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L’ adoption est un phénomène complexe sociologique et juridique qui est un moyen pour la solution des 
problèmes familiaux de l’enfant. Elle peut, aussi, etre une source de problèmes familiaux lorsque les droits 
fondamentaux et les intérets de l’enfant ne sont pas respectés. 

L’adoption offre à l’enfant la possibilité d’avoir une famille permanente. Par l’adoption, l’enfant qui est 
dépourvu de parents, est accepté dans la famille des adaptateurs ou il sera elevé comme leur enfant naturel. Par 
l’adoption, les adaptateurs s’assument les obligations et les responsabilités qui reviennent aux parents naturels. 

Dans cet article on examine les notions, les conditions et les réglementations concernant l’adoption internationale. 

Adopţiunea este un fenomen complex, sociologic şi juridic, este un mijloc pentru soluţionarea problemelor 
familiale ale copilului. De asemenea, ea poate fi o sursă de probleme familiale, dacă drepturile fundamentale şi 
interesele copilului nu sunt respectate. 

Adopţia  oferă  copilului posibilitatea  de a avea o familie permanentă. Prin adopţie, copilul care este lipsit de 
părinţi este primit în familia adoptatorilor, unde urmează a fi crescut ca şi un copil firesc al acesteia. Prin adopţie, 
adoptatorii îşi asumă obligaţiile şi răspunderile ce revin părinţilor fireşti.  

În acest articol, vom relata noţiunile, condiţiile  şi reglementările privind adopţia internaţională. 
Cuvinte-cheie: adopţie, adopţiunea, copil adoptat, adoptator, copil adoptabil cu nevoi speciale, interesul 

superior al copilului. 
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Introducere. Adopţia reprezintă unul dintre cele mai actuale şi mai controversate fenomene ale drep-

tului contemporan ce cunoaşte ascensiune spectaculoasă în majoritatea statelor lumii. 
Pentru creşterea armonioasă a personalităţii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, care 

să-i asigure un climat de fericire, armonie şi înţelegere. Pe cât este posibil, copilul trebuie menţinut şi crescut 
în familia sa de origine. Dacă acest lucru nu este posibil, urmează să se asigure copilului o familie 
permanentă, în care să fie crescut şi format pentru a deveni folositor societăţii.  

Adopţia oferă copilului posibilitatea  unei familii permanente. Prin adopţie, copilul, care este lipsit de 
părinţi, este primit în familia adoptatorilor, unde urmează a fi crescut ca şi un copil firesc al acesteia. Prin 
adopţie, adoptatorii îşi asumă obligaţiile şi responsabilităţile ce revin părinţilor fireşti. 

Se poate afirma că adopţia ,,a cucerit” lumea, în sensul că a devenit un fenomen internaţional. Scopul 
nobil al adopţiei internaţionale este, din nefericire, adeseori, asociat cu interese mercantile. Terminologia 
juridică a adopţiei este dublată de o terminologie cu notaţii negative, precum: ,,vânzare de copii”, ,,cerere şi 
oferta”, ,,intermediari”, care facilitează adopţia internaţională a copiilor  

Afirmaţia, potrivit căreia adopţia internaţională poate fi un mijloc de protecţie a copilului lipsit de 
mediul familial în ţara sa de origine, riscă să se traducă prin ideea că adopţia internaţională este un mijloc 
pentru familiile din ţările dezvoltate, de a adopta copii din ţări slab dezvoltate. 

Rezultate şi discuţii. Analizând aspectele juridice privind adopţia copilului, am constatat că adopţia 
este o operaţiune juridică şi o formă specială de protecţie, aplicată  în interesul superior al copilului, prin care 
se stabileşte legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele 
adoptatorului.  

Adopţia, ca instituţie juridică a dreptului familiei, este un act juridic complex ce presupune  acordul de 
voinţă al părţilor, care participă la încheierea lui şi care este încuviinţat prin hotărârea judecătorească. Astfel, 
în temeiul hotărârii de încuviinţare a adopţiei se nasc raporturi de filiaţie şi paternitate între adoptat şi 
adoptator.  

Adopţia internaţională reprezintă adopţia, în care adoptatorul sau familia adoptatoare şi copilul ce 
urmează să fie adoptat au reşedinţa obişnuită în state diferite, iar, în urma încuviinţării adopţiei, copilul 
urmează să aibă aceeaşi reşedinţă obişnuită cu cea a adoptatorului [3]  

Conform Legii nr.99 din 28.05.2010, modificată şi completată prin Legea nr.283 din 13.12.2012 , 
adopţia copiilor domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane cu domiciliul în străinătate are 
loc în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, ţinându-se cont de legislaţia statelor, în care aceştia din 
urmă îşi au domiciliul la data depunerii cererii de adopţie, precum şi în conformitate cu tratatele bilaterale la 
care Republica Moldova este parte. În acelaşi mod, se va proceda şi în cazul încetării adopţiei internaţionale 
prin desfacere sau prin declararea nulităţii ei. 

