita 

„patria potestas”, soția sa nu putea împiedica aceast ordin, iar celui adoptat nu i se cerea acordul 

în acest sens. Practic, era  un  acord între pater familias, din care erau excluse autoritățile 

publice. Pentru a clarifica mai bine folosirea acestei instituții, este necesară realizarea unei 

distincţii între „adrogatio”, care era o formă de adopție mai veche la Roma, pe de o parte, și, pe 

de altă parte,  „adoptio” în sensul strict al cuvântului. În „adrogatio”, erau  absorbiți în familia 

adoptivă atât cel arogat, cât și nucleul său de origine, inclusiv orice patrimoniu; în acest fel avea 

loc „stingerea” unei familii întregi, care trecea sub o altă patrie potestas. În ceea ce priveste 

„adoptio”, numai  cel adoptat era adus în noua sa familie. În acest caz, de fapt, fiul unei familii, 

adică o persoana care era deja supusâ unei autorități părintești, atunci cand trecea sub autoritatea 

                                                           
1
 https://journals.openedition.org/mefrim/221?gathStatIcon=true&lang=it , accesat la data de 20 februarie 2022. 

 

https://journals.openedition.org/mefrim/221?gathStatIcon=true&lang=it
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unui alt grup familial, îsi asuma si numele acestuia. Fiul adoptat devenea moștenitor al bunurilor 

patrimoniale și ocupa unui loc ierarhic în cadrul familiei
2
.  

Mai târziu, creștinismul a luptat împotriva tradiţiilor popoarelor barbare care, pedepsind 

avortul şi pruncuciderea, a protejat sarcina nelegitimă, iar copiii rezultati din aceste relatii erau 

destinați sclaviei. Împăratul Constantin  a trebuit să adopte anumite legi împotriva cumpărării și 

vânzării copiilor abandonați si nelegitimi. Cu toate acestea, puterea absolută a Bisericii, prin 

intermediul dogmeleor sale,  justifica nașterile copiilor proveniți din relații „nelegitime”. Așadar, 

copiii abandonați erau repartizați spre creștere și îngrijire  unor persoane private caritabile.  

Prin  Edictul de la Milano(313 d.Cr.), Biserica și-a extins rolurile și îndatoririle sociale şi 

era sanctionată legal pentru primirea de moșteniri și donații
3
.  În epoca constantiniană, a inceput 

să se practice unul dintre principiile cardinale ale creștinismului, și anume acela de a oferi ajutor 

oamenilor nevoiași, mai ales  orfanilor, văduvelor și străinilor; caritatea și asistența pentru cei 

nevoiași erau considerate o datorie morală pentru credincioşi. Din punctul de vedere al Papei 

Gelasius I (494), o parte din veniturile  realizate de instituțiile ecleziale trebuiau să fie destinate 

pentru întreținerea săracilor. De fapt, în perioada de declin a imperiului, episcopii adesea 

subrogau acţiunile funcţionarilor statului si promovau diferite beneficii in folosul  public. Astfel, 

au apărut primele opere de asistență pentru bolnavi, orfani, văduve, prizonieri, străini și pelerini; 

mai ales în centrele urbane unde au fost înființate spitale, hoteluri pentru pelerini și locuințe 

pentru săraci și orfani
4
.  

O transformare considerabilă a acestei instituții a avut loc în vremea Împaratului  

Iustinian (care a domnit din 527 până în 565 d.Cr.), când a fost elaborat un principiu fundamental 

al  legislației timpului: adoptio natura imitator. Prin urmare, pentru a aduce adopția cât mai 

aproape de filiație, s-a stabilit ca adoptatorul să  aibă- în analogie cu un tată natural- cel putin cu 

18 ani mai mult decat cel adoptat. Astfel, adopția era ca o tranzacție juridică stabilită direct între 

cei doi părinți, în fața judecatorului, care lua act de manifestarea voinţei părţilor. De asemenea, 

persoana adoptată trebuia să-şi manifeste voinţa, chiar dacă sub forma pasivă nu era de acord 

(praesente et non contradicente). 

                                                           
2
 Branca G., Dreptul roman, Adopția în Enciclopedia de Drept vol.I, Varesa, Giuffre,1958, pp.579-581 

3
  http://www.rivistafamilia.it/download-attachment/779/ , accesat la data de 25 februarie 2022. 

4
 https://www.treccani.it/enciclopedia/beneficenza-e-assistenza_%28Enciclopedia-Italiana%29/ , accesat la data de 

25 februarie 2022. 

http://www.rivistafamilia.it/download-attachment/779/
https://www.treccani.it/enciclopedia/beneficenza-e-assistenza_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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 În legea iustiniană se disting două forme de adopţie: adoptio plena, realizată de un 

ascendent patern sau matern, și adoptio minus plena, în care adoptatul rămânea în familia sa de 

origine și nu intra sub autoritatea adoptatorului. Se pare că acest tip de adoptie a contribuit la 

răspândirea creștinismului și a principiilor sale și a influențat atât obiceiurile juridice elenistice, 

cât şi cele ale ţărilor răsăritene
5
. În acea perioadă a antichitatii, copiii adoptați nu mai erau sclavi, 

iar cei abandonați  aveau parte de un tratament bun
6
. 

1.1.1.Evul mediu și Renașterea 

În Evul Mediu timpuriu a supraviețuit o formă împrumutată din adoptio minus plena. 

Această formă de adopție nu se mai desfășura  în fața unui judecător, ci se perfecţiona cu 

redactarea unui acord în scris (adoptio per chartulam). Influența obiceiurilor popoarelor 

germanice s-a simțit și în instituția  adopției. Printre aceste popoare existau contracte numite 

affatomie, care aveau o natură  mai mult morală decât legală, tinzând să asigure un descendent 

pentru a continua gloria și virtutea războaielor pentru cei care nu puteau avea fii. Lombardii au 

abandonat riturile lor naționale și au îmbrațisat adoptio per chartulam. Deci, au trecut de la 

instituţia adopţiei germanice la adopţia romano-vulgară, care era în esenţă o adoptio in 

hereditatem, adică un act destinat să îndeplinească atribuțiile status de fiu, o chemare la 

succesiunea ereditară a adoptatorului
7
.  

Adopția era considerată un instrument în favoarea familiei adoptive, deoarece copilul 

adoptat era selectat pe baza  nevoilor şi aşteptărilor noului nucleu familial. De fapt, unii alegeau 

un copil de sex masculin, robust cu „brațe de lucru”, iar alții alegeau o fata care era blândă și de 

ajutor, pentru a avea grijă de casă sau pentru a o avea de companie. Prin urmare, nu existau legi 

de reglementare a adopţiei şi de protejare a adrepturilor copiilor împotriva riscului de exploatare 

care putea sa derive din aceste practici. În decursul perioadei medievale, practica adopției a 

scăzut foarte mult din cauza sărăciei și a mortalității infantile, iar meşterii şi comercianţii 

preferau să-și aleagă lucrători, decât o adoptie irevocabilă.  

În sfârșit,  dreptul feudal a contribuit la reducerea acestei practici, deoarece fiii adoptați 

erau excluși de la succesiune în feude, precum și de la dreptul la nobilime și la stemă (filius 

                                                           
5
 G.Branca, Dreptul roman, op.cit., pp.579-580. 

6
 M. Dogliotti Custodie și adopție, Milano, Giuffre, 1990, pp.3-5. 

7
 G.Vismara, Adopție în Dreptul intermediar, Enciclopedia a dreptului, I, Milano, Giuffre, 1958, pp.581-582. 
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adoptivus non succedit in feudum).
8
 Biserica a început apoi să se ocupe de asistența față minori 

chiar sub impulsul lui Carol cel Mare, iar mai târziu, Ludovic al IX-lea, regele Franței, a ordonat 

bisericilor și mănăstirilor să aloce zeciuiala celor nevoiaşi. Între timp, frățiile și fundațiile s-au 

răspândit peste tot, iar bătrânii, văduvele și orfanii erau protejați și adunați în locuri potrivite. Au 

luat ființă  primele instituții care au primit copiii abandonați și s-au răspândit rapid datorită 

condiţiilor precare de viaţă din acele vremuri. De fapt, adopția a fost redescoperită și 

îmbunătățită în timpul Revoluției Franceze, când predomină cultul tradițiilor romane, receptată 

de tânara republică. 

 

1.1.2.Epoca lui  Napoleon 

În anul 1792,  instituția adopției a fost readusă la viață, deoarece era complet dispărută 

atât in Franța, cât și în restul Europei
9
. Pentru prima dată a existat o intenţie politică şi socială, 

relativ la  îmbunătăţirea stării copiilor abandonați. Într-adevăr, Napoleon a fost cel care, conștient 

de numarul mare al celor care au cazut în numeroase bătalii, a găsit o soluție pentru orfanii de 

război, fiind adopții chiar și in Franța. În Codul Napoleonic(1804), au fost conturate  prevederile 

specifice  domeniului adopției.  În acest Cod a fost introdus Principiul imitației naturii,  ce 

presupune că numai cei care nu puteau avea copii aveau voie să adopte, dar adoptatorul nu putea 

avea mai puțin de cinzeci de ani și trebuia să aibă cinsprezece ani mai mult decât cel adoptat, în 

timp ce acesta din urmă nu putea să aibă mai puțin de optsprezece ani. Persoana adoptată 

dobândea toate drepturile de moștenire și își asuma și numele de familie al adoptatorului. 

 

1.1.3.Adopția în istoria sacră 

Doctrina adopției își aruncă rădăcinile în Cartea Genezei, începând cu cei dintâi oameni, 

ce au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Gen 1:26-27) și se bucurau de o 

relație de filiație cu Tatăl Ceresc. Cu toate acestea, odată cu căderea lor, chipul lui Dumnezeu din 

ei s-a deteriorat, iar ipostaza lor de copii ai lui Dumnezeu s-a pierdut. Adam și Eva s-au 

înstrăinat de prezența lui Dumnezeu, iar ei și urmașii lor au devenit „fii ai neascultării” și „copiii 

mâniei” (Ef 2:2-3). Acest comportament se reflectă în toate ființele umane născute.
 

                                                           
8
 G.Vismara, op.cit,. 583-584.  

9
 http://www.famigliaoggi.it/fa_oggi00/0399f_o/0399fo08.htm, accesat la data de 3 marteie 2022. 

 

 

http://www.famigliaoggi.it/fa_oggi00/0399f_o/0399fo08.htm
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Prin urmare, din moment ce omul a păcătuit, cu siguranță el nu se mai aseamănă pe 

deplin cu Dumnezeu, așa cum erau Adam și Eva la începutul creației, cee ce confirm că puritatea 

morală a omului a dispărut, căci caracterul său păcătos nu reflectă sfințenia lui Dumnezeu. 

„Intelectul omului este corupt de minciună și neînțelegere; vorbirea lui nu-l mai slăvește 

continuu pe Dumnezeu; relaţiile lui sunt mai adesea guvernate de egoism, decât de iubire”
10

. 

Totuși,  după cădere, omul mai este încă în chipul lui Dumnezeu, el este ca Dumnezeu și încă îl 

reprezintă pe Dumnezeu - dar chipul lui Dumnezeu în om este distorsionat. Regele Solomon  

afirma  că Dumnezeu l-a făcut pe om drept, dar  acum acel om caută multe planuri nelegiuite 

(Eclesiastul 7:29).  

Imaginea deteriorată și distorsionată a lui Dumnezeu în om – condiția lui căzută – este 

fundamentul doctrinei adopției. Fără o imagine deteriorată, fără pierderea relației ca rezultat al 

păcatului și fără căderea omenirii în familia diavolului (1In 3:10; Mt 23:15), nu ar fi fost nevoie 

de adopția oamenilor ca fii ai lui Dumnezeu, prin intermediul mântuirii lui Cristos (Ef 1:3-10). 

Aici se află punctul culminant al înfierii — chipul lui Dumnezeueste reînnoit în copiii săi, prin 

unirea cu Cristos.
  

Adopția este indisolubil legată de chipul lui Dumnezeu și implică o legătură apropiată cu 

Dumnezeu care este Tatăl Ceresc.  Isus este imaginea desăvârșită a lui Dumnezeu, plin de har și 

de adevăr (In 1:14; 14:9; 2 Cor 4:4; Fil 2:6; Col 1:15; Evr 1:3) și îndeplinește toate cerințele 

legământului sfânt. Astfel, cei care cred și își pun toată speranţa şi încrederea în Cristos, vor fi 

într-adevăr mântuiţi, căci Cristos este izbăvirea de efectele îngrozitoare ale păcatului. În esență, 

putem spune că adopția asigurată de Mântuitorul Isus împlinește scopul creației.
 

 

1.2.1.Adopția în Vechiul Testament 

În Vechiul Testament, se găsesc indicaţii referitoare la tema adopţiei, precum și 

numeroase precizări cu privire la datoria primirii şi ajutorării orfanilor (Ex 22, 21-22; Dt 24, 17-

21; 26, 12-13). Legea cerea un comportament solidar şi comunitar, în care întrajutorarea celor 

nevoiaşi, fie ei săraci, mici, străini, orfani sau văduve, constituia simbolul teologic cel mai 

elocvent, semnificând  ceea ce Dumnezeu  făcuse pentru Israel. În Cartea Exodului,  este redată 

                                                           
10 Wayne Grudem, Teologia sistematică: o introducere în doctrina biblică (Grand Rapids: Zondervan, 1994),p 444. 
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povestea unei femei evreice pe nume Iochebed, care a avut un fiu în vremea în care Faraonul 

poruncise ca toți copiii evrei de sex masculin să fie uciși (Ex 1:15-22). Iochebed  a pus copilul 

într-un coș de papură, pe care l-a uns cu lut şi cu smoală şi l-a aşezat între trestii, pe malul râului, 

și l-a încredințat curenților Nilului din Egipt. Una dintre fiicele lui Faraon a salvat copilul, l-a 

luat în familie și i-a dat numele Moise. Mai târziu, Moise a devenit un slujitor credincios al lui 

Dumnezeu (Ex 2:1-10). În cartea Esterei, o tânără frumoasă, pe nume Estera, orfană de tată şi de 

mamă, a fost crescută ca propria fiică de vărul ei, Mardocheo (Est 2:5-7). Estera s-a căsătorit cu  

regele persan Ahașverus și a devenit regină a Persiei, iar Dumnezeu a lucrat prin ea pentru 

eliberare poporului evreu.  

O formă de acceptare intrafamilială se întâlnește în Geneza, unde Iacov preia autoritatea 

părintească asupra lui Efraim și Manase, îi face fii ai săi și promite fiecăruia dintre ei o moștenire 

egală cu cea a fiilor lui naturali (Gen 48:5). În societatea israelită, aşadar, cu unele rare excepţii, 

nu era luat în consideraţie fenomenul adopţiei în sens restrâns, căci o asemenea instituţie juridică  

ar fi putut tulbura ordinea succesiunii stabilită de Moise cu scopul menţinerii bunurilor în 

interiorul aceluiaş trib şi al aceleiaşi familii (Num 27, 8-11). Cultura tribală a timpurilor biblice 

prevedea, în mod firesc, luarea în ingrijire de către adulţii grupului a copiilor abandonaţi sau 

aflaţi în dificultate, precum şi a orfanilor şi a văduvelor, categorii care erau considerate figurile 

cele mai vulnerabile, obicei care era  practică frecventă pe care o semnala şi o proba credinţa 

piosului israelitean
11

.  

Primul exemplu divin  de adopție se regăsește în Cartea Exodului (Ex4:22-23) și se referă 

la momentul când Dumnezeu îl  alege pe Moise și-l trimite la Faraon pentru a elibera poporul 

esraelit din robia egipteană. Acest fragment veterotestamentar impresionează prin dragostea lui 

Dumnezeu pentru israeliții pe care îi asumă ca fiind ai fiii  Săi și pe care, prin planul Său, îi 

salvează din sclavie.  Aceeași situație se întâlnește și în atitudinea paternă a lui Dumnezeu față 

de Solomon (2Sam 7:12-15): El îi promite regelui David că va fi tată pentru fiul lui și că va 

statornici tronul lui pentru totdeauna. Dumnezeu, care l-a adoptat pe Solomon, garantează 

descendența familiei lui David, îi promite acestuia iubire statornică și că nu-l va părăsi niciodată. 

Dumnezeu îi va da o moștenire, îl va îndrepta, dacă va fi nevoie, și chiar îl renumește Jedidiah, 

care înseamnă cel iubit de Dumnezeu (2Sam 12:25). În Profetul Osea, această temă a lui Israel ca 

fiu al lui Dumnezeu continua să fie dezvoltată (Os 11:1-9), la fel ca și în Ieremia (Ier 3:14-19), 
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unde Israel, numit fiu al lui Dumnezeu, este chemat să abandoneze  calea greșită și să-L urmeze 

din nou pe Domnul. De remarcat este faptul că, în textele acestor profeți, limbajul utilizat este 

unul ce reflectă raportul de filiație, amintind de poporul ales al lui Dumnezeu (Dt 7:6-8 și 14:1-

2).  

 

1.2.2.Adopția în Noul Testament 

În Noul Testament, o altă formă de acceptare și numire se găsește în episodul în care Iosif 

descoperă că logodnica sa, Maria, este însărcinată, iar copilul așteptat este zămislit de la Duhul 

Sfânt (Mt 1:20-25).  Cu toate acestea, un înger al Domnului îi apare în vis și îl îndeamnă să o ia 

pe Maria ca soție și să-i dea copilului numele  Isus. Prin această acceptare de către Iosif, Isus este 

atât Fiul lui David, cât și Fiul lui Dumnezeu prin intermediul sfântei zămisliri în pântecele 

Mariei
12

. Sfântul Paul valorifică această idee când scrie că Isus este descendent al lui  David 

după trup, prin Iosif, și Fiul lui Dumnezeu cu putere divină (Rm1:1-6). În Sfânta Scriptură, o 

astfel de numire a lui Dumnezeu se regăsește în Apocalipsa, numele fiind cunoscut doar de acela 

care îl primește (Ap 2:17 ; 3:12). 

Am arătat anterior că adopția familială nu este o idee unică paulină, ci are loc în toată 

Scriptura. Cu toate acestea, Paul o expune în așa fel încât să devină parte integrală  din istoria 

mântuirii lui Dumnezeu. Noul Testament folosește termeni din câmpul semantic al familiei 

pentru a descrie noua noastră familie în Cristos: Dumnezeu este Tată, Isus- frate mai mare, iar 

noi- frați și surori între noi. O cheie importantă pentru a înțelege acest lucru este că Isus este 

singurul Fiu născut al Tatălui (In 3:16-19); noi suntem fii prin adoptie (Rom 8:15). 

Dumnezeu a devenit cu adevărat Tatăl nostru și ne-a considerat copii ai Săi , relevante în 

acest sens fiind secvențe precum: „Când vă veți ruga, veți spune: „Tatăl nostru ” (Lc 11:2-4) și 

„Celor care L-au primit, Cristos le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu” ( In 1-12). 

Cu toate acestea, în sens restrâns, se paote afirma că numai Cristos este Fiul lui Dumnezeu prin 

natură. Oamenii nu sunt fii ai lui Dumnezeu nici prin natură, nici prin drept, ci numai prin har, 

prin harul înfierii divine, în participarea la harul lui Cristos. În această privință, se poate confirma 

o rudenie cu Cristos: el este cu adevărat „întâiul născut dintr-o mulțime de frați”, precum spune 

Sfântul Paul (Rom 8:29). Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, Cristos ne face să participăm la 
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calitatea de fiu divin. Dacă în cele din urmă suntem Fii ai lui Dumnezeu, suntem „în Cristos” și 

„pentru Cristos”, Filii in Filio .  

Relația dintre Dumnezeu și Israel, poporul său, fusese deja schițată în Vechiul Testament 

sub imaginea unei relații tată-fiu și, de asemenea, sub cea a unei adopții, așa cum menționează 

Sfântul Apostol Paul în Scrisoarea către Romani, arătând că nu este vorba de o adopție 

individuală, precum cea pe care ne-o conferă botezul, ci de o adopție colectivă- aceea a 

poporului evreu în ansamblu. În acest pasaj, Sfântul Paul vorbește despre „israeliții ale cărora 

sunt înfierea și slava și legămintele, și Legea și închinarea și făgăduințele. Ai cărora sunt părinții 

și din care după trup este Cristos”  (Rom 9:4-5).  Relativ la acest aspect, un exeget al Bibliei  

explică faptul  că „Dumnezeu l-a tratat pe poporul evreu ca pe fiul său, eliberându-l din sclavia 

Egiptului, dându-i o moștenire bogată, umplându-l cu binecuvântări, acoperindu-i cu ocrotirea 

lui, apărându-l împotriva dușmanilor, într-un cuvânt dovedindu-i că este cel mai bun dintre 

părinți
13

. 