Potrivit art.5 din Legea privind regimul juridic al adopţiei, autorităţile competente în adopţie sunt: 
− autoritatea centrală, în persoana Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; 
− autorităţile teritoriale, în persoana secţiilor/direcţiilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei 

şi direcţiei municipale Chişinău.  pentru protecţia drepturilor copilului.  
În scopul examinării problemelor ce ţin de procedura adopţiei internaţionale, pe lângă autoritatea 

centrală, activează Consiliul Consultativ pentru Adopţii Internaţionale, a cărui componenţă şi al cărui 
regulament de activitate au fost aprobate de Guvern prin Hotărârea nr.560 din 25.07.2011. Atribuţiile în 
domeniile adopţiei ale acestor autorităţi sunt stipulate în art.6,7,8 şi 9 din legea privind regimul juridic al 
adopţiei. 

În cazul adopţiei copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova, cu domiciliul în afara ţării, efectuată de 
organele abilitate ale statului străin, în al cărui teritoriu adoptatorul îşi are domiciliul, adopţia este 
recunoscută ca fiind valabilă în Republica Moldova, doar dacă statul străin este parte la Convenţia de la 
Haga [1] sau parte la un tratat bilateral în domeniul adopţiei încheiat cu Republica Moldova şi dacă 
autoritatea centrală din Republica Moldova şi-a exprimat anticipat acordul la adopţie pentru protecţia 
copilului. 

Adopţia copiilor cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova, are loc în conformitate cu 
legislaţia Republicii Moldova şi cu acordul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul al cărui 
cetăţean este copilul. 

Copiii domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova pot fi adoptaţi de adoptatori cu domiciliul în 
străinătate, doar dacă, potrivit legislaţiei statelor în care urmează să plece, li se vor asigura garanţii şi norme 
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juridice echivalente celor de care s-ar fi bucurat în cazul adopţiei în ţara natală şi dacă legislaţia statelor 
respective le garantează drepturile într-un volum nu mai mic decât legislaţia Republicii Moldova. 

În cazul când persoanele cu domiciliul în Republica Moldova, care doresc să adopte copii cu 
domiciliul în alte state, sunt supuse evaluării potrivit reglementărilor generale ale prezentei legi.       

Autoritatea centrală, în baza unui raport de evaluare, întocmit de autoritatea teritorială de la domiciliul 
acestor persoane, emite o decizie cu privire la atestarea adoptatorilor, le eliberează atestat de adoptator şi 
întocmeşte un raport prin care confirmă că: 

− au capacitate de adopţie; 
− au beneficiat de pregătirea necesară în vederea adopţiei; 
− copilul care urmează să fie adoptat este sau va fi autorizat să intre şi să locuiască permanent pe 

teritoriul Republicii Moldova., adopţia se efectuează cu  respectarea cerinţelor prezentei legi, 
precum şi ale legislaţiei în domeniul adopţiei din ţara de reşedinţă a copilului. 

Adopţia internaţională a unui copil domiciliat pe teritoriul Republicii Moldova poate fi încuviinţată în 
cazul în care: 

a) soţul adoptă copilul celuilalt soţ ; 
b) copilul este adoptat, în mod prioritar, de ruda sa de până la gradul IV, inclusiv, cu domiciliul în 

străinătate.  
În scopul consacrării principiului privind interesul superior al copilului, art.33, alin.2 stipulează expres 

că, în cazul în care:  
− copilul adoptabil fără nevoi speciale este adoptat de către adoptatorul cu domiciliul în străinătate, 

dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori în tutelă sau curatelă timp de un an din momentul 
luării la evidenţă drept copil adoptabil; 

− copilul adoptabil cu nevoi speciale (copilul este în grad de dizabilitate) nu poate fi adoptat de 
către cetăţeni ai Republicii Moldova sau dacă nu a fost cerut în adopţie naţională ori  în tutelă sau 
curatelă timp de 6 luni din momentul luării la evidenţă drept copil adoptabil, sau nu poate fi 
transmis unor persoane care vor exercita drepturile părinteşti, acesta urmează sa fie adoptat de 
adoptatorul cu domiciliul în străinătate adică de către cetăţeni străini. 