Ideea de adopție în relație cu Vechiul Testament a fost dezvoltată de către Sfântul 

Apostol Paul mai ales în ccea ce privește noua rânduială a mântuirii  lui Cristos: „Nu ați primit 

un duh al robiei, spre frică, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Abba! Tată!” (Rom 

8:15). Fabian Amiot afirmă că, pe de o parte, această filiație divină este însăși definiția vieții noi 

a creștinului și, pe de altă parte, ea aduce cu sine sarcini mai precise: „Filiția divină impune 

omului o schimbare profundă a vieții, pentru demnitatea eminentă pe care i-o conferă, pentru 

transformarea relației sale cu Dumnezeu, pentru exigențele morale pe care le presupune, pentru 

sentimentele de respect afectuos și de acțiune continuă a harului față de cei care îl invită”
14

. 

Ilustrativă în acest sens este și afirmația Sfântului Paul: „Pe cei pe care Dumnezeu i-a cunoscut 

mai înainte, mai înainte i-a și hoărât  să fie asemenea chipului Fiului Său, ca El să fie întâi născut 

între mulți frați” (Rom 8, 29).
15

  

Dumnezeu care ne-a adoptat ni s-a revelat ca Treime: Tată, Fiu, Duh Sfânt. Adopția 

divină este cu adevărat acțiunea celor trei Persoane și aste „atribuită” într-un mod special Tatălui, 

pentru că El este primul principiu al Treimii: de fapt, de la El provine toată paternitatea în cer și 

pe pământ. Dar adopția poate fi „atribuită” și celorlalte două Persoane divine; Fiului, care ne face 
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  http://www.fondazionepromozionesociale.it/PA_Indice/003-4/3-4_teologia_dell'adozione.htm , accesat la data de 

25  februarie 2022. 
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  F.Amiot, Învățătura Sfântului Paul, Gabalda, Paris, 1938, p. 238. 
15

  B. Froget, Despre locuirea Suhului Sfâne ân sufletelor celor drepți, Lethielleux, Paris, 3 (1900), p. 313-314. 
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să participăm la harul filiației sale divine; Duhului Sfânt, care ne infuzează cu duhul 

înfierii.Abordând problematica adopției divine, este necesar să ne referim la iubire , „Dumnezeu 

este iubire”, ne spune Sfântul Ioan, și din această iubire ne naștem noi. A crede în dragostea lui 

Dumnezeu este, poate, cel mai dificil lucru pentru omul timpului nostru. Totuși , tocmai acest  

imperativ este definitoriu pentru creștinul autentic: „Noi am crezut în dragostea lui Dumnezeu 

pentru noi”, spune din nou Sfântul Ioan (1 In 4:16 ). Fără iubire nu ar exista Treime, nici măcar 

înfiere adevărată de către Dumnezeu, căci iubirea este cea care ne face copii ai lui Dumnezeu, 

care ne introduce în Familia divină, pentru că am fost „aleși după planul Tatălui, în sfințirea 

Duhului, să ascultăm de Cristos” (1 Pt 1:2). Astfel, doctrina adopției îl asigură pe credincios că 

este un copil permanent și legitim al lui Dumnezeu, ales prin harul lui Dumnezeu cu privilegiul 

de a trăi o viață plăcută lui Dumnezeu și cu asigurarea unei viitoare moșteniri a lui Dumnezeu, 

făcută posibilă de Dumnezeul în  Sfânta Treime: Tată, Fiu, și Duhul Sfânt. 

 

  

1.3.Adopția în Biserică, un act de caritate  

Biserica este casa lui Dumnezeu pe pământ, marea familie a tuturor copiilor adoptivi ai 

Tatălui, pe care îi luminează cu doctrina ei și cărora  le transmite viața harului. Ea hrănește pe 

pământ viața de caritate a umanității cu Dumnezeu și a oamenilor între ei, întrucât relațiile dintre 

oameni  trebuie să fie impregnate de caritate. A iubi oamenii este la fel ca a-l iubi pe Dumnezeu: 

„Ceea ce ați făcut unuia dintre aceși frați mai mici ai Mei, Mie mi-ați făcut” (Mt 25:40). Isus i-a 

recomandat carității noastre în mod deosebit pe cei săraci, pe nefericiții de tot felul și, într-un 

mod cu totul special, pe copii. „Oricine va primi, în numele Meu,  pe unul dintre acești copii, pe 

Mine mă primește; și oricine mă primește, nu pe Mine mă primește, ci pe Cel care M-a trimis pe 

Mine” (Mc 9:37). Așadar, în concepția creștină despre viață, adopția devine un act eminent al 

virtuții teologice a carității, o lucrare de caritate corporală și spirituală, un act foarte plăcut lui 

Dumnezeu, întrucât se referă la cei mai mici dintre noi pe care ni i-a recomandat în mod deosebit 

Isus.  

De secole, caritatea față de copiii abandonați sau orfani a fost practicată de instituții 

caritabile, prin care au fost salvați și educați mii de copii. În dezbaterea despre adopţie, o 

importantă contribuţie au avut-o ordinile monahale, precum și asociaţiile de inspiraţie catolică şi, 

în general, toată lumea creştină.  
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Un  de exemplu de „tată adoptiv” a fost Iosif Calasanz, născut în 1557 la Peralta de la 

Sal, Spania, devinit preot la vârsta de douăzeci și șase de ani. La Roma, îndurerat de mizeria în 

care trăiau copiii abandonați, a înființat un nou ordin religios cu scopul de a oferi o educație celor 

săraci și de a lupta astfel împotriva analfabetismului, ignoranței și criminalității. Se nasc „Școlile 

Pie”,  iar religioșii ei se numesc „Piariști”. Sfântul scrie: „Este o misiune foarte nobilă și un izvor 

de mari merite să te dedici educației copiilor, mai ales a celor săraci, pentru a-i ajuta să 

dobândească viața veșnică. Oricine le devine profesor și, prin formare intelectuală, se angajează 

să-i educe, mai ales în credință și evlavie, îndeplinește într-un fel însăși slujba îngerului lor 

păzitor față de copii și este foarte demn de dezvoltarea lor umană și creștină”. Sfântul a murit la 

25 august 1648; a fost canonizat în 1767 și în 1948 a fost declarat, de Papa Pius al XII-lea, drept 

„patron universal al tuturor școlilor populare creștine din lume”. Astăzi Ordinul Piarist este est 

răspândit în patru continente și 32 de țări
16

. 

Un alt exemplu îl găsim la sfântul Ioan Bosco,  născut la Castelnuovo – Asti, la 16 august 

1815, într-o familie de țărani. Tatăl său, Francesco Bosco, îl lasă orfan când copilul avea doar doi 

ani, iar Margareta Occhiena, mama lui, îi crește singură pe el și pe cei doi frați ai lui. Cu o dulce 

fermitate combinată cu o credință nemărginită, Margareta, o educatoare înțeleaptă, face din 

familia ei o adevărată biserică domestică. De mic, Ioan a început să simtă dorința de a deveni 

preot, așa că a început studiile preoțești pe care le-a terminat cu dificultate, din pricina opoziției 

fratelui său, iar în iunie 1841a fost hirotonit ca preot. Don Bosco îi adună pe primii tineri în jurul 

său și organizează un oratoriu festiv, inițial itinerant și apoi stabil. El vine în întâmpinarea 

necesităților tinerilor săraci și abandonați,  abordând un stil educațional preventiv, compus din 

rațiune, religie și iubire. Tânărul sfânt Domenic Savio este primul dintre roadele sistemului 

preventiv al lui Don Bosco. Astăzi, Societatea Salezienă este prezentă în peste 130 de țări din 

întreaga lume, iar el a fost recunoscut de Biserică drept „părinte și dascăl al tinerilor” 
17

. 

Iosif Murialdo, născut la 26 octombrie 1828, la Torino, iar la vîrsta de cinci ani rămâne  

orfan de tată. Mama sa, o femeie foarte religioasă, l-a trimis să studieze primii ani de școală la 

Părinții Piariști, iar la Torino a urmat cursurile teologice, devenind preot în anul 1851. A ales 
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https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/08/25/san-giuseppe-calasanzio--sacerdote--fondatore-degli-

scolopi.html, accesat la data de 25 martie 2022. 
17

 https://www.donboscosanto.eu/oe/la_storia_d-italia_[18a_edizione].php, accesat la data de  20 aprilie 2022. 

https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/08/25/san-giuseppe-calasanzio--sacerdote--fondatore-degli-scolopi.html
https://www.vaticannews.va/it/santo-del-giorno/08/25/san-giuseppe-calasanzio--sacerdote--fondatore-degli-scolopi.html
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imediat să aibă grijă de tineri și de cei mai abandonați ai societîții, iar întreaga sa viață a fost 

dedicate, în totalitate, educației creștine și pregătirii profesionale a acestor tineri.
18

 

Concluzionând, putem spune că dragostea și caritatea reprezintă două dimensiuni 

inseparabile care evidențiază aspirația omului spre perfecțiunea evanghelică: iubirea care 

guvernează relația de filiație cu Dumnezeu,  marchează și raporturile dintre noi și frații noștri. 

Nu există nicio separare între iubirea de Dumnezeu și iubirea față de aproapele, întrucât prima își 

găsește locul în cea de-a doua (1In 4, 15-16), iar caritatea fraternă nu este altceva decât 

strălucirea iubirii lui Dumnezeu.”
19

  

 

1.3.1.O analiză a documentelor bisericești  

Prima referinţă importantă despre adopţie este în legătură cu Conciliul Ecumenic Vatican 

II, mai precis in decretul Apostolicam Actuositatem, unde se stabileşte un principiu inovator al 

adopţiei. În anul 1975, Conferinţa Episcopală italiană publică un document cu titlul  

„Evanghelizarea şi jurământul căsătoriei”, în care se afirmă: ,,Un mod particular de ospitalitate şi 

de primire este reprezentat de adopţia specială şi de încredinţare, ca semne de caritate şi de anunţ 

trăit de paternitatea lui Dumnezeu”. În anul 1978, documentul ,,Comunitatea creştină şi primirea 

vieţii omeneşti” face apel la soţii creştini, pentru ca aceștia să arate ,,generozitate dezinteresată”  

pentru ca toți copiii abandonaţi şi singuri să găsească căldura unei familii prin adopţie. Cu ocazia 

marcării anului persoanelor cu dizabilităţi(1981), Sfântul Scaun a promulgat un decret cu titlul:  

From the very beginning, care tratează problema adopţiei conform unei perspective particulare: 

,,Sfântul Scaun nu poate să nu-şi exprime aprecierea și recunoştinţa faţă de acele familii care, cu 

generozitate şi curaj, au acceptat să aibă grijă şi chiar să adopte copii cu dizabilităţi. Mărturia lor 

asupra demnităţii, valorii şi sacralităţii persoanei umane merită să fie recunoscută direct şi 

susţinută de toată comunitatea umană
’’20. 

În acelaşi an, 1981, Papa Ioan Paul al II-lea a vorbit despre adopţie în Familiaris 

Consortio, abordând două puncte de vedere: ,,Chiar şi atunci când nu este posibilă procrearea, 
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https://www.murialdo.org/, accesat la dat de 20 aprilie 2022 
19

 https://comunitafiglididio.net/category/divo-barsotti/la-parola-del-padre/la-carita-fraterna/, accesat la data de 15 

mai 2022. 
20

 D.Chiodi Maurizio, Custodia și adopția,tema în reflecția biblică și teologic, Casale Monferrato, 1995, p. 79 
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viaţa conjugală nu-şi pierde valoarea. Sterilitatea fizică poate fi, pentru soţi, o ocazie pentru alte 

servicii importante în viaţa unei persoane ca, de exemplu, adopţia, diferitele forme de opere 

educative, ajutor pentru alte familii, pentru copiii săraci şi cu dizabilităţi”. Totodată, a precizat că 

familiile creștine trebuie să aibă o disponibilitate majoră spre adopţie  a acelor copii fără părinţi 

sau abandonaţi. Atunci cînd copiii regăsesc căldura afectivă a unei familii, ei pot avea experienţa 

unei persone afectuoase şi o paternitate a lui Dumnezeu, care va fi mărturisită de părinţii creştini 

şi, astfel, se vor maturiza cu seninătate şi încredere în viaţă, iar întreaga familie se va îmbogăţi cu 

valorile spirituale ale uneia dintre cele mai ample fraternităţi.  

În anul 1990, Comisia Ecleziastică ,,Justiţie şi pace’’ a Conferinţei episcopale italiene 

tratează subiectul specific al adopţiei internaţionale în documentul cu titlul: ,,Oameni de culturi 

diferite’’, în care problema este tratată din două puncte diferite:  adopţiile internaţionale  pun 

probleme noilor familii, iar a doua problemă este legată de amplificarea adopţiilor internaţionale. 

În luna mai 1993, Papa Ioan Paul al II -lea, la Consiliului Superior al Operelor pontificale 

Misionare, i-a invitat pe catolici să-şi angajeze toate energiile posibile pentru a face faţă 

dramelor pe care prea mulţi copii din lume le trăiesc. O mare responsabilitate li se cuvine 

familiei, educatorilor, responsabililor de orice fel de activitate în societatea de care depinde 

viitorul copiilor. Fraze importante se află şi in  Direttorio di pastorale familiare aparut in 1993; 

aici, adopţia şi încredinţarea familială găsesc o plasare specifică de modalităţi particulare prin 

intermediul cărora familia, prin optica specifică şi proprie a dragostei şi a vieţii, poate realiza 

serviciul omului: incredintarea şi adopţia acelor copii lipsiţi de părinţi sau abandonaţi de aceştia.  
 

Familiile experimentează încredinţarea şi adopţia ca ,,semne de caritate laborioasă şi de 

vestire trăită a paternităţii lui Dumnezeu’’, le recunosc şi le trăiesc ca pe o formă de ,,fertilitate 

spirituală’’ care se naşte din ,,disponibilitatea de a primi şi a ajuta chiar şi copiii altora, cu 

conştiinţa că toţi sunt fiii lui Dumnezeu, Tatăl unic al universului’’ şi care ţinteşte să ofere 

căldura afectivă a unei familii celui care a rămas definitiv sau temporar fără ea
21

. În anul 1994, in 

,,Ziua Păcii’’(1 ianuarie),  îndemna autorităţile statului să ofere mijloace și structuri de sprijin 

copiilor cu dificultăți și recunoaște mediul familial drept propice pentru dezvoltarea armonioasă 

a personalității: ,, Pentru a putea conta pe un viitor de pace, e necesar ca orice fiinţă umană, 

oricât de mică, să experimenteze căldura unei afecţiuni profunde şi constante, nu trădarea şi 
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https://www.arcidiocesitrani.it/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/4.direttorio-di-pastorale-familiare1993.pdf, 

accesat la data de  17 mai 2022. 
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exploatarea (.....)Copiii sunt viitorul deja prezent în mijlocul nostru; e necesar să poată 

experimenta ce desemnează cuvântul pace, pentru a fi capabili să creeze un viitor al păcii’’. În 

anul internaţional al familiei, Papa Ioan Paul al II-lea a scris un alt document dedicat integral 

acesteia. În Scrisoarea către familii din data de 2 februarie, putem găsi cuvinte care se referă la 

adopţia copiilor din partea lui Dumnezeu: ,,Din căsătorie se nasc nu numai fiii oamenilor ci şi, în 

urma Botezului, fiii adoptivi ai lui Dumnezeu, care îşi trăiesc noua viaţă primită de la Cristos 

prin intermediul Duhului său(...) Voi, care naşteţi copii pentru patrie, nu uitaţi că, în acelaşi timp, 

îi naşteţi pentru Dumnezeu”.  

Alte declaraţii importante ies la iveală în cadrul Simpozionului Internaţional ,,Familia şi 

adopţia”, care s-a desfăşurat in perioada 25 – 27 februarie 1994 și a fost  iniţiat de Pontificatul 

Consiliului pentru Familie. Cu acest prilej, sunt reafirmate idei şi indicaţii deja exprimate în alte 

împrejurări, dar este interesant de evidenţiat faptul că, în cuprinsul acestui document, putem găsi 

fraze precise care să înglobeze aceste principii în legislaţia unei singure realităţi. Într-adevăr, în 

declaraţia finală putem citi: ,,Orice copil are dreptul să fie conceput în cadrul unei familii printr-

un act autentic uman, să se nască şi să se dezvolte în sânul acestei comunităţi de viaţă şi de 

dragoste, stabil, responsabil”
22

. De asemenea,  textul mai menționează că, atunci când nu este 

posibilă găsirea unor familii care să adopte sau să primească aceşti copii,  instituţiile abilitate  

vor trebui să le ofere un mediu de viaţă ,,ca cel din familie’’, unde să fie recunoscuţi în intreaga 

lor demnitate de persoană şi unde să primească afecţiunea, imboldul şi exemplul necesar. Aici, o 

mare responsabilitate le este atribuită și autorităţilor centrale ale fiecărui stat, care trebuie să 

legifereze adopţia, facând în aşa fel încât organele competente şi instituţiile să se apropie mai 

mult de cetăţeni, în favoarea unui procedeu de adopţie mai rapid şi mai eficient în cadrul unei 

descentralizări oportune. Instituţiile locale neguvernamentale trebuie să aibă competenţe în 

domeniul adopţiei, să fie dotate şi să dispună de mijloacele necesare pentru îndeplinirea şi 

satisfacerea condiţiilor  legale.  

 În  Scrisoarea Encicliva Evangelium Vitae din 1995, despre valoarea vieţii şi 

inviolabilitatea vieţii umane, Papa Ioan Paul al II-lea precizează că familiile creştine trebuie să 

protejeze viaţa sub toate formele ei prin intermediul adopţiei, chiar și prin oferirea sprijinului la 

distanţă. Așadar, cu această ocazie el afirmă: ,,Sunt încă mulţi soţi care, cu generoasă 
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http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Magistero/FamigliaIta/023_Famiglia_e_adozione_199

4.pdf, accesat la 27 mai 2022. 
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responsabilitate, ştiu să primească copiii ca pe cel mai preţios dar al căsătoriei. Nu lipsesc nici 

familiile care, dincolo de serviciul lor cotidian, sunt deschise să primească copii abandonaţi, 

copii şi tineri aflaţi în dificultate, persoane purtătoare de handicap, bătrâni rămaşi singuri”
23

. 

Sfântul Părinte îi asigură pe soți că Biserica este aproape de cei care, cu multă nerăbdare şi 

suferinţă, acceptă să primească copii grav suferinzi de handicap, dar Biserica îi este 

recunoscătoare tuturor acelor familii care, prin adopţie, îi primesc pe toţi cei ce au fost 

abandonaţi de părinţii lor din pricina unor probleme de sănătate. O altă expresie particulară de 

solidaritate specială semnificativă este și cea a familiilor care au disponibilitatea să adopte sau a 

primiească copii abandonaţi de părinţii lor ori aflaţi în dificultate. Dragostea paternă sau maternă 

trbuie să meargă dincolo de legăturile de sânge şi să vizeze chiar şi copiii altor familii, oferindu-

le acestora ceea ce este necesar pentru viaţa şi deplina lor dezvoltare. În acest context, a fost 

propusă și adopția la distanță, de preferat în cazurile în care abandonul are ca unic motiv 

condiţiile de sărăcie gravă a familiei. În cazul unei astfel de adopţii, trebuie oferite părinţilor 

ajutoarele necesare pentru întreţinerea şi educaţia propriilor fii, fără a-i dezrădăcina din mediul 

lor natural de viaţă. În acelaşi an (1995),  Grupul de lucru pe probleme etice, numit de Tavola 

Valdese, printr-un document intitulat Bioetica- cercetare şi orientări, se pronunţă asupra unei 

teme mult dezbătute în aceşti ultimi ani: adopţia de către persoanele singure şi de către 

homosexuali. În acest sens, cercetătorii ce fac parte din grupul de lucru, la punctul 31 susţin: ,,nu 

suntem de acord cu superficialitatea cu care este privită azi autoritatea părintelui singur (single 

parenthood) sau cu posibilitatea de adopţie de către cupluri de homosexuali  (….) Ceea ce este 

prioritar, determinant, mai important decât orice dorinţă umană de adopţie este respectarea 

drepturilor copilului care are nevoie de referinţe puternice, în direcţia simbolică, a paternităţii şi 

maternităţii”.  

În anul 1997,  se remarcă un document important, care se referă la testul comun pentru o 

adresă pastorală a căsătoriilor între catolici şi valdenzi sau metodisti din Italia care poartă 

semnatura Moderatorului masei valdense Gianni E. Rostan, a Preşedintelui Comitetului 

Permanent al Operei pentru Bisericile Evanghelice Metodiste in Italia, Pastor Valdo Benecchi, şi 

a Preşedintelui Conferinţei Episcopale Italiene, cardinal Camillo Ruini. La punctul 1.7 este scris:  

„Căsătoria se arată pe deplin prolifică dincolo de procreare, şi în moduri diferite, atât în 

                                                           
23

 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-

vitae.html, accesat la data de 27 mai 2022. 
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dimensiunea familială cât şi socială, ca spaţiu, instrument şi şcoală de comuniune laborioasă 

între fiinţele umane (de exemplu: în adopţie, afiliaţie, îcredinţare, primire, ospitalitate, etc.)”. În  

Mexic  (22 ianuarie 1999), Papa Ioan Paul al II-lea, în cap. 5 al Exortatiei apostolice ,,Eclezia in 

America” afirma: ,,Alături de apărarea vieţii, trebuie să intensificăm, prin multiple instituţii 

pastorale, o activitate de promovare a adopţiilor.” 

În data de 6 februarie 1999, a fost organizată Sărbătoarea Familiei, de Eparhia din 

Roma. Cu acestă ocazie, Sfântul Părinte a dorit să mediteze asupra textului biblic extras din 

Vechiul Testament care narează întâmplarea lui Rut, pentru a reliefa adevărata vocație și misiune 

a familiei. Autorul sacru reproduce aceste cuvintele ale lui Rut către soacra sa, Noemi: „Acolo 

unde vei merge tu, voi merge şi eu; unde te vei opri tu mă voi opri şi eu, poporul tău va fi 

poporul meu, iar Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu” (Rut 1-16). Prin urmare,  Papa a 

concluzionat că povestea complexă şi, pe alocuri, dureroasă a lui Rut oferă o splendidă imagine a 

maternității şi paternității, arătând totodată în ce fel societatea trebuie să ajute familia aflată într-

o situaţie dificilă. Tânăra Rut rămâne văduvă de timpuriu,  dar găseşte imediat ajutor din partea 

soacrei Noemi care, în ciuda faptului că este o mamă grav rănită de  moartea propriilor fii, îşi 

continuă vocaţia maternă,  adoptând-o pe noră drept fiica sa.  

În timpul Jubileului din anul 2000, Papa a insistat cu privire la adopție,  încurajând 

familiile să practice primirea prin forme de adopţie şi încredinţare familială şi mulţumind acelor 

familii care s-au arătat dispuse să săvârșească acest act de iubire creștină. În prezența 

participanţilor la audienţa Misionarilor şi Misionarelor Carităţii, părinţi şi copii din familii 

adoptive, prieteni şi colaboratori ai operei Madre Teresa di Calcuta din data de 5 septembrie 

2000, Sfântul Părinte a declarat: ,,.A adopta un copil este o operă de dragoste imensă. Când 

aceasta se îndeplineşte, se oferă mult dar se şi primeşte mult. Este un adevărat schimb de daruri. 

(…) existenţa însăşi a multor copii fără familie indică faptul că adopţia este o cale concretă a 

dragostei”.  

Din această declarație se mai poate înțelege că a adopta un copil, iubindu-l şi tratându-l 

ca pe propriul fiu, înseamnă a recunoaşte că raportul dintre părinţi şi copii nu se măsoară numai 

în parameti genetici. Dragostea care se naşte este, înainte de toate, darul de sine. Există „o 

generaţie” care apare prin intermediul primirii, al chibzuinţei, al dedicării. Relaţia care se naşte 

pe neaşteptate este atât de intimă şi durabilă, încât nu este cu nimic inferioară celei fundamentate 

pe apartenenţa biologică. Când această relație este şi juridic apărată (ca în adopție) într-o familie 
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stabilă, legată prin raporturi matrimoniale, ea asigură copilului acel climat senin şi acea 

afecţiune, acel ansamblu patern şi matern de care copilul are nevoie pentru deplina și armonioasa 

sa dezvoltare umană. Pentru fiecare copil din lume, Cristos s-a născut şi a dat viaţă. Deci, nu 

există niciun copil care să nu-i aparţină. Relativ la cuvintele lui Cristos: ,,Lăsaţi copiii să vină la 

spunând: ,,Aduceţi-mi mie copiii voştri.” 

În data de 11-13 octombrie 2000, cu ocazia  Întâlnirii mondiale a Sfântului Părinte cu 

Familiile, la Roma a avut loc un congres teologic pastoral cu titlul: Fiii, primăvara Familiei și a 

societății”, la care au participat aproximativ cinci mii de personae. În afara Preşedinţilor 

Comisiilor Episcopale pentru Familie şi pentru viaţă, cea mai mare parte a participanților a fost 

constituită din cupluri de soţi proveniţi de pe cinci continente, desemnaţi pentru acest eveniment 

de Conferinţele Episcopale, de mişcări ale asociaţiilor şi grupurilor pro-familia şi pro-viaţă. 

Referitor la tema adopţiei, concluziile au fost acestea: „Am luat cunoştinţă, cu emoţie, de o serie 

de iniţiative întreprinse în contexte extrem de diferite, dar toate concentrate pentru a salva copilul 

de abandon când ambii părinţi au decedat sau în cazul în care tinerii sunt orfani de părinţii aflați 

în viață”
24

. Adoptarea copiilor de către cuplurile de soţi poate fi o mărturie concretă de 

solidaritate şi de dragoste
25

. În gratuitatea şi generozitatea sa, adopţia este un semn care indică 

faptul că lumea ar trebui să ştie să primească copiii. Familiile sterile, care aleg adopţia, sunt un 

semn elocvent de exemplară caritate conjugală
26

. Din păcate, multe familii sunt tentate să 

recurgă la tehnici imorale de procreare artificială care evidențiază un anumit tip de viziune, și 

anume aceea de a avea ,,un copil cu orice preţ” şi drept asupra copilului, idei  care sunt în 

contrast cu Revelaţia divină asupra procreaţiei ca dar al lui Dumnezeu, precum și asupra 

sexualităţii matrimoniale înțelese drept cooperare cu Dumnezeu Creatorul
27

.  

 Paternitatea responsabilă presupune un raport profund cu ordinea morală stabilită de 

Dumnezeu
28

. În ceea ce privește recentele tentative de legalizare a adopţiei de către homosexuali, 

se susține cu fermitate că acestea trebuie respinse, întrucât ,,nu poate constitui o adevărată 

familie legătura dintre doi bărbaţi sau două femei şi, cu atât mai mult, nu se poate atribui unei 

                                                           
24

 Ioan Paul Paul II, Scrisoarea Gratissimam sane (Scrisoarea către familii), nr. 14. 
25

 Ioan Paul Paul II, Eniclica Evangelium vitae, n. 93. 
26

 Catehismul Bisericii Catolice, Editura A.R.C.B., 1993, nr. 2373-2379 
27

 Idem, nr. 2377. 
28

 Paul VI, Enciclica Humanae vitae, nr. 10. 
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asemenea legături dreptul de adopţie a unor copii lipsiţi de familie”
29

. În materie de încredinţare 

şi adopţie, marele principiu de aplicare este întotdeauna binele superior copilului care trebuie să 

prevaleze asupra altor consideraţii.  

În timpul întâlnirii cu familiile din 14 octombrie, în Piața Sfîntul Petru, Papa Ioan Paul al 

II-lea a condamnat excesul în cercetarea copilului biologic în virtutea ,,dreptului copilului’’ care 

a luat locul justei recunoaşteri  a unui ,,drept al copilului’’ de a se naşte şi de a creşte omeneşte. 

În ziua următoare (15 octombrie 2000), în timpul omeliei, Papa a afrimat că binecuvântarea lui 

Dumnezeu nu este doar originea comuniunii conjugale, ci stă la baza deschiderii responsabile şi 

generoase către viaţă. Copiii sunt, într-adevăr, ,,primăvara familiei şi a societăţii”, aşa cum se 

afirmă prin mottoul Jubileului. Căsătoria infloreşte prin copii: prin ei se realizează încoronarea 

acelei totale condiviziuni a vieţi,  care face din soţi ,,un singur trup’’; şi asta se referă atât la 

copiii născuţi  din relaţia naturală dintre soţi, cât şi la cei doriţi, prin adopţie. Copiii nu sunt un 

,,accesoriu’’ în proiectul vieţii conjugale, nu sunt un ,,optional”, ci ,,un dar foarte preţios’’ 

(Gaudium et spes, 50), înscris în aceeaşi structură a uniunii conjugale.  

Aşa cum este cunoscut, Biserica ne învaţă etica respectării acestei structuri fundamentale 

în semnificaţia sa care uneşte şi procreează. În toate acestea, ea exprimă respectul datorat figurii 

lui Dumnezeu, delimitând un cadru de relaţii între soţii aleşi să accepte totul fără rezerve. 

Aceasta, pe lângă multe altele, vine în întâmpinarea dreptului copiilor de a se naşte şi de a creşte 

într-un mediu plin de dragoste omenească. Conformându-se cuvântului lui Dumnezeu, familia 

devine, astfel, laboratorul de umanizare şi de solidaritate adevărată, ea având, într-adevăr, un rol 

de neînlocuit, deoarece persoanele în dificultate, persoanele necăsătorite, văduvele şi bărbaţii 

văduvi, orfanii pot găsi un loc cald şi primitor. 

 În documentul de reflecţie şi dialog în pregătirea celei de-a patra întâlniri mondiale a 

familiilor, ce a avut loc la Manila în 25 şi 26 ianuarie 2003, in capitolul X, putem citi: „O 

expresie deosebit de semnificativă de solidaritate intre familii este disponibilitatea la adopţie sau 

încredinţare a copiilor abandonaţi de către părinţii lor sau aflaţi în situaţie de mare dificultate. 

Adevărata dragoste paternă şi maternă  ştie să meargă dincolo de legăturile de carne şi de sânge 

şi să primească copiii altor familii, oferindu-le tot ce este necesar vieţii şi dezvoltării lor 

                                                           
29

 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/angelus/1994/documents/hf_jp-ii_ang_19940220.html, accesat la 

data de 25 mai 2022. 
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depline”. Așadar, paternitatea şi maternitatea nu se identifică simplu cu procrearea biologică, 

deoarece ,,născut din’’ nu este sinonim cu ,,fiul lui’’.  

Se poate evidenția faptul că, în ultimii ani, intervenţiile mai mult sau mai puţin oficiale pe 

tema adopţiei au fost tot mai frecvente şi toate converg spre  reliefarea importanţei acesteia 

pentru familie, în mod special pentru familia creştină, a deschiderii spre o autentică ş 

dezinteresată primire şi a prijinului celor mai slabi. Copiii ne amintesc că rodnicia misionară a 

Bisericii îşi are rădăcina sa însufleţitoare nu în mijloacele şi meritele omeneşti, ci în darul absolut 

gratuit al lui Dumnezeu. Viaţa de inocenţă şi de graţie a copiilor, ca şi suferinţele lor pe nedrept 

aplicate obţin, în virtutea Crucii lui Cristos, un spirit îmbogăţit pentru ei şi pentru întreaga 

Biserică: din aceasta toţi ar trebui să obținem o conştiinţă mai trainica si mai recunoscătoare. 

Pentru familiile creştine, aşadar, autoritatea părintească adoptivă ar trebui să reflecte un mod de a 

înţelege şi a trăi acea dragoste care ne transformă în apropele celuilalt (Lc. 10,30-36) şi care ne 

determină să facem altora ceea ce am  vrea să ni se facă nouă înșine (Mt. 7,12). În aceasta constă 

dragostea lui  Dumnezeu faţă de fiinţele omeneşti, o dragoste atât de mare, încât îi consideră fiii 

săi. ,,Statutul  nostru de fiu’’ vine din promisiunea, din lucrarea lui Dumnezeu ca un dar special”. 

În această rodnică dragoste, familia se depăşeşte pe sine, trece dincolo de graniţele sale 

biologice, deschizându-se activ şi responsabil solidarităţii în cea mai amplă comunitate socială şi 

civilă.  

Într-adevăr, înainte de angajarea specifică a unui singur subiect, există o răspundere 

comunitară de primire faţă de viaţa care se naşte şi creşte. Astfel, dacă „fiecare om este fratele 

meu”, după cum ne învață Isus, atunci e adevărat că ,,orice copil este fiul meu”; astfel dacă 

,,toate bunurile pămțntului aparţin tuturor locuitorilor pământului”, cu o raţiune majoră, toţi 

copiii pământului provoacă responsabilităţi tuturor adulţilor de pe pământ. ,,Ceea ce ne face să 

devenim ca o singură familie este dragostea comună, este această sensibilitate pentru viaţa unui 

copil. Cuvântul Domnului spune: cine primeşte un copil, o viaţă, în numele Său, îl primeşte pe 

Domnul. Ce vrea să ne spună asta: să-l primim pe Domnul prezent în viaţa acestor copii (…). 

Bogăţiile materiale, sănătatea corpului nu ne fac fericiţi; ceea ce ne bucură este să fim capabili să 

iubim, în special să iubim o viaţă care nu ar fi avut această dragoste, dacă noi nu i-am fi dăruit-

o”
30

.  
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https://www.sermig.org/idee-e-progetti/nuovo-progetto/articoli/biografia-di-dom-luciano-mendes-de-almeida.html, 
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 Lipsurile şi suferinţa copiilor aflaţi în dificultate fac ca familiile, în special cele creştine, 

să se întrebe de ce practica adopţiei şi a încredinţării nu devine un obicei consolidat cel puţin 

pentru ele. Referitor la aceasta, în Scrisoarea copiilor în anul familiei, de la Vatican din 13 

decembrie 1994, Papa Ioan Paul al II-lea spunea: „Dacă este adevărat că un copil este bucuria nu 

numai a părinţilor, ci şi a Bisericii şi a întregii societăţi, este adevărat şi că, în timpurile noastre, 

în diferite părţi ale lumii, mulţi copii, din păcate, suferă şi sunt ameninţaţi: suferă de foame şi de 

mizerie, mor din cauza bolilor şi a subnutriţiei, cad victime ale războiului, sunt abandonaţi de 

părinţi şi condamnaţi să rămână fără casă, lipsiţi de căldura familiei, suferă multe forme de 

violenţă şi de supunere din partea adulţilor. Cum e posibil să rămâi indiferent în faţa suferinţei 

atâtor copii, mai ales când aceasta este povocată de adulţi?   

În Scrisoarea enciclică „Deus caritas est”, Papa Benedict al XVI-lea afirmă: „Nu avem 

nevoie de un stat care să reglementeze și să domine tot ce ne trebuie, ci de un stat care să 

recunoască și să susțină cu generozitate, în conformitate cu principiul subsidiarității, inițiativele 

care decurg din diferite forțe sociale și să unească spontaneitatea și apropierea de oamenii care 

au nevoie de ajutor”
31

. Această sugestie este deosebit de potrivită pentru soluționarea problemei 

minorilor forțați să locuiască în instituții sau comunități: legea exprimă o valoare comună prin 

revendicarea dreptului de a crește și de a fi educat în familie pentru fiecare copil, dar această 

valoare trebuie concretizată de către cei care se simt cumva responsabili pentru toți acei copii 

cărora li se refuză acest drept. Adeseori, instituțiile nu reușesc să depășească asistența. Familiile 

sunt cele care pot primi copilul suferind cu dăruire personală iubitoare, transformând „dreptul la 

familie” în „dreptul de a se simți copil”. Familia îi poate permite copilului să se simtă binevenit, 

interiorizând și conturând propriile modalități sănătoase de a construi o relație, de a avea grijă de 

cei pe care îi iubește, de a avea grijă de sine. 

În lucrarea Sinodului „Amoris laetitia”, semnată la 19 martie 2016, Papa Francisc reia 

ideea conștientizării experienței abandonului și a abuzului, precum și a adopției și a 

plasamentului ca experiență capabilă să exprime o deosebită rodnicie a trăirii conjugale. 

Dezvoltând paragraful dedicat iubirii de mamă și tată, Papa Francisc reamintește modul în care 

fiecare copil are dreptul de a primi iubirea de mamă și de tată, ambele necesare maturizării sale 

integrale și armonioase, și susține că respectarea demnității copilului înseamnă afirmare,  nevoia 
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 https://www.magisteriu.ro/deus-caritas-est-2005/ , accesat la data de 27 mai 2022. 
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lui și dreptul său firesc de a avea o mamă și un tată. Părinții, bărbat și femeie, tată și mamă, sunt 

colaboratori la dragostea lui Dumnezeu Creatorul, arătând copiilor lor chipul matern și chipul 

patern al Domnului. Papa Francisc este, de asemenea, conștient de faptul că sentimentul de a fi 

orfani, pe care mulți copii și tineri îl trăiesc astăzi, este mai profund decât se crede. Abordând 

problema sterilității cuplurilor  căsătorite, în paragraful dedicat fertilității mărite, Papa Francisc 

reamintește modul în care această situație implică suferință împreună cu conștientizarea faptului 

că o căsătorie nu se instituie doar pentru așa-zisa procreare. În timp ce Papa Francisc subliniază 

că adopția este o modalitate de a realiza maternitatea și paternitatea într-un mod foarte generos, 

el dorește, de asemenea, să încurajeze pe cei care nu pot avea copii să-și lărgească și să-și 

deschidă dragostea conjugală pentru a-i primi pe cei care nu au un context familial adecvat. „Nu 

se vor căi niciodată că au fost generoși”. Adopția - subliniază Sfântul Părinte - este actul de 

dragoste de a dărui o familie celor care nu au una și este important  ca legislația să poată facilita 

procedurile de adopție, mai ales în cazul copiilor nedoriți, pentru a preveni avortul sau neglijarea. 

Cei care se confruntă cu provocarea de a adopta și accepta o persoană într-un mod necondiționat 

și liber devin mijlocirea iubirii lui Dumnezeu care afirmă: „Chiar dacă mama ta te uită, eu nu te 

voi uita niciodată” (Is 49,15). 

 Împărtășind gândurile Părinților sinodali, Papa Francisc amintește cu o claritate extremă 

cum alegerea adopției și a plasamentului matern exprimă o deosebită rodnicie a experienței 

conjugale, dincolo de cazurile în care este dureros marcată de sterilitate. În fața acelor situații în 

care copilul este solicitat cu orice preț, adopția și custodia corect înțelese arată un aspect 

important al parentalității și al ființei, întrucât ajută la recunoașterea faptului că pe toți copiii- atât 

fiii naturali, cât și cei înfiați sau încredințați- trebuie să-i primim, să-i iubim, să-i îngrijim și nu 

doar să-i aducem pe lume. În scrisoarea apostolică Patris corde, Papa Francisc a precizat că „ori 

de câte ori cineva își asumă responsabilitatea pentru viața altuia, într-un anumit sens își exercită 

paternitatea față de el” și face referire la instituția adopției, „o atitudine atât de generoasă și 

frumoasă”. Sfântul ne arată că acest tip de legătură nu este secundar, nu este o rezervă,  acest tip 

de alegere este printre cele mai înalte forme de iubire, de paternitate și maternitate. Speranţa este 

ca Bisericile creştine (şi necreştine) să reuşească să răspândească iubirea pe care Dumnezeu a 
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revărsat-o peste oameni, pentru ca toate familiile să poată depăşi legăturile de sânge şi să se 

deschidă, cu naturaleţe, către primirea acelor copii care au nevoie de o familie.
32
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mai 2022. 

 

http://www.vita.it/it/article/2022/01/05/papa-francesco-ladozione-non-e-un-ripiego/161493/


24 
 

Capitolul II  

 Adopția în România  

 

2.1. Adopția în legea veche românescă 

În familia veche românească, tatăl era capul familiei, însă drepturile asupra copilului nu 

erau hotărâtoare în interesul său sau al mamei, ci al familiei
33

. Instituția adopției, având o 

desfășurare istorică proprie în țara noastră, si-a păstrat o devenire practică pe parcursul întregului 

Evului Mediu, chiar dacă în țările Europei Apusene atribuția instituției scăzuse semnificativ, mai 

ales în rândul maselor populare, și s-a bucurat de o orânduire adecvată finalității ei sociale si 

familiale, atât în vechile noastre legiuiri feudale (Pravila lui Matei Basarab, legiuirea lui Caragea, 

Codul Calimach), cât și, mai târziu, în  legislația burgheză (Codul civil de la 1864, Legea 

nr.276/1944). Față de legiuirile altor țări, deși întâlnim elemente progresiste, reglementările 

aduse instituției juridice a adopției înainte de adoptarea Codului familiei de la 1954 reliefează 

transparent caracterul lor limitat și de clasă, toate aceste reglementări fiind, în mod evident, 

supuse intereselor de clasă din care decurgeau finalitătile institutiei. 