Este reglementat faptul că în cazul în care copilul adoptabil fără nevoi speciale este trecut în categoria 
copiilor adoptabili cu nevoi speciale, la calculul perioadei după care adopţia internaţională devine posibilă se 
va lua în considerare perioada anterioară de aflare în evidenţă. 

După cum se stipulează că adopţia copiilor de către cetăţeni străini nu poate avea loc decât  în cazuri 
excepţionale, autoritatea centrală va ţine cont de selectarea adoptatorului potrivit pentru  necesitatea 
asigurării continuităţii în îngrijirea şi educarea copilului, având în vedere originea sa etnică, culturală şi 
lingvistică, dacă acest fapt nu contravine interesului superior al copilului. 

De asemenea, Convenţia privind protecţia copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale 
încheiată la Haga (29 mai 1993), ratificată de Republica Moldova la 10 aprilie 1998, recunoaşte importanţa 
creşterii copilului în mediul familial, priorităţii menţinerii copilului în familia sa de origine, reiterează că 
adopţia internaţională trebuie să urmărească interesul superior al copilului, prevenirea răpirii, vânzării sau 
traficului de copii. 

Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la 20 noiembrie 1989, la New 
York, stabileşte că statele membre vor recunoaşte că adopţiunea în străinătate poate fi considerată ca un 
mijloc de a asigura îngrijirea necesară copilului, dacă acesta nu poate fi încredinţat în ţara sa de origine unei 
familii de adopţie sau plasament, sau dacă nu poate fi îngrijit în mod corespunzător. 

Principiul respectării interesului superior al copilului se realizează atât în planul legislativ, cât şi în cel 
administrativ, cât şi cel al practicii autorităţilor administrative şi judecătoreşti. 

În primul rând, modul în care este reglementată încheierea adopţiei copiilor - cetăţeni ai Republicii 
Moldova, de către cetăţeni străini, reflectă preocuparea legiuitorului pentru a impune respectarea unor 
condiţii de fond şi de formă, care să constituie tot atâtea garanţii că adopţia se realizează în scopul asigurării 
protecţiei copilului şi pentru împlinirea intereselor sale de a creşte într-un cămin armonios şi stabil. 

În al doilea rând, interesul copilului poate fi privit ca o condiţie de fond de sine stătătoare. El 
reprezintă practic „cauza”, scopul al însăşi adopţiei ca operaţiune juridică. Îndeplinirea acestei condiţii se 
verifică „in concreto”, de către instanţa judecătorească, atunci când soluţionează cererea de încuviinţare a 
adopţiei. De aceea,  se poate vorbi de interesul superior al copilului ca un principiu al adopţiei internaţionale, 
care se realizează la nivelul practicii judecătoreşti. 
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În ceea ce priveşte rezultatele generalizării practicii aplicării legislaţiei de către instanţele judecătoreşti 
la examinarea pricinilor despre adopţie, ca parte componentă a pricinilor care rezultă din aplicabilitatea 
normelor dreptului familiei, acestea au demonstrat faptul că instanţele de judecată aplică, în general, corect 
legislaţia materială şi procedurală în materia dreptului familiei.  

Procedura de adopţie internaţională constă, prin depunerea cererii de adopţie la autoritatea centrală 
(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei), numai prin intermediul organizaţiilor străine din statul 
primitor, acreditate şi înregistrate în condiţiile „Legii nr.99 cu privire la regimul juridic al adopţiei” (art.34 al.1) 
şi Hotărârea Guvernului nr.550 din 22.07.2011 privind  „Regulamentul cu procedura de acreditare şi modul de 
funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în Republica Moldova”, sau 
direct prin intermediul autorităţii centrale în domeniul adopţiei din statul primitor, dacă, în statul respectiv, nu 
există organizaţii cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale acreditate şi înregistrate în Republica 
Moldova, pot depune cererea de adopţie internaţională. Drept confirmare a primirii cererii de adopţie 
internaţională şi a actelor specificate la art.36, autoritatea centrală va elibera solicitantului un certificat [8]. 

Autoritatea centrală, în baza art.361 întocmeşte extrase de date depersonalizate privind copiii adoptabili 
cu nevoi speciale pentru reprezentanţii organizaţiilor străine şi pentru adoptatorii cetăţeni ai Republicii 
Moldova cu domiciliul în străinătate şi adoptatorii cetăţeni străini sau apatrizi cu reşedinţa în Republica 
Moldova, care au depus cerere de adopţie internaţională. 