„Îndreptarea legii ” din anul 1652, cunoscută și sub denumirea „Pravila lui Matei 

Basarab”
34

 , reglementa adopția în Glava 195, sub denumirea de feciorii de suflet. În vechiul 

drept românesc, adopția era cunoscută sub o altă denumire. În Codul Calimach
35

, promulgat în 

1817, adopția era cunoscută sub denumirea de înfială
36

. În afară de adopția propriu-zisă, mai 

exista si așa-numita adopție fraternă, respectiv înfrățiri ale copiilor celui care înfia cu cei din alte 

căsătorii, frați vitregi sau chiar străini
37

. Codului Caragea
38

, promulgat în anul 1818 pe vremea 

domniei Ioan Gheoghe Caragea, în art. 1, partea a IV-a, capitolul 5, aminteste de „facerea de fii 

de suflet” care este „un dar spre mântuirea celor ce nu au copii”. Pe lângă filiația și rudenia 

bazate pe legătura de sânge, în vechiul drept românesc era reglementată adopția care, printr-o 

ficțiune a legii, crea o filiație și rudenie între persoane între care nu existau legături de sânge, 

                                                           
33

G.Nedelcu, Puterea părintească în vechiul drept românesc, Ed. Institutul Grafic „Miricescu ”, Ploiești, 1993, 

pp.203-222. 
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 Îndreptarea Legii 1652 , ediția critică , Ed. Academiei Republicii Populare Române , pp.192-193 
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O.Mihăilă , Adopția . Drept român și drept comparat , , Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 21-22. 
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adică o filiație adoptivă și o rudenie civilă, care produceau anumite efecte juridice, însă nu 

identice cu cele ale rudeniei firești, deoarece fundamentul lor era diferit
39

. 

Codul civil român din 1864, a fost inspirat din codul francez, reglementa adoptia sub 

forma unui   contract solemn, care trebuia ratificat de către un judecător, în baza căruia adoptatul 

nu ieșea din familia firească, însă stabilea o relație de rudenie cu adoptatorul, iar acest contract 

era încheiat între  adoptator și adoptat
40

. Codul permitea adopția numai persoanelor care nu 

aveau copii sau alți descendenți legitimi și care se bucurau de o bună prestigiu. Aceste prevederi 

se gasesc în cuprinsul art. 304-324, preluând în  mare parte, prevederile Codului civil francez de 

la 1804.
41

 

Ulterior, prin Decretul nr. 131 /1949, dispozițiile privind adopția din Codul civil au fost  

modificate în sensul acordării acestui drept și persoanelor care aveau copii. În anul 1951 a fost 

adoptat Decretul nr. 182, care impunea adopția, care producea toate efectele unei filiații firești, 

sub titulatura de înfiere
42

. Spre deosebire de adopție, putea fi înfiat numai copilul care nu avea 

împlinită vârsta de cinci ani și doar dacă ambii părinți ai săi erau necunoscuți, decedați, dispăruți 

sau îl părăsiseră de mai mult de un an. În mod excepțional, în conformitate cu art.6 din Decretul 

nr.182/195, puteau fi înfiați copiii care, la momentul intrării în vigoare a acestui decret, aveau 

depășită vârsta de cinci ani, copiii care anterior fuseseră adoptați sau fuseseră crescuți și îngrijiți 

de cei care doreau să-i înfieze ca și când ar fi fost adoptați. 

 

 

2.2.Perioada după război până la Legea 273/2004 

Codul Familiei din 1954 cuprindea diferite articole despre adopție, multe dintre ele fiind  

preluate din legislaţiile anterioare. Articolul 66 din prezentul Cod afirmă că adopţia trebuie să fie 

o practică ce vizează interesele copilului adoptat, iar articolele 67-85 recunosc două tipuri de 

adopție națională: adopția simplă, care este atunci când copilul adoptiv menține legătura cu 

familia sa natural, și adopția plină, ce are loc atunci când copilul adoptiv ajunge să-și asume toate 

drepturile copilului natural în familia în care intră. În schimb, adopția internațională este 
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 A.I. Filipescu , Filiația firească și filiația din adopție , Ed. All Beck , București , 2002 , p.19 
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abordată  în Decretul 137/1956, care modifică articolele 73 și 74 din Codul familiei, impunând 

autorizatie directă a presedintelui pentru fiecare adopție internatională. În realitate, măsurile 

legale de adopție prevăzute de Codul familiei nu sunt niciodată respectate în timpul regimului lui 

Nicolae Ceauşescu. Toți copiii nedoriți erau plasați în instituții și pentru niciunul din ei nu au 

fost iniţiate practici ale adopției. Legea nr. 3/1970, adoptată la 28 martie 1970, reprezintă primul 

caz de lege adresată protecţiei specifice a minorilor sub regimul Ceauşescu. Legea distingea 

diferite categorii de copii pe baza vârstei și a stării de sănătate și, fără a interzice ante litteram 

adopția, lasă familiei o  singură alternativă, aceea de instituționalizare a copiilor. În anii 1980, 

confruntat cu eşecul economiei comuniste, Ceauşescu începe să folosescă propria populație 

pentru a crește veniturile statului, ocolind limitele impuse de codul familiei, deschizând calea 

adopției internationale, în special față de Europa și Israel, în schimbul 1000-6000 USD per 

copil
43

. Astfel, se dezvoltă o adevărată piață neagră de trafic pentru minori. Numărul exact și 

destinația copiilor au rămas adesea necunoscute, dar mișcarea lor de-a lungul granițelor 

internaționale a fost puternic denunțată de mass-media ţărilor de sosire.  

La 31 iunie 1990, se aprobă decretul prezidențial de legalizare a adopțiilor internaționale. 

Cu Legea nr. 11/1990
44

 privind încuviințarea adopției transfer responsabilitatea adopțiilor către 

instanțele de judecată, România se apropie tot mai mult de ceea ce era deja reglementat în Statele 

Unite și țările Europei de Vest. La 28 septembrie 1990, România este printre primele țări care au 

ratificat Convenția Internațională a Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (UNCRC), 

prin intermediul Legii nr. 18/1990
45

.
 
Principalele articole care se referă la starea orfanilor sunt 

articolele 20 și 22. Articolul 20 consideră că este obligația statului să prevadă o protecție specială 

pentru toți copiii fără ocrotirea părintească, astfel încât să poată asigura o alternativă adecvată 

familiei de origine sau activării  instituţiilor abilitate îngrijirii și educării acestora. Articolul 21 

indică o obligație specifică a statului în declanșarea procedurilor de adopție numai pentru 

protejarea interesului copilului și numai prin intermediul autorităților competente. Deși decizia 
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finală revine instanțelor locale, în realitate mulți copiii sunt adoptați, pe căi private, direct din 

familia biologică, în cadrul pieţei negre
46

.  

Decizia de a constitui Comitetul Român pentru Adopții a avut loc în data 22 ianuarie 

1991, pentru a monitoriza fluxul de adopții ale instituțiilor. Viitorii părinţi sunt înregistraţi de 

Comitet şi sunt analizaţi împreună cu lista a copiilor eligibili. După alăturarea copiilor cu viitorii 

părinți, era necesară obținerea unui un permis scris de întâlnire cu copilul în instituția respectivă. 

În aprilie 1991, un studiu întocmit de Apărarea Internaţională a Minorilor şi de Serviciile Sociale 

Internaționale, estima că peste o treime din adopțiile internaționale provin din România. Au fost 

înregistrate 2594 de adopții din România către Statele Unite doar în 1991
47

. Acest flux 

necontrolat determină Guvernul României să modifice Legea nr. 11/1990 la numai un an de la 

aprobarea acesteia. Legea de revizuire, cu nr. 48/1991
48

, adoptată la 17 iunie 1991, este în 

general cunoscută sub numele de „Moratoriu privind adopțiile internaționale”. Deci, existau 

restricții privind alegerea unui copil pentru adopție și criterii de evaluare a familiei străine. 

Cuplurile solicitante trebuie să aibă o vârstă mai mare de douăzeci și cinci de ani și să fie 

căsătorite de cel puțin trei ani; diferența de vârstă dintre copil și familie adoptivă trebuie să fie 

mai mică de treizeci și cinci de ani pentru mamă și patruzeci de ani pentru tată; cuplul nu trebuie 

să aibă mai mult de doi copii, naturali sau adoptați, sub șapte ani ani. Spiritul legii era acela de a 

bloca comerțul de copii.  

Conform noii legi, listele sunt menținute, dar există o amânare cu șase luni în practici, în 

cadrul cărora se apreciază dacă nu există o familie românească interesată la adopție.  Doar dacă 

nu se regăsește nicio familie de români în aceste șase luni, atunci copilul poate fi destinat 

adopţiei internaţionale. Pentru ca minorul să fie considerat abandonat, acesta trebuia să trăiască 

cel puțin șase luni în cadrul unei instituții. Statutul juridic de orfan era în schimb atribuit atunci 
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când ambii părinți sunt decedați, când părinții își dau consimțământul pentru adopția copilului lor 

(cu dreptul de a-și retrage consimțământul în termen de cincisprezece zile) sau, în sfârșit, când 

părinții renunță la drepturile lor asupra copilului printr-o hotărâre juridică irevocabilă. Singurele 

excepții permise erau cazurile în care copiii aveau unele dificultăți deosebite pentru a fi adoptați, 

cum ar fi vârsta sau un handicap.  

Joncturile legislative ale acestor ani sunt constituite prin Legea nr. 47/1993, care 

definește statutul juridic al minorului abandonat, prin legea nr. 84/1994 care adoptă articolele 

Convenției privind protecția minorilor și privind cooperarea în domeniul adopțiilor 

internaționale, iar prin Legea nr. 65/1995 se modifică legile nr. 11/1990 si 48/1991. În urma 

moratoriului din 1991 privind adopția internațională, mulți copii nu sunt adoptabili, deoarece nu 

se încadrează în criteriile  de orfani din punct de vedere juridic. Două legi importante urmăresc 

să faciliteze adopția rapidă pentru acei minori condamnați să rămână în instituții. Prima, Legea 

nr. 84/1994 permite intrarea în vigoare a Convenţiei privind protecția minorilor și cooperarea în 

domeniul adopțiilor internaționale, semnat la 29 mai 1993 la Haga și ratificat de guvernul român 

la 1 mai 1995. Scopul convenției este protecția minorului, a părinților naturali și a copiilor 

părinţilor adoptivi, printr-o mai mare cooperare între state, in vederea prevenirii traficului de 

copii și a oricărui alt tip de abuz.  

Marele potențial al convenției este cel de a facilita adopțiile internaționale în România. 

Aceasta precizează că atunci când un cetățean al unei țări semnatare adoptă un copil de la a altă 

țară membră, statul primitor recunoaște automat adopția în țara de origine. Înainte de această 

regulă, părinții adoptivi trebuiau prima dată să adopte copilul în țara de origine, iar ulterior să 

readopteze minorul în propria ţară. Pentru a se asigura că adopția internațională urmează practica 

legală, Codul penal român extinde acuzația de infracțiune la oricine primește sau oferă bani sau 

oricare alt tip de bun pentru a obține acordul adopției unui copil. În conformitate cu articolul 4 

din Convenție, România adoptă o nouă legea a dopției care reglementează criteriile de 

eligibilitate a minorilor în vederea adopției internaţionale. Aceasta este legea nr. 47/1993,
 

aprobată la 8 iunie 1993 și trecută sub denumirea de Declarație judiciară de abandon. Dând o 

definiție legală clară a statutului ambiguu anterior al neglijenței, reușește eliminarea altor 

obstacole în calea adopției internaționale. Mai exact, legea abordează conceptul de dezinteres 

care este urmat de declararea legală de către judecători a minorului abandonat, dacă pentru o 

perioadă mai mare de șase luni copilul nu primește nicio vizită de la niciun membru al familiei. 
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 La aceste reforme se adaugă revizuirea regulilor anterioare cu Legea nr. 65/1995, 

aprobată la 27 iunie 1995. Astfel, toți minorii eligibili pentru adopție trebuie să aibă certificate 

emise de o autoritățile juridice competente, nu direct de la familiile de origine. În ciuda 

liberalizării adopțiilor internaționale, nu au existat reale schimbări în politicile de management al 

instituţiilor româneşti. Legea 3/1970 era încă în vigoare și instituționalizarea a rămas singura 

soluție reală al abandonului. Ordonanța de urgență din 25 iunie 1997, adoptată un an mai târziu 

cu Legea n. 87/1998, se referă exclusiv la condițiile de adopție. 

La data de 21 iunie 2001, la zece ani după primul moratoriu, Guvernul României, prin  

Ordonanța nr. 25, sancționeasă „suspendarea pentru un an a tuturor cererilor de adopție pentru 

cetățeni sau familii străine”, în vederea reorganizării activităților Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Copilului şi Adopţie și aduce modificări la legea adopției internaționale, în vederea 

intrării României în Uniunea Europeană. Două luni mai târziu, în august, Statele Unite a depus 

un recurs împotriva acestui ordin, judecând ca nelegitimă suspendarea adopțiilor internaționale. 

Curtea Constituțională confirmă dreptul solicitanților: procedurile de adopție internaționale se 

pot relua. La începutul lunii octombrie, guvernul român a suspendat din nou, cu o ordonanță de 

urgență, „orice procedură care are ca subiect adopția”. De fapt, se precizează că România are 

nevoie de o perioadă suplimentară pentru a armoniza legea privind adopția internațională.  

Totul a fost din nou blocat până în luna octombrie 2002. La această data, reforma legii 

adopţiei internaţionale este finalizată şi urma să fie transmisă Uniunii Europene pentru aviz 

înainte de punerea în aplicare. UE, după ce a examinat proiectul de lege, solicită o nouă 

prelungire cu trei luni, pentru ca România să definească mai bine pachetul legislativ livrat, 

ajungând până în februarie 2003. În luna iunie a avut loc o altă prelungire, de data aceasta 

solicitată de guvernul român. Adopțiile se pot relua numai atunci când va fi finalizată noua lege 

privind adopțiile internaționale. În martie 2004, Guvernul respinge un proiect de lege și trimite 

orice decizie înapoi Parlamentului care, la 15 iunie, în şedinţă plenară, a fost aprobată O.U.G. nr. 

1/2004
49

, care dispunea că cererile de adopţie internaţională înaintate de guvern instanţelor 

judecătoreşti competente până la data intrării în vigoare a acestei ordonanţe se soluţionează 

potrivit reglementărilor în vigoare la data introducerii acestora. 
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 Un nou act normativ revoluţionar în domeniu îl reprezintă adoptarea Legii nr. 273/2004 

privind regimul juridic al adopţiei, promulgată de președintele Romîniei Ion Ioliescu, la 23 iunie 

2004. Prin adoptarea acestei legi speciale, s-au remediat unele deficienţe legislative, şi anume: 

 a) măsura încredinţării copilului în vederea adopţiei a devenit obligatorie, spre deosebire de 

vechea legislaţie; 

b) s-a îmbunătăţit substanţial cadrul legislativ în ceea ce priveşte activitatea organismelor private 

care participă la adopţie;  

c) respectă principiul interesului superior al copilului;  

d) se clarifică aspecte referitoare la deplasarea copiilor în ţară şi străinătate, procedura de 

întoarcere a copiilor neînsoţiţi în ţară, posibilitatea ascultării copilului ce a împlinit vârsta de 10 

ani în orice procedură judiciară sau administrativă care îl priveşte, interzicerea separării copilului 

de părinţii săi doar pentru motive economice, introducerea planului individualizat de servicii sau 

protecţie, aspecte legate de prevenirea abandonului în maternităţi. Potrivit Legii nr. 273/2004, 

adopţia este considerată o instituţie de drept civil, nemaifiind abordată ca o măsură de protecţie 

specială a minorului. 

 În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, titlul Legii nr. 273/2004 s-a modificat 

astfel: „Legea privind procedura adopției”. În prezent, instituția adopției este reglementată atât în 

Noul Cod civil
50

, care conţine dispoziţii privitoare la rudenie, cât şi în Legea nr. 273/2004 

privind procedura adopţiei, modificată în noiembrie 2020 și a intrat în vigoare cu data de 26 

martie 2021.  

 

2.3.Adopția și familia 

Familia este înțeleasă ca un nucleu în cadrul căruia se poate dezvolta cultura adopției, iar 

copilul poate primi dragostea și căldura familială, având în permanență doi părinți care îi vor 

garanta creșterea, îngrijirea și educarea, precum și acceptare și reciprocitate.
51

 Termenul 

„adopție” provine din latinescul „ad optare” care înseamnă „a dori” ceva sau, mai bine zis, a dori 
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pe cineva. Prin urmare, termenul se referă la o anumită dorința care apare în inima și în mintea 

unei persoane. Pentru ca adopția să se realizeze, este necesar să devină un proiect comun, deschis 

cuplului (implică ambii soți),  familiei extinse, comunității în care locuiește familia (cartier, 

școală, parohie), precum și instituţiilor publice care, prin acte administrative şi juridice, 

reglementează și oficializează actul de adopție. 

Prin urmare, adopția reprezintă un concept multidimensional, o interconectare particulară 

în care se împletesc numeroase variabile, de la structura familială în care sunt inserați subiecții, 

la aspectele legale și de reglementare care guvernează procesul de adopție, de la rețeaua socială 

care înconjoară unitatea familială până la dimensiunile culturale care împovărează reprezentarea 

împărtășită social a adopției și semnificațiile care i se atribuie
52

. 

Parentalitatea adoptivă este un proces complex care are loc în timp și oferă posibilitatea 

membrilor cuplului să devină părinți din toate punctele de vedere, precum și de a întemeia o 

familie în absența unei legături de consanguinitate, respectând și valorizând trecutul, experiențele 

și originile copilului în cadrul unui istoric familial comun. Figura parentală se referă la o serie de 

teme legate de imaginea internă a mamei și a tatălui, la reprezentarea sinelui în rolul de părinte, 

la construcția  imaginii propriului copil, la relația cu copilul și cu partenerul în rolul de soț și 

părinte. Parentalitatea nu se referă doar la individ, ci este o funcție complexă determinată de 

contribuția fiecărui părinte, de cuplul parental și, de asemenea, de către copil. Ceea ce îi 

angajează pe părinți și pe copii sunt sentimentele de recunoaștere și acceptare care permit 

construirea unei legături de reciprocitate printr-un proces educațional. 

Antropologul și psihanalistul Françoise-Romaine Ouellette susține că există un paradox 

al identității adoptive: o tensiune între construcția unei apartenențe comune între părinți și copii 

și recunoașterea originii copilului adoptat în afara grupului familial. Familia adoptivă se 

caracterizează printr-o relație care unește indiferent de legăturile genetice, de sânge, dar continuă 

să fie inserată într-o societate care pornește de la presupunerea că „adevărata familie” este legată 

prin moştenire genetica. Acest lucru dă naștere la imagini uneori negative și stereotipuri ale 

adopției care continuă să pătrundă în mass-media. Un alt prejudiciu care pătrunde în cultura 

noastră este acela de apartenență exclusivă, adică imposibilitatea unui copil să aibă mai mult de 

un tată și o mamă. Dar adopția creează o familie care este, prin forța împrejurărilor, legată cumva 

de o altă familie, cea naturală a copilului. Adopția integrează diferite istorii familiale și 
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construiește o legătură plecând de la o discontinuitate afectivă: pentru copil- separarea de figurile 

de referință, în timp ce pentru părinți- o dorință continuă de a avea un copil. Așadar, părinții 

adoptivi sunt împărțiți, pe de o parte, între dorința de a împărtăși și povesti expierența lor care le-

a schimbat total viața și, pe de altă parte, teama de a nu fi înțeleși și de a fi judecați.
53

 În familia 

adoptivă problema este tocmai aceea de a explica personal copilului că acest eveniment juridic și 

afectiv poate înlocui evenimentul biologic, fără să-l anuleze, dar realizând în egală măsură acea 

legitimitate de apartenență necesară pentru recunoașterea ca familie.  

Adopția se conturează întotdeauna între doi poli: apartenența dublă și anularea 

evenimentului biologic al nașterii. Dar acest paradox poate fi depășit prin divizare de parenting 

în cele două funcţii indispensabile: cei care generează şi cei care îi cresc. Odată cu adopția, de 

fapt, rolul parental este atribuit celor care se vor ocupa efectiv de copil, care primesc acest rol 

prin renunţarea la copil a celor care l-au generat biologic
54

. Părinții trebuie să explice copilului 

originea familiei, iar acest lucru poate fi făcut numai după ce a fost realizată autolegitimarea 

internă. Familia adoptivă transformă diversitatea în unitate fără a anula aceste diferențe, 

păstrându-şi istoria într-o formă continuă: în felul acesta istoria individuală a fiecărei 

componente se integrează devenind istoria familială împărtășită și apreciată de membrii săi. 

Procesul prin care se construiește parentalitatea și filiația adoptivă este lent și progresiv și 

necesită o revizuire continuă a relațiilor familiale. Tocmai din acest motiv se poate vorbi despre 

un „acord adoptiv”, care este înțeles ca o întrepătrundere singulară și irepetabilă a nevoilor, 

așteptărilor și a istoriei în care sunt implicați copilul, cuplul adoptiv și familia de origine a 

cuplului
55

. Atunci când părinții se întâlnesc cu copiii are loc un eveniment minunat: ființe umane 

care nu s-au mai văzut până atunci și fac un pact implicit bazat pe construcția unei relaţii de 

dragoste şi afecţiune. Construirea pactului adoptiv pentru noul nucleu familial nu este un pas atât 

de simplu, dar este nevoie de timp, cunoaştere reciprocă şi gradualitate. 
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2.4. Factorii care pot obsacula succesul adopției 

Copilul  adoptabil a trecut prin experiența  abandonului și separarea precoce de părinții 

biologici, iar în multe cazuri el provine din situații de neglijare severă și are o istorie grea de 

privare fizică și/sau emoțională. Eșecul relației primare poate duce foarte des la o lipsă de 

integrare sau o lipsă de recunoaștere care, în consecinţă, poate dezvolta  probleme mentale și 

poate cauza dificultăți în viitor
56

. 

Autori precum David Kirschner și Linda S. Nagel vorbesc despre un adevărat și propriu 

„adopted child syndrome”, adică un sindrom real ce caracterizează copiii destinați spre adopție, 

deși pentru această idee nu au fost găsite suficiente dovezi pentru a putea fi confirmată. Cu toate 

acestea, alți autori, precum Van Ijzendoorn și Juffer, au propus să distingă dificultățile atribuibile 

în mod specific experienței adopției (cum ar fi pierderea legăturii cu părinții biologici ai copilului 

și inserarea într-un nou context familial), de cele atribuibile în mod specific evenimentelor pre-

adopției (cum ar fi experiențele traumatice și contextul creșterii nefavorabile). 

Cracteristicile care pot apărea în primii ani de la inserarea copilului în noua unitate 

familială sunt definiți „factori de risc” și sunt raportați la diferite dimensiuni, unele sunt relative 

adopției, altele sunt legate de unele experiențe specifice prin care minorul a trecut, și anume: 

daune biologice, expierența abandonului, experiențe nefavorabile, originea, capacitatea de a 

înțelege propria istorie, copiii cu nevoi speciale, vârsta copilului în momentul adopției.  

1. Daune biologice: Se referă la efectele care pot afecta sanatatea fizică a subiectului 

și/sau dezvoltarea neuro-psihologică a acestuia. Foarte des, copiii care sunt declarați spre adopție 

au trăit în condiții  nefavorabile: boli ale părinților biologici sau aportul de substanțe nocive de 

către mamă în timpul sarcinii, naștere în condiții dificile, controale medicale puține sau deloc, 

malnutriție și multe altele boli grave, dizabilitate sau dizarmonie de dezvoltare a copilului. 

Efectele negative asupra organizării și funcționării sistemului nervos derivă tot din experiențele 

traumatice trăite de copil în primele luni de viață și din condiţii de stres prelungit
57

; 

2. Experiența abandonului: Întreruperea legăturii cu părinții biologici, numeroase 

modificări legate de îngrijitor și mediul de viață sunt caracteristici ale fiecărei adopții. Copiii au 

fost nevoiți să facă față experienței abandonului și au dezvoltat de multe ori, chiar și într-un timp 

scurt, noi deprinderi în noul context de viață. Copilul este supus la numeroase teste, să înțeleagă 
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noile reguli și obiceiuri, să relaționeze cu proaspeții părinți și cu alte figuri semnificative și, mai 

mult, adaptarea lui într-un context necunoscut și lipsit de referinţe. Uneori, părinții adoptivi au 

adesea așteptări prea mari de la copilul adoptat, iar acesta nu vrea să-i dezamăgească.
58

 

3. Experiențe nefavorabile: Experiențele nefavorabile ale copiilor adoptați pot fi de 

diferite tipuri: neglijență gravă, maltratare, abuzul sexual și violență, iar consecintele sunt diferite 

și depind de anumite variabile, de durata și intensitatea experienței, de relația cu subiectul care a 

provocat cauzele, de vârsta copilului și de eventualele intervenții de înlăturare a efectelor. Cu 

toate acestea, trebuie spus că, deşi şansele de a întâlni probleme pe viitor sunt mai mari la 

subiecţii care au trecut prin astfel de experiențe nefavorabile în copilărie, totuși nu toți copiii vor 

manifesta comportamente deviante sau psihopatologice
59

.  

„Efectele generale ale „Adverse Childhood Experience” se referă la instaurarea în mintea 

subiectul unei „dereglări” a proceselor cognitive şi emoţionale, care poate fi mai mult sau mai 

puţin gravă”
60

, susține M. Chistolini. Când un copil este forțat să crească într-un context 

nefavorabil și supus la numeroși stimuli neplăcuți și adesea periculoși și nocivi, el percepe un 

nivel ridicat de risc pentru propria supraviețuire și poate declanșa reacții defensive la nivel 

neurofiziologic, cognitiv și emoțional, care devin parte din modul lui obișnuit de a relaționa cu 

ceilalți. Unul dintre cele mai frecvente aspecte ale acestei modificări defensive este dezvoltarea 

relației de atașament.  

Atașamentul se referă nu doar la percepția de a fi iubit, ci, mai presus de toate, la 

sentimentul profund de siguranță. Acest sentiment se dezvoltă atunci când copilul găsește 

răspunsuri adecvate la disconfortul său. Prezența liniștitoare a unui părinte care îl protejează îl 

face pe copil să se simtă iubit și important. Atașamentul unui copil față de un adult înseamnă, 

pentru acesta, a-și pune viața mâinile lui și a conta pe faptul că va avea grijă de el
61

. Dacă un 

copil, în primele luni de viață, a avut ocazia sa dezvolte o relatie de atasament cu figurile primare 

(părinții biologici, în special cu mama) sau cu alți îngrijitori de referință, va avea cel mai 

probabil mai puține probleme, în comparație cu un copil cu vârsta cuprinsă între de 1 - 2 ani, care 

nu a reușit să experimenteze această relație de a se simți protejat. Problemele legate de 

dezvoltarea unei relații pozitive cu părinții depind de tipul, forța și caracteristicile atașamentului 
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pe care copilul le-a experimentat înainte de adopție, dar și de la vârsta minorului până la 

momentul separării, de natura rupturii și relațiile ulterioare. 

Se disting două consecințe ale lipsei legăturilor de atașament pozitive, care sunt plasate la 

două extreme: pe de o parte, putem găsi manifestarea unei încrederi nediscriminatorie în oricine 

și, pe de altă parte, sunt copiii care au nevoie de o mai multă apropiere înainte de a putea avea 

încredere în persoanele de referință și, prin urmare, inițial vor manifesta un ataşament evitant şi 

detaşat. Copilul care nu a experimentat o relație de atașament adecvată va putea reacționa prin 

ceea ce se numește „furie disfuncțională”,  îndreptată către cei care ar fi trebuit să-l protejeze.
62

 

5. Originea: Istoria copiilor adoptivi constă întotdeauna din două părți: înainte și după 

adopție. Studiile privind „adopția deschisă” sunt de acord că menținerea relațiilor cu familia de 

origine și este considerată în majoritatea cazurilor un element de bunăstare. 

6. Abandonul: Nu toți copiii adoptați au trăit experiența abandonului, ci există cazuri în 

care copiii sunt lipsiți de ocrotirea părintească sau au fost luați din familia biologică din cauza 

unor condiții grave de vătămare și neglijare la care au fost supuși. Fiecare copil trebuie să se 

bazeze pe relații de atașament pozitive și puternice, dar trebuie precizat faptul că cele mai 

importante sunt relațiile cu părinţii biologici. Abandonul este un eveniment critic și dureros pe 

care copilul îl va purta mereu în plan interior, având „consecințe asupra imaginei și stimei de 

sine, precum și asupra capacității de a tolera frustrarea”
63

. 

7. Capacitatea de a înțelege propria istorie: În ceea ce privește „dimensiunea cunoașterii”, 

părinții adoptivi se întreabă adesea dacă este recomandabil ca fiul adoptat să cunoască propria 

istorie și cum să abordeze acest subiect. Fiecare caz este diferit, iar părinții adoptivi nu au 

suficiente informații despre istoricul copilului lor, iar informațiile care se găsesc în dosarul lor 

pot fi accesate numai la data stabilită de lege. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială cu privire 

la necesitatea de a informa copilul despre ceea ce se știe în legătură cu istoricul  familiei sale de 

origine. Există și povești foarte triste și marcate de tarume, în care este rezonabil să fie consultat 

un specialist cu privire la momentul și la modul de a vorbi copilului despre această situație. 

8. Copiii cu nevoi speciale: În limbajul comun, copiii cu nevoi speciale „se referă la 

situațiile minorilor cu patologii clinice, chiar ireversibile, sau copiii de vârstă mai mare, după 
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cum a declarat Comisia pentru Adopții Internaționale
64

. Definiția cea mai corectă și cea mai 

răspândită este cea pe care ne-o oferă țările aderante la Conferința de la Haga, cuprinsă în 

documentul „Ghid de bune practici”, publicat în 2008, conform căreia „special needs adoption” 

se referă la acele situații care, din diverse motive, prezintă „nevoi speciale”. 

9. Vârsta copilului în momentul adopției: Aceasta reprezintă o împrejurare care- dacă nu 

este luată în considerare în mod adecvat de adoptatori și de serviciile care se ocupă cu sprijinul  

nucleu-, poate spori posibilitatea ca un proiect adoptiv sa  eșueze. În special, problematica 

acestei componente poate duce la amplificarea procesului de adopție, deoarece este legată de 

prezența unor probleme severe de comportament.  

Un copil, care înainte de a fi adoptat și-a petrecut o mare parte din timpul copilăriei într-

un un mediu dominat de frică, furie, pericol, neglijare, lipsă de afecțiune și îngrijire vitală, este 

un copil care nu a experimentat o bază sigură de viata, deci acesta este puternic dezorganizat din 

punct de vedere psihologic. In această situație, vârsta capătă o valoare fundamentala, deoarece cu 

cât copilul este expus mai mult la unele contexte inadecvate sau insuficient adecvate, cu atât mai 

mult siguranta și încrederea de sine sunt grav compromise. Dacă un copil este adoptat la vârsta la 

sase ani, este perfect conștient de trecutul său, așa că îi va fi mai greu să-si schimbe unele 

atitudini și convingeri deja înrădăcinate. Atunci cand intra in contact cu un mediu necunoscut, el 

manifesta anumite trăsături de  personalitate, dar acestea sunt destinate să explodeze inevitabil în 

cursul adopției, producând o serie de comportamente disfuncționale (regresive, rebele, agresive), 

generate de lipsa de încredere. Se poate întâmpla, de exemplu, ca minorul să provină dintr-o 

familie sau din unele unitati de protective in care nu a fost posibila  stabilirea unor figuri de  

referință care sa fie atente la problemele lui. În momentul în care este introdus într-un mediu 

extrem de stimulant, schimbarea poate fi atât de intense, încât provoacă un sentiment de 

inadecvare a copilului în raport cu impulsurile care i se oferă, deci răspunsul său poate consta în 

refuz, ostilitate sau autoînchidere. 

După examinarea unor elemente care pot caracteriza copiii care intră adopție sau care pot  

avea loc în primii ani de inserare în noul context familial, trebuie remarcat faptul că toți copiii 

adoptivi, chiar și cei copii care dificultăți mari, sunt întotdeauna purtători de resurse, calități care 

sunt importante pentru a declanșa procese de adaptarea si de recuperare. 
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2.5. Responsabilitatea serviciilor sociale în procesul adopției  

Deși căile adopției sunt complexe, iar riscul eșecului este inerent acestui proces, totuși 

această situație, în multe cazuri, poate fi prevenită printr-o activitatea clinică  și terapeutică  din 

partea serviciilor și instituțiilor publice responsabile cu familiile care au copii şi adolescenţi 

adoptatați
65

. Pentru siguranța că serviciile publice îşi asumă o conotaţie preventivă, este necesară 

o bună coordonare între diferitele instituții chemate sa acționeze, și anume: asistenți sociali, 

psihologi, persoane juridice și specialiști din cadrul unor asociații nonguvernamentale
66

.
 

Procesul de adopție este un act delicat,  încadrul căruia trebuie avute în vedere numeroase 

variabile sociale și culturale,  relațiile de cuplu și așteptările individuale, iar posibilitatea de eșec 

poate să apară atât în faza inițială, cât și în faza succesivă. Pentru a gestiona această situație, 

familia are nevoie de puncte de referinţă care sunt identificabile în prezența constantă a 

serviciilor de specialitate pe toată durata experienței adoptive.
67

. De fapt, acţiunea coordonată de  

serviciile care sunt delegate să intervină în procesul de adopție desfășoară un rol decisiv, mai 

întâi în prevenirea declanșării situațiilor de criză și, ulterior, în garantarea unui sprijin adecvat în 

fazele de dificultate care  apar inevitabi.
 

După cum afirmă Brodzinsky și Palacios, „pe măsură ce adopția a devenit mai complexă, 

cu un număr tot mai mare de copii care intră în familii cu riscuri multiple atribuibile fazei 

anterioare inserţiei şi adesea cu probleme clinice evidente, este din ce în ce mai important ca 

părinții adoptivi să fie instruiți, educați și sprijiniți pentru a face față acestor provocări”
68

. 

Potrivit unor autori, eficiența și optimizarea serviciilor de sprijin pentru cuplurile care sunt 

aspirante la adopție, pentru copiii adoptați și pentru familiile adoptatoare, pot îmbunătăți viața 

unor copii care au un trecut nefavorabil în copilăria timpurie. 

Unii specialiști susțin că părinții adoptivi nu dețin automat informațiile și instrumentele 

necesare pentru a face față unei astfel de situații complexe, nu se nasc cu gena paternității 

adoptive, ei au nevoie de sprijinului profesioniştilor care acţionează ca un ghid și îi susțin în 

confruntarea cu provocările pe care viața le oferă. Dragostea părintească nu este suficientă pentru 

a asigura succesul adopției, ci unitatea familială are nevoie de sprijin și consiliere din partea 
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Serviciului de Adopție, care trebuie acordat pe tot parcursul procesului de adopție, de la procesul 

de pre-adopție până la post-adopție. Mai multe studii au constatat că pregătirea pentru adopție, 

împreună cu furnizarea de informații complete și reale asupra copilului, suporturi educaționale și 

informaționale pe parcursul întregului proces adoptiv, accesul la servicii oportune, flexibile și de 

lungă durată sunt menite să păstreze integritatea adopțiilor și ajută la reducerea riscului eșecului 

adoptiv
69

. 

Cercetările efectuate privind eșecurile adopției au evidenţiat că unul dintre motivele 

apariţiei situaţiilor care au dus la aceste eșecuri au fost legate inadecvarea/incapacitatea cuplului 

de a face față situației, lucru datorat erorilor comise din partea operatorilor în ceea ce privește 

evaluarea efectuată în faza de investigare psiho-socială. Acest lucru ne determină să reflectăm 

asupra importanței unei evaluări adecvate a abilităților parentale și în ce măsură acest aspect 

poate afecta protecția bunăstării minorului, fiind configurată ca unul dintre elementele 

fundamentale de prevenire ale situaţiilor de faliment. Pentru a evita impasul adoptiei și riscurile 

de eșec, este necesar să se investească energie și resurse în prima fază a procesului de adopție, iar 

specialiștii în domeniu trebuie să aibă capacitatea de a observa și monitoriza acest demers. „Doar 

o intervenție a serviciilor publice bine calificate din punct de vedere profesional va putea 

împiedica ca minorul adoptat  să aibă vreo ulterioară daună”
70

. 

Din ancheta asupra eșecurilor adoptive efectuată de Antonio D'andrea și Maria Gloria 

Gleijeses
67

, reiese importanța planificării perioadei de așteptare. Această fază este foarte delicată, 

deoarece fanteziile, gândurile și sentimentele față de copil sunt amplificate, cee ace face necesarâ 

structurarea unei căi de sprijin și însoțire, instruire și consiliere formativă și informativă din 

partea asistenţilor sociali, pentru a transforma timpul de aşteptare în timp de maturizare. 

Asistenții sociali  trebuie să organizeze, chiar înainte de adopție, o activitate de sprijin familial cu 

toate serviciile responsabile, continuând această activitate și după intrarea copilului în familie, 

pentru a garanta că integrarea se va realiza cu succes. Monitorizarea în perioada imediată a 

intrarii copilului în noul nucleu familial are ca scop asigurarea protecției copilului și este 

conotata ca factor preventiv în ceea ce privește eșecul adopției. Cu toate acestea, legea dispune 

de sprijinul post-adopției, însă numai la cererea cuplului, și este  foarte important ca asistentul 

social să stabilescă o relație de încredere și colaborare cu familia încă din primul moment al 

                                                           
69
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 L. Fadiga, Adopția și căutarea rădăcinilor, in Interazioni, 2002 nr.1, p.17.  
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procesului adoptiv. Din ceea ce s-a conturat până în prezent, reiese că asistentul sociali are un rol 

important în ceea ce privește post-adopția, el asigură supravegherea situației într-un mod atent și 

eficient, susținând  și  urmărind construirea legăturilor familiale și abilitățile parentale tocmai în 

vederea prevenirii eşecurilor adoptive. 

Succesul adopției depinde de posibilitatea creării unei legăturii de ataşament cu funcții de 

restructurare și restaurare, de atitudinea de a dezvolta o relatie care este simetrică și centrată pe 

nevoile copilului
71

, de activarea potențialelor pozitive și transformative, de elaborarea 

semnificaţiilor de-a lungul întregului ciclu de viaţă a familiei şi, în special, în faza de tranziţie pe 

care o traversează. Pentru ca acest lucru să fie posibil, asistenții sociali trebuie să poată decoda 

toate semnalele care pun  în  primejdie întregul proces al adopției și să acorde ajutor atunci când 

cuplul manifestă temeri și incertitudine. În acest context, asistenții sociali sunt definiți ca 

adevărați facilitatori în identificarea soluțiilor eficiente pentru integrarea copilului  in noul 

context de viață.  

Prin urmare, eșecul adopției pare legat de calitatea unor evaluări adecvate a cuplului, de 

pregătirea  profesională  a asistenților sociali, de pregătirea copilului în perioada de așteptare, de 

metoda de intervenție în post-adopție și de intervenția terapeutica pentru situatiile care prezintă 

anumite  probleme. Intervenind asupra acestor variabile, experiențele suferite din pricina șecului 

adopției pot fi limitate, iar orice acţiune profesională trebuie concepută ca instrument pentru 

evitarea eșecului
72

. 

 

2.6. Date statistice privind adopția națională în România  

Potrivit informaţiilor prezentate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie, avem situaţia copiilor adaptabili şi a familiilor atestate, conform Registrului 

Naţional pentru Adopţii la data de 31.12.2021
73

. 

1.Situaţia copiilor adoptabili exclusiv pe procedura adopţiei naţionale, în funcţie de grupa de 

vârstă şi starea de sănătate: 

Total copii adoptabili naţional: 3044 

                                                           
71
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72
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2.Situaţia copiilor adoptabili cu profil public, în funcţie de grupa de vârstă şi starea de 

sănătate:Total copii cu profil public : 4975 

 

3.Situaţia fraţilor adoptabili împreună: 
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4.Situaţia copiilor adoptabili, în funcţie de locul în care se află în sistemul de protecţie specială: 

Total copii adoptabili: 5797 
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5.Situaţia familiilor atestate pentru a adopta naţional, în funcţie de vârsta maximă a copilului 

pentru care familia este atestată: 

Total familii: 3067 
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CAPITOLUL III 

STUDII DE CAZ 

 

3.1.Contextul studiului 

Studiile de caz prezentate în continuare vor aprofunda și investiga problemele esențiale 

ale adopției, în special posibilile aspect definitorii care au repercusiuni asupra tinerilor adoptați, 

care trec de la faza copilăriei la faza adolescenței. Desfășurate în cadrul unui proiect organizat de 

o asociație, pe parcursul a șapte zile, interviurile cu familiile adoptive cuprind un interviu adresat 

părinților și altul- copiilor adoptați, având ca scop analizarea unor subiecte proeminente ce 

caracterizează ciclul de viață al nucleului adoptiv, precum și schimbările care au loc în perioada 

preadolescentă și adolescentă. La acest proiect au mai participat specialiști din cadrul Serviciului 

de Adopție, precum asistentul social, psihologi și membri ai organizației. 

Domeniile cuprinse în interviu se referă la schimbările întâlnite pe toată perioadă 

adoptivă, urmărind cu atenție modul în care se schimbă relația dinte părinte și copil, luând în 

considerare factorul adoției, relația cu școala și colegii de clasă (aspect distinct pentru fiecare 

tânăr), originile și identitatea etnică și, conținând, în final, o parte referitoare la serviciile care se 

ocupă de adopție. Pe parcursul acestei experiențe, s-a realizat interviul mai multor familii, dintre 

care noi vom prezenta doar situația a trei cupluri cu trei copii adoptați. Interviurile, cu părinții și 

copiii, investighează aceleași domenii, însă prin intermediul unui limbaj și al unui conținut diferit 

în funcție de vârstă. 

 

3.1.2.Strucrura interviului pentru părinții adoptivi 

Date personale: 

1. Câți copii aveți? Băieți sau fete? 

2. Adopție națională sau internațională?  

3. Câți ani avea copilul dumneavoastră la momentul adopției? 

4. Câți ani are în prezent și în ce clasă este? 

5. Câți ani aveați când ați adoptat copilul și câți ani aveți acum? 

Prima parte: schimbările și relația părinte-copil 

1. Copilul dumneavoastră prezintă schimbări vizibile în această perioadă de adolescență? 

2. Dacă da, care sunt acestea? 
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3. Credeți că aceste schimbări pot fi accentuate de faptul că fiul dumneavoastră a fost adoptat? 

4. Cum ați descrie perioada prin care trece?  

5. În faza prin care trece copilul, credeți ca sunt schimbări în relatia cu dvs.? 

6. Dacă da, care sunt acestea? 

7. Ați observat probleme/conflicte majore în dialogul cu fiul/fiica dumneavoastră în această 

perioadă? 

8. Cum faceți față acestui moment de tranziție și cum vă descurcați cu dificultățile pe care le 

întâlniți în prezent? 

9. Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fiți părinți ai unor copii adoptați? 

10. În opinia dumneavoastră, ce strategii/ precauții referitoare la părinții biologici ar trebui să 

identifice și să aplice un părinte adoptiv în relația cu copilul? 

Partea a doua: școala și relațiile cu colegii 

1. Cum ați defini relația copilului dumneavoastră cu școala? 

2. Ați observat vreo schimbare în acest timp? De exemplu angajament/ atenție redus, dorință 

mica de studiu, performanță slabă sau altceva?  

3. Copilul dumneavoastră a avut vreodată dificultăți școlare în trecut? Dar acum? 

4. Credeții că școala, în special cadrele didactice, sunt suficient de pregătite pe această temă a 

asopției? 

5. Cum este relația copilului cu colegii de școală? Credeți că este bine integrat în colectivul 

clasei? 

6. Copilul dumneavoastră se întîlnește cu colegii de școală chiar și în timpul liber sau doar pentru 

activități de studiu sau de grup școlar? 

7. Copilul dumneavoastră are alte prietenii în afară de colegii de clasă? Dacă da, cum i-a 

cunoscut? (de exemplu în parohie, prietenii de cartier, activități sportive etc) 

8. Credeți că poate avea dificultăți în relaționarea cu ei? Dacă da, de ce? 

9. Mai sunt și alți copii adoptați printre prietenii lui? 

10. Credeți că ar fi potrivit ca fiul dumneavostră  să fie alături și de alți copii adoptați? 

Partea a treia: originile și identitatea etnică  

1. Copilul dumneavoastră și-a exprimat dorința de a-și cunoaște părinții biologici? 

2. Dacă da, la ce vârstă: în copilărie sau acum în această perioadă de schimbare? 

3. Cum ați reactionat la dorința lui? 
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4. Cum ați abordat această problemă? 

5. A încercat copilul dumneavoastră să caute în mod independent informații despre originile 

sale? 

6. Cum gestionați această situație? 

7. Copilul dumneavoastră este dezorientat sau o trăiește liniștit? 

8. În opinia dumneavoastră, aceste aspecte pot fi factori problematici? 

9. Dacă da, de ce? 

10. Ar fi util ca fiul dumneavostră să poată vorbi cu cineva din afara familiei? Cu cine, de 

exemplu? 

Partea a patra: serviciile oferite  

1. De ce ați decis să participați la întâlnirile acestui proiect?  

2. Considerați că a fost util să participați la întâlniri? Daca da, de ce? 

3. Copilul dumneavoastră a participat la ultima întâlnire? 

4. Dacă da, credeți că participarea lui a fost utilă? Odată întors acasă, ați comentat întalnirea cu 

fiul/fiica ta? 

5. Dacă nu a participat, din ce motiv? 

6. În opinia dumneavoastră, familiilor cu copii adoptați li se oferă sprijin adecvat din partea 

serciciilor? 

7. Ce activități/servicii credeți că sunt cele mai utile? Din ce motive? 

8. Ați folosit dumneavoastră sau copilul dumneavoastră serviciul special dedicat consilierii? 

9. Dacă da, ce părere aveți? A fost de ajutor? 

10. Ce sugestii ați dori să oferiți serviciilor privind activitățile destinate familiilor cu copii 

adolescenti adoptivi? (de exemplu, crearea de grupuri de autoajutorare, crearea de grupuri 

pentru adolescenți adoptați, seri tematice, mai mult). 

 

3.1.3.Structura interviului  pentru copiii adoptați 

Prima parte: schimbări și relația cu părinții 

1. Care au fost momentele pe care ți le amintești cu o intensitate mai mare? Vrei să-mi vorbești  

despre ele? 

2. Când ai ajuns în noua familie, cum era relația cu părinții tăi în primii ani? Dar cu frații tăi 

(dacă există)? 
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3. Îți amintești vreun episod care te-a deranjat sau te-a făcut să te simți puțin rău? 

4. Dupa părerea ta, în aceasta perioadă, s-a schimbat ceva anume în relatia cu parintii tăi fată de 

perioada cand erai mic? De exemplu, vă certați mai des sau uneori nu vrei să-i asculți pe ei, ori 

par să nu te înțeleagă? 

5. În opinia ta, toți copiii trăiesc această perioadă oarecum conflictuală cu părinții lor? Daca da, 

de ce? 

Partea a doua: școala și relațiile cu colegii 

1. Să vorbim puțin despre școală: în ce clasă ești? Ce îți place cel mai mult la școală și ce îti 

place mai puțin? 

2. S-a întâmplat vreodată vreun episod la școală care te-a făcut să te simți jenat?  

3. Cum sunt colegii tăi? Se întâmplă să îi frecventezi chiar și în timpul liber sau doar să studiați 

împreună? 

4. Ai alți prieteni în afara colegilor tăi de clasă? Unde i-ai cunoscut? 

5. Vă întâlniți des?  

6. Ai întâlnit vreodată tineri adoptați?  

Partea a treia: origininile 

1. Le-ai pus vreodată părinților tăi întrebări despre istoria ta? 

2. Dacă da, s-a întâmplat ceva anume, o curizitate, o provocare? 

3. Și cum au reacționat părinții tăi? Ai vorbit despre asta? 

4. Ai încercat vreodată să găsești tu însuți unele informații despre familia ta, pe facebook sau alte 

rețele sociale? 

5. Te-ai simțit vreodată puțin confuz cu privire la această situație sau ai trăit-o mereu cu 

seninătate? 

Partea a patra: serviciile oferite 

1. Ați participat la ultima întâlnire a proiectului? Dacă da, ți-a plăcut, ai găsit-o interesantă? Dacă 

nu, de ce? 

2. În lunile următoare vor începe alte întâlniri organizate pentru tineri, vă  gândiți să participați? 

Dacă da/dacă nu, de ce? 

3. Ați folosit serviciul  de consiliere în cadrul proiectului? 

Partea a cincea: Care este visul pentru viitor 

1. Care este visul tău secret? 
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2. Crezi că părinții tăi te-ar putea ajuta să-l împlinești? Cum? 

3. Unde și cu cine te vezi peste zece ani? 

4. În concluzie: aveți vreo considerație finală de făcut? 

 

3.2. Familia Ionescu 

Prima familie intervievată a fost familia Ionescu, caz în care s-au utilizat datele personale 

colectate în prima parte a interviului pentru a încadra pe scurt situația. Familia Ionescu a recurs 

la calea adopției pe când doamna avea vârsta de 32 de ani, iar soțul ei- vârsta de 39 de ani. 

Cuplul a avut șansa ca, după aproximativ doi ani de zile de la obținerea atestatului de adopție, să 

ia în adopție o fetiță de numai 13 luni, iar la trei ani de zile de la adopție au reușit să aibă și o 

fiică biologică, ce în prezent are vârsta de 11 ani. Actualmente, fiica adoptată, Ana, are 15 ani și 

este elevă în clasa  a IX-a, la un liceu cu profil științe sociale. 

Interviul cu cei doi soți 

Schimbările înregistrate în relația părinte-copil 

Ceea ce a rezultat din răspunsurile legate de schimbările fiicei lor în acești zece ani este 

că minora manifestă atitudini tipice vârstei, adică îi caută mai mult pe cei de vârsta ei, decât 

părinții, își folosește continuu computerul și telefonul mobil (atât de mult, încât părinții au fost 

nevoiți să-i limiteze utilizarea acestor dispositive la o oră pe zi), acordă mai multă atenție felului 

în care se îmbracă și celor pe care îi întâlnește afară etc. La întrebarea: „Credeți că aceste 

schimbări sunt accentuate de faptul că fiica dumneavoastră a fost adoptată?", răspunsul mamei a 

fost foarte interesant: „Este prima noastră fiica, o adolescentă despre care nu știm daca are 

aceleasi caracteristici ca ale tinerilor de vârsta ei”. În ceea ce privește interesul pe care îl 

manifestă pentru prieteni și pentru utilizarea telefonului, ambii părinți cred că toți adolescenții se 

comportă la fel, dar că există un aspect care, în opinia lor, s-ar putea referi la situația specială de 

a fi fiică adoptivă, deoarece dorește să intre în contact cu alți tineri adoptați. Relativ la perioada 

adolescenței pe care o traversează fiica, soții spun că nu e trăită cu seninătate, ci  mai degrabă cu 

fluctuații: uneori este calmă, liniștită, vrea să se descurce de singură, alteori se dovedește tristă, 

tensionată, ca și cum nimic nu este bine.  

Tatăl spune că relația cu părinții s-a îmbunătățit, deși a existat o perioadă în care fiica se 

îndepărtase emotional de aceștia, dar acum s-a reapropiat de ei și pare mai pozitivă. Ana cere des 

părinților să vizioneze filme împreună, ceea ce este un aspect pozitiv, însă este interesant faptul 
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că, deseori, aceste filme conțin poveşti dramatice care surpind situații de suferinţă şi neliniște a 

oamenilor. În această privință, se dândesc dacă nu cumva preferința fetei pentru astfel de 

subiecte se poate explica prin suferința sau frământarea ei lăuntrică.  

Dialogul dintre fiică și părinți este destul de bun, fără telefon mobil și computer există 

mai mult timp acordat familiei, fata vorbește mai mult cu mama ei, iar cu tatăl- mai putin. Soții 

sunt de acord că, în fața dificultăților care apar,  comunicarea și dialogul par a fi cea mai potrivită 

strategie: mai întâi o discuție între soți, apoi o discuție cu fiica și în final, daca este cazul, și o 

discuție cu alti parinti cu copii  (nu neaparat adoptivi) care pot experimenta aceleași situații și 

probleme. Soții consideră că strategiile care trebuie utilizate în fața unor probleme nu sunt 

diferite de cele asumate de părinții biologici, iar in acest send, doamna afirmă: „Ca părinte, poți 

greși oricum, fie că este vorba de un copil biologic sau adoptat”. Relevant în acest sens este și 

răspunsul tatălui adoptiv la întrebarea: „Ce înseamnă pentru voi să fiți părinți a unui copil 

adoptat?” El a răspuns: „M-am gândit întotdeauna la asta, din ziua în care mi-au dat-o în brațe. 

Am uitat că am adoptat-o, așa că nu găsesc nicio diferență față de un părinte biologic”. 

Școala și relațiile cu colegii 

Cât despre relația cu școala, cuplul afirmă că fiicei lor nu îi place foarte mult să învețe  și 

deseori își limitează studiul doar strictul necesar, dar, în afară de asta, Anei îi place să meargă la 

școală, are o relație bună cu profesorii și nu întâmpină mari dificultati relative la activitatea ei 

școlară.  Nici în trecut nu și-a dorit niciodată să studieze prea mult, așa că nu este un aspect care 

s-a accentuat odată cu adolescența, dar el persistă. În trecut, mai ales în școala primară, 

traversase  unele probleme, în principal din cauza relației cu învățătoarea ei,  care nu a reușit să 

prețuiască stima de sine a copilului, iar fiica lor a rămas cu unele resentimente. Micuța a fost 

ajutată de specialiști și, odată cu venirea vacanței, problemele au dispărut, pentru a reapărea 

odată cu începerea noului an școlar. După ce au discutat cu directorul școlii, părinții au ajuns la 

decizia de a schimba școala și, prin transferul în altă unitate de învățământ, copilul părea 

renăscut. Soții susțin că acest episod a avut o puternică influență asupra sensibilității fetei, fapt ce 

se reflectă în anumite schimbări de dispoziție sau în reacția ei de criză/confuzie generată de 

nevoia de a acționa singură în diverse împrejurări. 

Cât despre întrebarea dacă profesorii și, în general, școala sunt suficienți de pregătiți pe 

tema adopției, cuplul susține că nu este nevoie de pregătire specială, indiferent dacă copiii sunt 

adoptaţi sau nu. Sarcina profesorilor, potrivit tatălui, este să transmită entuziasm și o metoda de 
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studiu eficientă, astfel încât copiii să dobândească noțiunile de bază de care au nevoie  pentru 

înfrunta viața de zi cu zi. Relația cu colegii ei este bună, fata este bine integrată în colectivul 

clasei și se întâlnește cu colegii de clasă numai pentru activități de studiu. În schimb, ea are mulți 

prieteni care fac parte din parohie, participând la diferite activități  în cadrul Asociației Scout- 

ramura temerari, unde participă la diverse activități și dovedește spirit de inițiativă.  

Prin urmare, părinții precizează că Ana nu are nicio dificultate în a relaționa cu tinerii de 

vârsta ei și că se împrietenește cu uşurință cu ei. Soții fac parte dintr-o grup de familii adoptive, 

prin urmare fiica a fost întotdeauna obișnută, de la o vârstă fragedă, să se întâlnească cu alți copii 

adoptați și încă păstrează prietenia cu ei, iar părinții consideră că este un lucru pozitiv pentru 

adolescentă. 

Originile și identitatea etnică 

În ceea ce privește originile fiicei lor, soții susțin că au vorbit mereu clar despre acest 

lucru în familie, încă de când Ana era mică. Fiind elevă în clasa a III-a, Ana a traversat o 

perioadă dificilă din cauza școlii și atunci ea i-a derutat pe părinți prin faptul că a scris două 

scrisori, una pentru mama adoptivă și una pentru cea naturală, în care spunea ca va renunța la 

actuala familie adoptivă pentru a scăpa de starea de rău pe care o trăia în acea vreme. În această 

scrisoare, fetița dovedea o maturitate superioară vârstei ei și, odată ce a depășit criza prin 

transferul în altă școală, ea nu a mai vrut să vorbescă despre acel episod. În urmă cu doar câteva 

luni, Ana a mai scris două scrisori, una adresată tatălui adoptiv și alta mamei adoptive, în care ea 

își exprima sentimentele pe care nu a putut să le comunice direct, de data aceasta însă fără a avea 

legătură cu familia ei biologică. În plus, într-o lucrare școlară despre psihologia atașamentului, ea 

le-a cerut părinților permisiunea să consulte documentele deținute referitoare la istoria ei 

(certificat de naștere, spitalul unde s-a nascut etc), iar aceștia i le-au  aratat fără nicio problemă  

și de atunci nu au mai discutat despre acestă situație.  

Serviciile oferite 

În ultima parte a interviului, legată de serviciile care se ocupă de adopție, părinții au fost 

intrebați despre motivele care i-au determinat să accepte să participe la cele șapte întâlniri ale 

acestui proiect, iar ei au  susținut că au considerat acest proiect drept o inițiativa interesantă și, 

împinși de curiozitate, au decis să  participe. În plus, tatăl a spus că el consideră necesare asfel de 

întâlniri, fiindcă este semnificativă situația de a evalua propriul drum adoptiv, de a înfrunta 

eventuale probleme și de a discuta cu alte persoane care au adoptat copii. Pentru cei doi părinți a 
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foarte interesant și util să participe la aceste întâlniri tocmai datorită subiectelor care au fost 

abordate și discuțiilor pe care le-au purtat cu alte famillii care au adoptat copii. Fiica lor a 

participat la ultima întâlnire care a fost deschisă și copiilor, iar părinții au afirmat că era 

entuziasmată și nerăbdătoare să meargă acolo, afirmând că și-ar fi dorit să participe și la celelalte 

întâlniri, care însă erau destinate exclusive adulților. După întâlnire, ea le-a povestit părinților 

cum a decurs întâlnirea cu grupul de tineri, precizând faptul că toți s-au împrietenit, au facut 

schimb de numere de telefon pentru a organiza o ieșire împreună.  

În ceea ce privește autoritățile, soții au  declarat că specialiștii din cadrul Serviciului de 

Adopție sunt prezenți mereu în caz de nevoie, însă intervenția lor depinde de dorința familiilor de 

a cere ajutor și, prin urmare, de a-și prezenta problemele pentru a le soluționa. Feedback-cul lor 

referitor la serviciile echipei de adopție este unul pozitiv. Mama afirmă că nici ei, nici Ana nu au 

apelat la serviciul de consiliere psihologică dedicat acestui spațiu, deoarece fata a întreprins deja 

un ciclu de interviuri cu un specialist al Serviciului de consiliere pentru tineret, serviciu pe care 

părinții îl consideră indispensabil tinerilor adoptati, dar care se dovedește foarte util și celor care 

nu sunt adoptați. Ca sugestie oferită serviciilor, cuplul susține eficiența organizării de către 

acestea (după ce traseul de grup al copiilor adoptați se finalizează) a cel puțin una sau două 

întâlniri cu prezența tuturor părinților, care pot constitui o oportunitate stimulativă  pentru 

aceștia. 

Interviul cu Ana 

Ana este o fată de 15 ani, de etnie romă, abandonată în maternitate după naștere, adoptată 

la vârsta de 13 luni, care în prezent este elevă în clasa a IX-a la un liceu cu profil Științe sociale 

și care, cu multă bunăvoință, s-a arătat disponibilă pentru acest interviu. 

 Schimbări și relația cu părinții  

„Îmi amintesc că mergeam des la munte cu părinții mei și avem o fotografie în care 

suntem  toți așezați pe o pătură: eu, tata și mama ”, aceasta este o amintire a Anei, petrecută cu 

părinţii adoptivi de care îşi aminteşte cu multă intensitate. Fata povestește că a fost adoptată de la 

o vârstă fragedă și că relația cu părinții ei a fost, încă din copilărie, frumoasă și liniștită. Vorbește 

pozitiv și despre raporturile ei armonioase cu sora de 11 ani (ne amintim că fiica biologică a 

cuplului s-a născut după  aproximativ trei ani de la sosirea Anei în familie), afirmând că poate 

avea încredere în ea. În timpul interviului, nu a relatat nicio amintire  negativă (nici măcar legată 

de perioada critică pe care a trăit-o în școala primară), dar spune că îi pare rău când se ceartă cu 
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tatăl ei din cauza faptului că uneori nu depune suficient efort la școală și știe că provoacă 

nemulțumiri părinților.  

În ceea ce privește schimbările în relația părinte-fiică, fata recunoaște că, fiind 

adolescentă, este firesc să aibă mai multe neînțelegeri cu părinții decât în trecut și că, uneori, 

simte nevoia de a se bucura de mai multă libertate, de a se izola putin de parinți, pentru a găsi 

propria intimitate și autonomie. La întrebarea: „După părerea ta, toți adolescenții trăiesc o 

perioadă un pic conflictuală cu părinții lor?”, Ana a răspuns că ea crede că toți tinerii trăiesc o 

relație relativ conflictuală în familie în această etapă a vieții, însă cei care nu sunt adoptați au, 

probabil, raporturi mai armonioase cu părinții: „Pentru mine, situația este cumva diferită de a 

celorlați, care „au o mamă care i-a născut și trăiesc alături de părinții lor”. Continuând, ea a 

sfirmat: „eu îi simt ca pe părinții mei, totuși cred că există ceva care este diferit emoțional”. Este 

foarte interesant cum fata a făcut imediat o distincție între adolescenții adoptați și neadopți, deși 

în întrebarea adresată nu s-a făcut referire la acest lucru, de parcă ar fi știut și ar fi vrut să 

sublinieze, în principiu, că este ceva diferit. 

Școala și relațiile cu colegii 

Ulterior, s-a discutat despre școală, Ana frecventează primul an de liceu, specializare 

Științe sociale și printre lucrurile pe care le iubește cel mai mult la școală se numără faptul că 

intră în contact cu multe persoane. Disciplinele teoretice constituie obiectele la care ii place cel 

mai puțin să învețe. Cât despre episoadele jenante și/sau neplăcute trăite la școală, fata a 

mărturisit că, uneori, în timpul orelor de Psihologie, sunt abordate subiecte precum adopția, 

familia și atașamentul, teme pe care le percepe ca fiind sensibile, așa că nu se simte confortabil 

să citească cu voce tare în clasă texte care abordează aceste subiecte. Ana pare a fi o fată foarte 

sociabilă,  spune că are mulți prieteni în clasă și, contrar celor spuse de părinții ei, precizează că 

se frecventează cu colegii de școală, dar are mulți alți prieteni: foștii colegi de școală gimnazială 

şi primară, prieteni cunoscuţi în grupul parohial şi în activitățile sportive pe care le practică. 

Originea și etnia 

Referitor la subiectul originii și al etniei, fata spune că se întâmplă uneori să evite această 

dicuție, mai ales dacă la școală, atât în prezent, cât și în trecut, sunt abordate aspect referitoare la  

nașterea și istoria elevilor (de exemplu: Cum de părinții tăi au ales acest nume pentru tine?). 

Când s-a întâmplat acest lucru, Ana le-a cerut întotdeauna părinților informații, iar ei au ajutat-o 

cu lămuriri. Așa că minora vorbește deschis cu părinții despre trecutul ei, dar numai atunci când 
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intervine un anumit eveniment care impune o astfel de necesitate. Întrebată care este reacția 

părinților când ea le cere explicații despre propriul trecut, fata a răspuns că ei nu se supără, deși 

se poate înțelege că nu le este prea plăcută o astfel de discuție. De asemenea, ea menționează că 

nu a încercat niciodată să caute în mod independent informații despre familia ei naturală, pentru 

că știe că este minoră și, prin urmare, nu poate accesa anumite date. 

Serviciile oferite 

Ana a participat la ultima întâlnire a proiectului care i-a vizat și pe adolescenții adoptivi, 

nu doar pe părinții lor, și a declarant că i s-a părut interesant ceea ce a spus psihologul echipei de 

adopții. Fata susține că a fost frumos să-i întâlnească pe toți tinerii adoptați, pe unii dintre ei 

cunoscându-i deja. Acesta este unul dintre motivele pentru care a decis că va participa la întâlniri 

de grup destinate tinerilor adoptivi, un alt motiv fiind dorința de a vorbi puțin despre sine și de a 

aborda probleme interesante. 

Visul pentru viitor  

În ceea ce privește proiectele pe termen lung, tânăra dorește să urmeze o facultate, să se 

căsătorească și să locuiască în România sau în altă țară, aspect care va depinde de originea 

viitorului ei soț.  

Considerații finale ale familiei Ionescu 

Având în vedere detaliile cele mai semnificative ale celor două interviuri, putem 

conchide că Ana, alături de părinții ei, traversează in mod firesc perioada adolescenței, fără a 

intâmpina probleme majore. Desigur, și ea se confruntă cu anumite dificultăți specifice vârstei, 

însă acestea nu sunt îngrijorătoare. De fapt, neînțelegerile care se produc uneori în familie, ca și 

dorința fetei de a se distanța progresiv de părinți pentru a obține o anume independență, sunt 

aspecte cunoscute și înțelese de către cei din urmă. Ana se dovedește a fi o fată liniștită și foarte 

matură pentru vârsta ei, este conștientă de propria istorie adoptivă pe care și-o asumă cu 

luciditate. Faptul că visează să locuiască și în altă țară nu trebuie interpretat ca o dorință de a 

evada din familia adoptivă, cu care într-adevăr are o relație excelentă.  

3.3.Familia Munteanu 

Cea de-a doua familie care s-a oferit să participle la interviu este Familia Munteanu, 

compusă din cei doi soți și o fiică adoptivă. Soții Munteanu a abordat relativ târziu problema 

adopțiilor, când doamna avea 43 de ani, iar domnul avea 50 de ani. După ce s-a aflat în 
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plasament  vreme de doi ani la familia Munteanu, Maria a fost adoptată de către cei doi părinți 

atunci când copila avea 10 ani,  iar în prezent are 13 ani și este elevă în clasa a VII-a. 

     

Interviul cu cei doi soți 

Schimbările înregistrate dintre relația părinte-copil 

Vorbind despre fiica lor Maria, soții Munteanu au precizat că, odată cu începutul etapei 

adolescenței, schimbările sunt mai vizibile atât din punctul de vedere al dezvoltării fizice, cât și 

al comportamentului. Potrivit tatălui ei, minora este mai recalcitrantă decât în trecut, provoacă 

adeseori certuri și situații tensionate, dovedind că vrea să se impună și să aibă întotdeauna 

dreptate. Părinții consideră că acest comportament este tipic adolescenței și nu produce 

îngrijorare. 

În prezent, Maria dorește să stea mai mult acasă și a devenit mai rezonabilă atunci când 

are o discuție cu părinții care îi încredințează responsabilități mai mari în gestionarea bunurilor 

personale și a unor angajamente. Un alt aspect interesant este faptul că Maria  dorește să facă 

unele treburi în casă și să le demonstreze părinților că este la înălțimea așteptărilor lor. În acest 

sens, mama a declarat că, atunci când fata a vrut să facă curat în casă, ea a insistat să facă 

altceva, explicându-i trebuie să se bucure liniștită de copilărie, fără a demonstra nimic nimănui.  

Cât despre relația părinte-fiică, tatăl recunoaște că, în ultima perioadă, conflictele au 

devenit mai greu de gestionat pentru el, poate din cauza ușurinței fiicei sale de a răspunde 

oricărei afirmații. Mama spune că este mai răbdătoare și mai rezonabilă și vorbește în 

permanență cu fiica ei, se interesează de ea și de lucrurile pe care le face pe parcursul zilei, 

implicând-o mereu în unele activități. Cu toate acestea, ambii părinți se consideră norocoși că 

fata vrea petrecă mult timp în prejma lor. Când au fost întrebați „Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră să fiți părinți ai unei preadolescente adoptate?”, tatăl a recunoscut că simte o 

mare responsabilitate în acest sens, poate și din cauza vârstei pe care o are, și din cauza că a trăit 

mulți ani doar cu soția sa și, prin urmare, a luat întotdeauna decizii doar pentru el, iar acum cei 

doi părinții trebuie să fie un ghid pentru ea. Totuși, el susține că problemele unui copil adoptat 

sunt aceleași cu cele ale unui copil care trăiește în familia naturală, cu excepția cazului în care 

acesta ar fi suferit o traumă profundă, ceea ce nu este cazul  Mariei. Prin urmare, crede că 

temerile trăite de un părinte adoptiv sunt la fel cu cele ale unui părinte natural. El continuă 
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spunând că fiica lui nu prezintă niciun semn de disconfort și de aceea crede că trece printr-o 

perioadă normal, pe care o califică drept „o fază a vieții prin care trece toată lumea”.  

Mama declară că în primul an petrecut cu fiica ei nu a fost deloc ușor și că îi pare rău că 

nu a putut să se bucure de toată copilăria Mariei. Acum că fiica ei crește, mama precizează: 

„Depun multă energie pentru a evita să fac vreo eroare.” Părinții încearcă să facă față acestei 

perioade de tranziție pe care fiica lor o trăiește liniștită, folosind ca strategie dialogul, dar și 

atenția la ce se întâmplă în preajma ei, încercând în permanență  să citească semnalele trimise de 

ea, să o înțeleagă și să vorbească mereu despre asta.  

 

Școala și relațiile cu colegii  

Venind vorba despre școala, părinții au făcut o scurtă introducere spunând că, în centrul 

de plasament unde a locuit Maria o perioadă de timp,  nu se îngrijeau prea  mult de situația ei 

școlară, iar din acest motiv au fost necesare și ore suplimentare pentru pregătirea fetei. Mama 

afirmă că Maria are o relație pozitivă cu școala, dar prezintă unele dificultăți de atenție și 

concentrare în timpul lecțiilor, iar atunci cănd i se adresează întrebări complexe pe care nu le 

prea înțelege, minora trăiește momente de frustrare. Totuși, angajamentul și disponibilitatea de 

care dă dovadă la școală și la studii este categoric normal, potrivit profesorilor. Aceste aspecte au 

fost mereu prezente chiar din primii ani, așa că nu au existat schimbări semnificative cu trecerea 

timpului. Părinții spun că sunt norocoși în ceea ce privește cadrele didactice, atât în școala 

primară, cât și în cea gimnazială, profesorii manifestă atenție și sensibilitate cu privire la 

subiectul adopției, mai ales învățătoarea pe  care a avut-o în primii ani de școală. Cu toate 

acestea, tatăl afirmă că atenția care le este acordată elevilor adoptați, mai devreme sau mai târziu, 

trebuie să dispară, pentru a nu se face diferențieri între copii.  

Trecând la relația cu colegii, soții relatează că fiica este bine integrată în colectivul clasei 

și reușește cu ușurință să își facă prieteni, întrucât este foarte sociabilă. În trecut, în primii ani de 

școală, tindea să concureze și uneori să intre în conflict cu alți copii, dar acest aspect a dispărut 

odata cu trecerea anilor. Părinții susțin că, în ciuda ușurinței de a se împrieteni cu ceilalți, ea nu 

are legături de prietenie puternice, adică prieteni de suflet care să-i placă în mod deosebit, pentru 

care să simtă afecțiune. Cu siguranță, are și alți prietenii, pe care i-a cunoscut la parohie sau cu 

prilejul unor activitati sportive, dar nimeni cu care să aibă o legătură profundă de prietenie. 

Părinții cunosc și alte familii adoptive, pentru că  Maria ține legătura cu alți copii adoptați, pe 
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care i-a cunoscut în centrul de plasament. Părinții sunt mulțimiți că Maria frecventează copii de 

vârsta ei, indiferent dacă sunt sau nu adoptați, fiindcă pentru ea este foarte important 

socializarea. 

Originile și identitatea etnică 

Având în vedere vârsta la care fiica lor a fost adoptată,  părinții susțin că situația ei este 

diferită de cea a unui copil care a fost adoptat la o vârstă mai mică. Cu toate acestea, mama 

spune că Maria a vorbit mereu deschis cu ei povestindu-le unele amintiri din centrul de 

plasament care, potrivit părinților săi, uneori produc o puternică stare de tristețe și compasiune. 

Parintii văd că fiica lor trăiește deocamdată liniștită și, cel puțin deocamdată, nu au apărut 

probleme în acest sens. Mama, referindu-se la fiica ei, spune: „Parcă ar fi a fost întotdeauna a 

mea”, și ea simte că și fiica trăiește aceleași sentimente pentru ea. Uneori vorbește prea ușor 

despre acest ubiect, așa că i-au explicat că trecutul lor adoptiv este ceva familial și privat și că, 

deși nu e greșit să vorbească despre asta, este necesar totuși să o facă doar cu cei apropiati și de 

încredere. Poate că ușurința sa de a-și încredința altora povestea ei adoptivă se datorează și 

faptului de a dori să atragă atenţia şi bunăvoinţa oamenilor cu care vorbeşte. 

Serviciile oferite 

Soții au participat mereu și au apreciat inițiativele organizate de Serviciul de Adopție pe 

care le apreciază a fi de mare folos. Doamna a participat la cursul de formare organizat de 

serviciul  sus-menționat și a devenit astfel un „facilitator” al grupurilor de autoajutorare pentru 

familiile adoptive. Ea precizează că a mai participat și la întâlniri care au tratat subiectul 

adolescenței în general, așa că a fost și ea interesată să studieze în continuare acest subiect cu 

specificul şi dificultăţile care pot apărea în această perioadă de timp. Așadar, a fost și o 

curiozitate de a participa la acest proiect. Pentru soți a fost util și interesant să asculte mai ales 

mărturiile celorlalte familii și ale adolescenților adoptați, ei considerând că inițiativa grupului 

care vizează tinerii este foarte eficientă mai ales pentru că le va permite să se exprime, să 

reflecteze și să discute probleme care îi privesc personal.  

Soții Munteanu spun că sunt mulțumiți de sprijinul oferit familiilor adoptive de către 

serviciile de adopție. Domnul afirmă că procesul de adopție este solicitant și durează mult, fapt 

care poate fi trăit ca un coșmar, dar, odată ce procedura este încheiată, părinții coștientizează că  

tot efortul a fost necesar, și nu irosit. Operatorii sunt foarte instruiți, profesioniști, disponibili să 

asculte și să sprijine familiile prin acordarea de sfaturi nu numai cu privire la operatorii de 
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consiliere, ci și la cei din cadrul Tribunalului. Familia nu a folosit serviciul de consiliere, 

deoarece fiica lor a fost monitorizată de când a ajuns în familie de un psiholog, din cadrul 

DGASPC, pentru că beneficia de o măsură de protecție.  

Referitor la unele sugestii privind serviciile, tatăl spune că aceste inițiative nu trebuie 

centrate doar asupra adolescenților adoptivi, ci a adolescenților în general, astfel încât să nu se 

creeze discriminări în acest sens. Important este că există specialiști și structuri dedicate acestor 

tineri, indiferent dacă sunt sau nu adoptați. Prin urmare, serviciile ar trebui să pregătească 

inițiative pentru toate familiile, nu doar pentru cele adoptive. Mai mult decat atât, ar fi indicată o 

conștientizare mai temeinică a acestei tematici privind problemele adolescenței, precum și 

comunicarea eficienta a initiativelor propuse. 

  Interviul cu Maria 

Maria este o fată sociabilă de treisprezece ani, de naționalitate română, care a fost 

adoptată la vârsta de aproape zece ani şi în prezent frecventează clasa aVII-a.  

Relația cu părinții 

Maria își mai amintește cu bucurie momentul primei întâlniri cu părinţii adoptivi, 

spunând: „Simțeam că tocmai m-am născut și când am venit acasă mă așteptau foarte multe 

persoane”. Această frază, după părerea noastră, este foarte semnificativă, arătând că prima 

întâlnire a reprezentat pentru ea un fel de „a doua naștere”, așa cum este definită adopția în 

literatură. Un episod care îi produce tristețe și o face nefericită este amintirea legată de fratele ei 

biologic care a rămas în centru, însă în timpul interviului nu a droit să vorbească despre asta, 

considerând că este un lucru privat. Fata spune că relația cu părinții ei, mai ales la început, a fost 

destul de liniștită, pentru că era ocupată la școală și părinții erau foarte mulțumiți, dar de când a 

început școala gimnazială, ea învață mai puțin și uneori ia note mai mici, motiv de enervare 

pentru parintii care încearca sa o facă sa inteleagă ca trebuie să studieze mai mult. La întrebarea: 

„Din punctul tău de vedere, toți adolescenții trăiesc o perioadă mai conflictuală cu părinții lor?”, 

Maria răspunde: „Nu știu, pentru că sunt unele familii în care copiii și părinții se înțeleg mai 

mult, în timp ce alții mai puțin”. Fata continuă să spună că este normal ca părinții și copiii să se 

certe, indiferent dacă fiul a fost adoptat sau nu. 

  Școala și relațiile cu colegii 

Pentru Maria, spectele pozitive ale școlii sunt colegii, iar aspectul negativ este timpul 

acordat studiului. Nu au existat niciodată episoade deosebit de jenante în mediul școlar, ea fiind 
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bine integrată în colectivul clasei. Cât despre prieteniile din afara școlii, așa cum au menționat 

deja părinții, Maria este cu siguranță o fată expansivă care își face ușor prieteni, dar încă nu a 

reușit să construiască o prietenie puternică cu cineva anume. Ea cunoaște niște tineri adoptați, iar 

când părinții ei participă în grupuri de autoajutorare ea are posibilitatea de a vorbi cu ei.  

  Originea și etnia 

Maria spune că uneori în familie se vorbește despre familia ei de origine, însă ea își 

amintește totul, fără să le pună prea multe întrebări părinților despre trecutul ei, deoarece această 

situație îi produce tristețe. 

Serviciile acordate 

Maria a participat cu entuziasm la acest proiect, i s-a părut utilă și interesantă  prezentarea 

tuturor tinerilor adoptați care au participat la această întâlnire. Din ce s-a putut observa, ea este o 

fată sociabilă și deschisă și poate tocmai pentru aceasta a decis să participe la intalnire- pentru a 

aprofunda unele probleme legate de lumea adopțiilor dar, mai ales, să se cunoască și cu alți tineri 

adoptați. 

  Visul pe care îl are pentru viitor  

Visul ei secret este să devină cântăreață, pentru că îi place foarte mult să cânte. „Mi-ar 

plăcea să întemeiez o familie și să am grijă de copiii mei”- acestea sunt visele  pe care Maria le 

are în prezent. Faptul că a lăsat de înțeles că, într-o zi, va avea grijă de copiii săi este lucru este 

foarte relevant ce poate fi interpretat ca dorința de a dărui ceea ce nu putut primi  în prima parte a 

vieții ei: dragoste, protecție, afecțiune, grija, atenție din partea parinților biologici, toate acestea      

fiindu-i  oferite  de actuala ei familie. 

Observații finale a familiei Muntenu 

Până în prezent nu au existat alte probleme importante decât cele comune tuturor 

adolescenților: certuri mai dese, puțină atenție la ce spun părinții și performanță școlară scăzută. 

Faptul că Maria a fost adoptată la vârstă de aproape 10 ani este un element de luat în considerare, 

căci a fi adoptat la această vârstă implică numeroase expierențe și amintiri, legate atât de familia 

biologică, cât și  de centrul de plasament în care a trăit, care împiedica dezvoltarea relaţiei de 

ataşament între părinţii adoptivi şi copil. Din fericire, nu este cazul familie Munteanu, căci mama 

a afirmat că, deși sunt împreună de câțiva ani, între ei s-a născut o relație solidă care îi face să se 

simtă ca o familie unită din toate punctele de vedere. Legătura de atașament care s-a creat între 

părinți și fiica lor este stabilă și pozitivă, fiica simte că este iubită și că poate conta pe părinții ei 
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și, la rândul lor, părinții susțin că experiența adopției le-a schimbat total viața și simt atât de 

atașați afectiv de Maria, ca și când ar fi trait dintotdeauna alături de ea. În anumite privințe, 

Maria  pare mai mică decât vârsta ei  din punct de  vedere emoțional, iar acest lucru se datoreaza 

faptului ca a fost adoptată la o vârstă mai mare.  

3.4.Familia Florea 

Ultima familie supusă interviului a fost familia Florea. Soții au decis să ia în adopție un 

băiat, considerând că este bine pentru fiica lor biologică, care avea 14 ani, să aibă un frate. În 

perioada respectivă soția avea 38 de ani și soțul 40 de ani. Băiatul, pe nume Mihai, pe care l-au 

adoptat, avea atunci vârsta de 4 ani, iar în prezent are 16 ani și urmează clasa a X-a, la un liceu 

cu profil Matematică – informatică.  

Interviul cu cei doi soți 

Relația părinte-copil  

La prima întrebare, care se referă la schimbările care au fost observate la fiul lor, Mihai, 

mama raspunde: „Nu sunt prea multe schimbări, observ o maturitate și poate o conștientizare a 

vieții puțin diferită de cea din trecut, însă fiul nostru este la fel în relația cu noi, iar atașamentul 

este și mai puternic”. Potrivit soților, unele schimbări se pot accentua și datorită adopției, pentru 

că alți subiecți o fac cunoscută (referire la școală și profesori),iar fiul lor este în permanență 

determinat să lupte pentru a fi tratat ca ceilalți tineri. În ciuda dificultăților întâmpinate în cadrul 

școlii, un aspect asupra căruia ne vom concentra mai târziu, Mihai trece liniștit prin adolescență, 

își respectă părinții, dar este firesc să existe și mici certuri, dar fără conflicte puternice. Deși se 

pare că fiul lor dorește să aibă mai multă independență, părinții se simt foarte apropiați de el. 

Potrivit părinților, în această perioadă dialogul a rămas mereu deschis și sincer, fiul lor 

preferând să se destăinuie mai mult tatălui și mai puțin mamei, nu pentru că nu are o relație bună 

cu mama, ci pentru că unele subiecte trebuie discutate cu un bărbat. Dificultățile care apar sunt 

înfruntate mereu împreună prin comunicare, părinții cerând sfaturi și de la fiica cea mare, care în 

prezent are 30 de ani.  

Răspunzând la întrebarea: „Ce înseamnă pentru voi să fiți părinții unui copil  adoptat?”, 

tatăl mărturisește: „Ei sunt considerați ca toți ceilalți  copii și nu au nimic diferit doar pentru că 

au fost adoptați. ”  

Școala și relațiile cu colegii 
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  În clasele primare, Mihai a fost întotdeauna „catalogat” drept copil adoptat și asta i-a 

creat dificultăți la școală. În gimnaziu, relația băiatului  cu școala a fost liniștită datorită faptului 

că  directorul a înțeles imediat situația copilului. Acum că este în liceu, Mihai merge la școală cu 

entuziasm, pentru că îi place foarte mult profilul pe care și l-a ales, învață, se pregătește mereu 

pentru lucrări, dar nu primește nicio gratificare de la profesori; conform părinților, el este evaluat 

diferit față de ceilalți elevi, iar profesorii susțin rezultatele lui se explică prin aceea că nu se 

pregătește sufficient. Mihai se dovedește implicat în privința școlii, este meticuloas, precis și 

responsabil. Din acest motiv, părinții îl susțin să nu se descurajrze atunci când întâmpină unele 

dificultăți în raport cu cadrele didactice. În primul de liceu a rămas corijent, iar profesorii au 

discutat cu părinții și au institat să-i schimbe școala. Având în vedere situația creată, este firesc 

ca soții să creadă că profesorii nu sunt suficient de pregătiți pe probleme referitoare la adopție și 

nu știu cum să se raporteze la așa ceva. Uneori profesorii cred că tânărul poate exploda oricând 

din cauza că a trecut prin mai multe expierențe în copilărie.  

Relativ la relațiile lui cu colegii, din fericire, situația este mult mai bună: Mihai este bine 

integrat în colectivul clasei și practic se înțelege cu toată lumea. Potrivit mamei, Mihai are 

prieteni buni care îl încurajează să facă față dificultăților școlare pe care le întâmpină. Prin 

urmare, Mihai nu are nicio dificultate în relaționarea cu colegii de clasă și are prieteni și din afara 

școlii. El cunoaște alți tineri care și ei sunt adoptați, iar părinții consideră că este pozitiv să se 

întâlnească cu ei și să discute despre unele subiecte cu care se confruntă. 

Originile și identitatea etnică 

În ceea ce privește acest subiect, soții afirmă că fiul lor nu este curios să afle mai multe 

informații despre familia biologică. În plus, ei spun: „ El nu dorește să se reîntoarcă vreodată 

unde s-a născut și nu dorește să cunoască alte detalii cu privire familia lui extinsă". El are o 

istorie foarte tristă, este orfan de ambii părinți și în urmă cu un an și-a pierdut fratele cel mai 

mare într-un accident de mașină, iar alți doi frați mai mici decât el sunt protejați într-un centru de 

plasament. Mama reproduce o frază pe care fiul ei o spune uneori: „Ceea ce s-a întâmplat înainte 

este o altă poveste”. Această frază este relevantă pentru ideea că adopția ca o „a doua naștere”, 

echivalând cu oportunitatea de a renaște și de a crește în cadrul unei noi familii.  

Serviciile oferite 

           Soții au participat la toate inițiativele propuse de organizație, deoarece au vrut să trăiască 

experiența adopției din toate privințele. Toate întâlnirile care au avut loc s-au dovedit utile și 



61 
 

interesante, iar dacă se vor mai organiza altele, cuplul intenționează să participe, după cum spune 

soția: „Ne ajută, ne sprijină și ne dau putere”. Mihai a participat și la ultima întâlnire, chiar dacă 

la început nu a fost atât de convins, dar la final a ieșit fericit și a vorbit despre asta cu părinții lui.  

Tânărul a participat și la serviciul de consiliere cu psihologul care i-a fost de mare ajutor. De 

asemenea, a decis să participe și la alte întâlniri destinate adolescenților adoptați, arătându-se 

foarte entuziasmat. Familia spune că este mulțumitâ de serviciile care se ocupă de adopție, că 

acestea sunt mereu prezente pentru a oferi sprijin, dar este decizia familiilor să ceară sprijin și 

ajutor. Activitățile pe care le consideră cele mai utile sunt ședințele de consiliere, pentru că în 

acest context poți să-ți împărtășești toate problemele. Cât despre sugestiile privind serviciile 

oferite, soții propun să fie organizate mai multe întâlniri în care să fie implicate și școlile, astfel 

încât să existe mai multe cunoștințe cu privire la instituția adopției. Părinții au propus și alte 

întâlniri, din declarațiile lor rezultând: „Acest drum nu s-a încheiat , iar această activitate 

reprezintă un mare ajutor pentru familiile adoptive.” 

Interviu cu Mihai 

Mihai este băiat de etnie romă, orfan de ambii părinţi și a fost adoptat la vârsta de 4 ani.  

Este un tânăr linistit și sociabil, are 16 ani și este elev în clasa a X-a la un liceu cu profil 

Matematică – informatică.   

Relația cu părinții 

„Relația cu părinții a fost bună chiar de la început, am dezvoltat imediat un atașament 

sigur față de mama”, în timp ce cu tatăl lui-  recunoaște-  a fost puțin suspicios, după cum 

declară: „El îmi amintea de o scenă din trecut”.Odată cu trecerea timpului, el reușit să 

depășească această frică  și să se atașeze emoțional și de tatăl lui. Mihai are o soră mai mare, 

fiica biologică a soților Florea, care are în prezent 30 de ani ani, este căsătorită și are, la rândul 

ei, o fiică de doi ani. Mihai a devenit unchi și precizează că are o frumoasă relație atât cu sora ei, 

cât și cu nepoata de care are grijă adeseori.  

Mihai a vrut să povestească un episod legat de trecutul lui trist: „Când eram mic, am 

văzut moartea cu ochii”, afirmație ce se referă la faptul că și-a văzut tatăl murind, moment foarte 

dureros care încă îi provoacă multă tristețe și care constituie motivul pentru care a a avut o 

atitudine distantă față tatăl adoptiv. În prezent, relatia cu parintii este bună, chiar daca Mihai 

dorește mai multă libertate și autonomie, tendințe tipice la această vârstă. El precizează: „Ei încă 

mă tratează ca pe un copil, mai ales tatăl este cel care nu a acceptat că am crescut”. El crede, tot 
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pe baza experiențelor colegilor lui, că toți adolescenții, unii mai mult și alții mai puțin, 

experimentează acest conflict cu părinții datorită transformării lor, la care se adaugă și dorința de 

a ieși și de a avea mai multă autonomie. Deci, nu crede că fiii adoptați trăiesc o relație critică cu 

părinții, certurile apar oricum în orice familie. 

Școala și relațiile cu colegii  

Așa cum am menționat anterior, lui Mihai îi place să meargă la școală, pentru că acolo 

este un mediu normal și se înțelege bine cu colegii de clasă. Singurul aspect negativ pentru el 

sunt unii profesori, cu siguranță asta se datorează faptului că aceștia nu vor să aprecieze efortul 

pe care el il depune pentru studiu. Relația cu colegii de clasă este foarte bună, Mihai este bine 

integrat în colectivul clasei și susține că este „cel mai mai apreciat din grupul de băieți”. Cu 

colegii de clasă se întâlnește și în timpul liber, nu cu toți, ci cu acei de care se simte mai atașat. 

El mai cunoaște și tineri adoptați, pentru că părinții lui fac parte dintr-o asociație de familii care 

au adoptat copii, iar periodic, organizează o întâlnire pentru a vorbi despre unele probleme legate 

de adopție 

Originile 

Mihai nu a pus vreodată întrebări despre istoricul lui, deoarece nu îi place să-și amintescă 

de trecut, ci ar dori să-l poată șterge din memorie. Părinții ar vrea să-i povestescă mai multe 

despre acest subiect, dar el preferă să țină totul înăuntru, pentru că este prea dureros să-și 

amintească. 

Serviciile oferite 

Tânărul a participat la ultima întâlnire a acestui proiect și consideră că a fost foarte 

frumos, mai ales pentru că a cunoscut persone noi. La inceput recunoaște că a fost puțin jenat și 

timid, nu a avut curajul să vorbească în fața unor personae necunoscute, însă, văzând că și ceilalți 

tineri se prezintă, a început să se simtă mai confortabil. Tânărul va continua să participle la 

aceste întâlniri pe care le consideră foarte utile și interesante. Totuși, el susține că uneori s-a 

simțit puțin forțat să răspundă la unele întrebări referitoare la familia biologică. 

Visul pe care îl are pentru viitor 

Visul secret al acestui tânăr este să poată să continuie studiile și să lucreze în domeniul 

informaticii pentru a avea banii necesari ca să-i ajute pe cei doi frați mai mici ca el, aflați într-un 

centru de plasament. În afară de această aspirație, Mihai spune că își dorește să aibă o familie și 

mai mulți copii. 
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Observații finale ale familiei Florea 

Din cele două interviuri, se poate deduce că relația dintre părinții adoptivi și fiul lor este 

stabilă, solidă și pozitivă. Adolescentul are încredere deplină în părinți și va apela la ei atunci 

când are nevoie de consiliere. El trăiește o adolescență fără probleme semnificative, în afara 

celor de la școală, care nu sunt cauzate de colegi sau de incapacitatea intelectuală, ci de lipsa de 

pregătire a profesorilor în ceea ce privește adopția.  

Un alt aspect cu care tânărul cu siguranță va trebui sa se confrunte în viitor este cel legat 

de trecutul lui și al familiei de origine. Acest tip de respingere care s-a dezvoltat în ceea ce 

privește istoria lui, este cu siguranță un mecanism de apărare pentru a controla durerea pe care a 

trăit-o în timpul copilăriei. Este, într-adevăr, mai bine să nu abordeze acest subiect, deoarece  

provoacă multă tristețe și suferință. Totuși, așa cum Mihai a afirmat, trecutul nu poate fi anulat 

și, în acest context, discuția cu un specialist poate fi foarte eficientă, așa cum a început să facă în 

cadrul acestui proiect. 

 

3.5.Interviul asistentului social  

Acest interviu este grăitor pentru a observa modul în care s-a schimbat viziunea asupra 

adopțiilor de-a lungul anilor, dar mai ales pentru a ilustra serviciile care sunt puse la dispoziția 

familiilor adoptive. 

1.Credeți că au existat schimbări în domeniul adopției de-a lungul anilor? 

Potrivit asistentului social, de-a lungul anilor s-au produs numeroase schimbări în ceea ce 

privește domeniul adopțiilor, din toate punctele de vedere. 

      2. Ce anume s-a schimbat?  

Schimbările se referă în special la reglementările legislative și la procedurile procesului de 

adopție care a dus la o transformare semnificativă și din partea serviciilor, mai ales în ceea ce 

privește abordarea cuplurilor, dar și din punctul de vedere al familiilor interesate de adopție care 

au o atitudine complet diferită față de trecut, dovedindu-se a  mai pregătiți, motivați și informați. 

      3.S-au schimbat și metodele de abordare ale cuplurilor adoptive și metoda de lucru a 

profesioniștilor? 

           Asistentul social răspunde:„Sigur că da” și continuă să spună: „este acordată mai multă 

atenție, comparativ cu anii precedenți”. În plus au fost emise directive precise, ceea ce a permis 

angajaților să se dedice cu mai multă energie zonei de adopție. Datorită acestei atenții sporite, 
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specialiștii au putut să aibă o pregătire specifică în acest domeniu pentru a începe o serie întreagă 

de activități, precum organizarea de cursuri de informare și conștientizare care vizează cuplurile 

care se apropie de adopție.   

     4.Care sunt serviciile?  

     În faza de post-adopție, au loc interviuri și vizite obligatorii la domiciliu în vederea 

monitorizării, deoarece fac parte din activitățile de sprijin familial în această etapă, mai ales dacă 

trebuie să se evalueze situația printr-un raport de reactualizare cu privire la progersul nucleului 

adoptiv. Asistenții sociali sunt întotdeauna disponibili pentru a efectua vizite și întâlniri 

suplimentare la domiciliu atunci când cuplurile solicită. Vizitele la domiciliu se pot face la 

cererea părinților, în vederea identificării și preîntâmpinării unor dificultăți sau nevoi speciale ale 

minorului. 

     5. Există servicii și activități care sunt oferite familiilor odată cu finalizarea perioadei de 

monitorizare? 

           Echipa Serviciului de Adopție, din cadrul D.G.A.S.P.C., este mereu prezentă și 

disponibilă atunci când familia întâmpină dificultăți deosebite. 

      7. Din expierența dumneavoastră, familiile adoptive au nevoie de mai mult sprijin atunci 

copiii trec la o altă etapă a vieții? 

     Desigur, această perioadă de dezvoltare a adolescentului atrage mai multe probleme și 

reprezintă elementul indicativ de evaluare a diferitelor situaţii.  

     6. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă tinerii adoptivi? 

      În opinia asistentului social, cea mai mare dificultate pentru adolescenții adoptați vizează 

construirea identităţii, întrucât li se cere o „dublă trecere” sau, mai degrabă, aceea de a construi 

propria identitate prin intermediul părinților adoptivi, dar și  prin intermediul parintilor biologici. 

Acest pasaj poate fi abordat cu seninătate de un tânar numai dacă a înfruntat împreună cu părinții 

adoptivi trecutul sau /și experiențele anterioare cu părinții săi naturali. Dacă această situație nu 

este prelucrată încă de la o vârstă fragedă, de obicei va „exploda” odată cu adolescența. Un alt 

aspect important este legat de imaginea de sine și stima de sine a tinerilor, apoi o comparație cu 

colegii sai şi identificarea locului propriu în societate. Asistentul social precizează: „Aceste 

elemente sunt importante pentru construirea de sine ca adult”. 

     7. În ceea ce privește părinții? 
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     Este foarte important de văzut motivele care i-au determinat pe părinți să adopte și ce 

presupune acest eveniment pentru ei, pentru copil și pentru întreaga familie. 

     8.Cum ar trebui să abordeze părinții adoptivi problema originilor copilului? 

           „Nu există o rețetă anume, fiecare familie are propriul stil și fiecare familie are propria 

istorie și trebuie să existe o comunicare care să-ți permită să te întorci în trecutul lui. Dacă 

părinții nu reușesc singuri și nu pot găsi soluții de rezolvare a problemelor, este indicat ca aceștia 

să ceară ajutor serviciilor specializate. 

           9. De ce aspect anume ar trebui avută grijă în mod deosebit? 

      În această perioadă, părinții trebuie să acorde mai multă atenție discuțiior referitoare la 

familia lui de origine, întucât acestă trece printr-o etapă de dezvoltare fizică și cognitivă. 

           10. Ce activități sunt oferite familiilor care se confruntă și are trec prin această etapă? 

Cum sunt sprijiniți tinerii adoptați? 

     Există un serviciu de consiliere la care pot avea acces  ambii părinți, copiii sau întreaga 

familie. O altă resursă importantă este cea a asociațiilor, care oferă servicii de ajutorare. 

           11.Care sunt sugestiile pe care le oferiți părinților? 

      Asistentul social susține că prin această etapă a vieții trece toată lumea, mai devreme sau mai 

târziu, însă trebuie văzută diferit ca până acum. Părinții trebuie să aibă o atenție deosebită față de 

comportamentul copilului său și să aibă o atitudine deschisă față de acesta. Ei trebuie să realizeze 

că fiul lor a crescut,  să caute să-și schimbe limbajul și atitudinea față de el, să-l trateze ca pe un 

tânăr, în caz contrar-  acesta se va simți devalorizat. Dacă părinții fac unele greșeli, este foarte 

important să recunoască acest lucru pentru a putea controla situația, deoarece problemele nu se 

vor rezolva de singure.  

 

 

 

 

 

CONCLUZII 

 



66 
 

Așadar, putem spune că puterea și importanța doctrinei adopției divine este clară, ea 

reunește oameni disparați - evrei și neamuri. Adopția include o moștenire veșnică ce privește 

spre viitor. Adopția este pecetluită de Duhul Sfânt și începe în Cartea Genezei, continua apoi cu 

Israel  și își găsește împlinirea în Cristos și noii Săi frați. Se întinde în toată Scriptura și atinge o 

gamă remarcabilă de teme biblice. Adopția transcende etica și limitele biologice și arată lucrarea 

lui Dumnezeu de la întemeierea lumii pentru a ne include pe noi în familia Sa. Prin adopție, 

învățăm că identitatea noastră nu ține de noi, ci de Dumnezeu care ne face ai Săi, ne cheamă pe 

nume și, în cele din urmă, ne va da un nume pe care numai El îl cunoaște. Aceasta indică 

realitatea prezentă a harului lui Dumnezeu și promisiunea viitoare de participare la slava Sa. 

Adopția face lumina asupra alegerii noastre; deși putem rătăci și suferi în dreptare, Tatăl nostru 

Își va revărsa însuși Sinele pentru a se asigura că nu vom fi lăsați niciodată să singuri. 

Din punct de vedere legislativ, instituția adopției a suferit mai multe modificări de-a 

lungul anilor, în special  în ceea ce-l priveste pe minor. În special, situația copiilor a trecut de la o 

stare de inferioritate și subordonare față de adulți, la o deplină recunoaștere a  drepturilor și 

intereselor lor. Factorii de risc și de protecție care contribuie la determinarea succesului și a 

legăturilor adoptive sunt prezente la minor, la părinți și în familie. Organizarea serviciilor sociale 

joacă un rol fundamental în momentul în care familia adoptivă trece prin crize majore care pot 

duce la eşecul adoptiv. Serviciile trebuie să fie întotdeauna prezente și disponibile în caz de 

necesitate, chiar și după ce mandatul de monitorizare a încetat în primii ani post-adopție. 

În ceea ce privește aspectele analizate  în ultimul capitol,  putem deduce că sunt mai 

multe tipuri de familii adoptive. În unele familii există o mare conștientizare a evenimentului 

adopției, recunoscute atât de părinți, cât și de copil și, datorită acesteia, se poate stabili o legătură 

familială  bună, prin valorizarea diferențelor. Pentru alte familii, pentru unul sau toți membrii, 

însă, adopția reprezintă un eveniment trecut sau uitat pentru că evocă suferință membrilor 

familiei care tind să nu vorbească despre ceea ce s-a întâmplat. Pentru alții, însă, adopția a 

devenit, în timp, un factor de disconfort care a provocat dezamăgiri, uneori reciproce, în relația 

dintre părinți și copii, fapt care poate duce la furie. Adopția reprezintă satisfacerea a două nevoi 

reciproce: pe de o parte,  dorința de a a avea un copil, iar, pe de altă parte,  nevoia de a avea doi 

părinti, când cei biologici sunt absenți sau nu au fost capabili să crească propriul copil. Procesul 

de adopție nu se termină cu prima întâlnire, dar continuă prin formarea unei relații de atașament 

părinte-copil care va servi la constituirea nucleului adoptiv. Adopția reprezintă o „alegere 
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reciprocă”, motiv pentru care vorbim de un pact adoptiv, de o întrepătrundere singulară și 

irepetabilă a nevoilor, aşteptărilor, din care copilul şi cuplul parental fac parte. Se referă la  un 

pact care se creează în relație prin iubire, respect, ascultare și înţelegerea care se naște în unitatea 

familială, graţie încrederii reciproce. Orice poveste adoptivă nu se epuizează în timp, ci devine o 

parte integrantă a istoriei familiei. 

Conchizând, putem afirma că tema adopției va rămâne mereu un factor foarte important 

pentru societate: copiii aflați în stare de neglijare pot avea o nouă familie, iar cuplurile pot trăi un  

sentiment și o experiență minunate- de a fi părinți. După ce am parcurs această temă, este necesar 

să subliniem că valoarea și sensul profund al adopției consistă în găsirea, în interesul copilului, a 

celei mai potrivite familii, apte a-i oferi acestuia nevoile de bază. În legislația și practica adopției 

din țara noastră, principiul primordial este acela de a respecta interesul superior al copilului, așa 

cum este prevăzut de convenţiile internaţionale. Este adevărat că adopția își are timpii ei, uneori 

drumul ei este lung, solicitant și, de multe ori, pentru familii așteptarea este cea mai dificilă, 

chiar dacă îl aleg în mod conştient. Tocmai din acest motiv se impune asigurarea unor durate mai 

scurte  si rezonabile, pe toată durata procedurii de adopție, ca fiind în interesul copilului care a 

suferit o traumă în urma abandonului sau a neglijenței.  

De multe ori ajungem să ignorăm cel mai important aspect referitor la problema adopției, 

ca și cum l-am închide într-un mic sertar al minții noastre, de parcă nu ar fi existat niciodată: este 

vorba de mentalitatea noastră și de mentalitatea ţării care trebuie să depăşească toate limitările 

pentru a putea schimba orizontul adopţiei într-un mod real. Dorința de a schimba mentalitatea 

ajută sistemul, îi ajută pe oameni să nu discrimineze, să nu introducă limitări artificiale în 

contextul adopției. Disponibilitatea pentru o schimbare de mentalitate garantează mai presus de 

toate înlăturarea distincțiilor asupra copiilor: părinții vor copii nou-născuți, și nu copii mai mari, 

vor români și nu țigani, vor cu ochii albaștri și nu verzi, își doresc copii sănătoși și nu bolnavi, cu 

probleme de sănătate mici sau mari. Cu toate acestea, este necesar să ne schimbăm, să facem un 

pas înainte, să vedem un copil așa cum este, indiferent de etnia, originea sa, iar normele 

internaționale cer să respectăm aceste drepturi fără a face nicio discriminare sau preferinţă; o 

schimbare de mentalitate trebuie să ne determine să acceptăm copilul așa cum este, și nu așa cum 

ne dorim sau cum ne imaginăm să fie această ființă. 

De aceea, prin analiza realizată în această lucrare, am droit să scoatem în evidență 

anumite lacune sau erori, anumite particularități  și puncte ale legislației relevante, precum și 
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bune practici în acest domeniu, care vor ajuta la construirea unui sistem mai eficient și adaptat 

nevoilor copiilor care suferă din pricina lipsei unei familii. 
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