Reprezentantul organizaţiei străine în Republica Moldova transmite datele depersonalizate privind 
copiii adoptabili cu nevoi speciale organizaţiei străine din statul primitor în scopul identificării adoptatorilor 
capabili şi disponibili să adopte copii cu nevoi speciale ale căror date depersonalizate le-au fost prezentate. 
Dar cetăţeanul străin sau apatridul cu domiciliul în străinătate, interesat de adopţia unui copil adoptabil cu 
nevoi speciale, transmite, prin intermediul organizaţiei străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale 
din statul primitor, un formular de intenţie însoţit de confirmarea oficială a capacităţii sale de a adopta un 
copil adoptabil cu nevoi speciale similare celor din extrasul de date depersonalizate ale copilului faţă de care 
adoptatorii îşi exprimă intenţia.  

Autoritatea centrală din Republica Moldova va realiza procedura de potrivire prealabilă a cetăţenilor 
străini în termen de cel mult o lună de la expirarea perioadei de 2 luni din data recepţionării primului 
formular de intenţie. Despre rezultatele potrivirii prealabile, autoritatea centrală va informa cetăţenii străini 
sau apatrizi cu domiciliul în străinătate, solicitându-le celor potriviţi, în prealabil, să depună cererea şi actele 
corespunzătoare conform prevederilor art.34-36. 

În cazul adoptatorului, cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate, interesat de adopţia 
unui copil adoptabil cu nevoi speciale, acesta transmite direct sau prin intermediul organizaţiei străine cu 
atribuţii în adopţii  internaţionale din statul primitor, o scrisoare de intenţie privind adopţia unuia dintre 
copiii adoptabili cu nevoi speciale. După primirea scrisorii de intenţie, autoritatea centrală, în termen de o 
lună, selectează adoptatorul potrivit art. 37, unde sunt stipulate potrivirea adoptatorului şi eliberarea avizului 
privind adopţia internaţională. 

 În cazul potrivirii adoptatorului cu copilul adoptabil, autoritatea teritorială de la domiciliul copilului 
întocmeşte un raport în termen de 5 zile, în care se expune referitor la compatibilitatea adoptatorului cu 
copilul adoptabil şi la corespunderea adopţiei interesului superior al copilului, expediindu-l  imediat 
autorităţii centrale[4]. 

În baza raportului primit, autoritatea centrală elaborează, în termen de 5 zile, un acord de continuare a 
procedurii de adopţie sau refuză în scris eliberarea acestuia, expediind imediat autorităţii teritoriale de la 
domiciliul copilului acordul sau refuzul eliberării. Refuzul autorităţii centrale  de a accepta continuarea 
procedurii de adopţie internaţională poate fi contestat la Curtea de Apel Chişinău.  

În baza acordului de continuare a procedurii de adopţie internaţională şi după îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute în lege [4], autoritatea teritorială de la domiciliul copilului elaborează, în termen de 10 zile, un 
aviz privind adopţia internaţională, care să conţină informaţii despre evoluţia relaţiilor dintre copil şi adop-
tator, la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil, precum şi la corespunderea adopţiei interesului 
superior al copilului. Copia de pe avizul privind adopţia internaţională se remite autorităţii centrale în termen 
de 3 zile. Dacă avizul privind adopţia internaţională nu este favorabil, autoritatea teritorială comunică acest 
fapt adoptatorului, explicându-i dreptul de a-l contesta în instanţa de judecată. 

După primirea acordului de continuare a procedurii de adopţie din partea autorităţii centrale, adop-
tatorul depune, direct sau prin intermediul organizaţiei străine acreditate în domeniul adopţiei la Curtea de 
Apel de la domiciliul copilului, o cerere prin care solicită încuviinţarea adopţiei internaţionale. Cererea de 
încuviinţare a adopţiei trebuie să conţină informaţiile prevăzute în lege, precum şi de actul care garantează 
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dreptul copilului adoptabil de a intra şi a locui permanent în statul primitor în cazul încuviinţării adopţiei, 
eliberat de către autoritatea competentă din statul primitor [5].  

Totodată, autoritatea teritorială va prezenta instanţei un aviz privind adopţia internaţională elaborat cu 
concluzii referitoare la compatibilitatea adoptatorului cu copilul adoptabil şi la corespunderea adopţiei intere-
sului superior al copilului, dosarul copilului cu documentele specificate în art.31 alin. 4, precum şi acordurile 
privind continuarea procedurii de adopţie internaţională eliberate de autoritatea centrală în domeniul adopţiei 
din statul primitor  şi autoritatea centrală din Republica Moldova.  

Cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale se examinează cu participarea obligatorie a adopta-
torului, a reprezentantului autorităţii teritoriale de la domiciliul copilului şi a procurorului. 

Instanţa de judecată va admite cererea de încuviinţare a adopţiei internaţionale, numai dacă, în baza 
probelor administrate, şi-a format convingerea că adopţia este în interesul superior al copilului. 

În temeiul hotărârii judecătoreşti irevocabile, prezentată autorităţii centrale, aceasta eliberează, în 
termen de 5 zile, un certificat, care atestă că adopţia este conformă normelor Convenţiei de la Haga [2]. 

Deplasarea din Republica Moldova, în statul primitor, a copilului adoptat este posibilă, numai după ce 
hotărârea irevocabilă de încuviinţare a adopţiei este certificată. Copilul adoptat se deplasează însoţit neapărat 
de adoptator, în condiţii de siguranţă corespunzătoare necesităţilor sale.  

Autoritatea centrală din RM informează autoritatea centrală în domeniul adopţiei din statul primitor, 
misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova în acest stat despre adopţia încuviinţată şi 
despre deplasarea copilului în vederea respectării cerinţelor prevăzute în art.45 al legii unde este stipulată 
monitorizarea situaţiei postadopţie a copilului. Ea se efectuează pe o perioadă de 5 ani de la încuviinţarea 
adopţiei din statul primitor, în cazul adopţiei internaţionale de către autorităţile în a căror evidenţă se află 
copilul în următoarea periodicitate: în primul an – 3 rapoarte (la 3,6,12 luni), în al doilea an de prezentat 
două rapoarte (la 6, şi la 12 luni); în anii 3,4 şi 5 să prezinte un raport anual la 12 luni. În cazul adopţiei 
internaţionale, rapoartele de evaluare postadopţie se prezintă autorităţii centrale din Republica Moldova, soli-
cită, în caz de necesitate, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, în statele pri-
mitoare, informaţii despre monitorizarea postadopţie efectuată [5].  

Conform raportului prezentat de către Biroul Naţional de Statistică privind situaţia copiilor în anul 2014, 
există informaţie cu privire la forme de protecţie aplicate copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească (Anexa 1).  În 
anul 2014, în Registrul  de Stat al adopţiilor, au fost înregistraţi 206 copii cu statut adoptabil şi luaţi în evidenţă şi 
înregistraţi 83 de adoptatori naţionali. În anul 2014 de către instanţele de judecată au fost încuviinţate şi, ulterior, 
incluse în Registrul de Stat ale adopţiilor 104 adopţii naţionale. Conform procedurii de adopţie internaţională, în 
anul 2014, au fost adoptaţi de către cetăţeni străini 17 copii, statele primitoare fiind SUA (6 copii), Elveţia 
(4copii), Italia (6 copii), Israel (1 copil). Cetăţenii Republicii Moldova adoptă mai frecvent copii cu vârsta 3-6 ani 
şi preponderent fete, iar adoptatorii străini mai ales copii cu vârsta 7-10 ani şi preponderent băieţi. 

Anexa1.  Forme de protecţie aplicate copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, 2014 
 

 
Notă: Biroul Naţional de Statistică 

 
Observăm că adopţia ocupă cel mai mic procent, analizând Anexele 1 şi 2. 
Cu privire la Anexa 2, prezentată de Biroul Naţional de Statistică, în anul 2015, având în vedere forme 

de protecţie aplicate copiilor rămaşi fără ocrotirea părintească, adopţia ocupă, la fel, cel mai mic procent în 
comparaţie cu anul 2014, în anul 2015, au fost adoptaţi de către cetăţenii Republicii Moldova 88 de copii, iar 
de către cetăţenii străini 10 copii. Cetăţenii Republicii  Moldova adoptă mai des copii cu vârsta de 3-6 ani, 
preponderent fete, iar adoptatorii străini în egală măsură băieţi şi fete. 
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Anexa 2. Forme de protecţie aplicate copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, anul 2015 

Notă:  Biroul Naţional de Statistică 

Concluzie. Adopţia este o nouă şansă, pentru copilul rămas fără ocrotirea părintească, de a se integra 
într-o nouă familie. Astfel, având în vedere interesul superior al copilului, orice încălcare este inadmisibilă, 
este soarta unui copil… Adopţia este ultima soluţie a autorităţilor de a rezolva problema copiilor abandonați. 
Peste 80% dintre copiii din instituţiile rezidenţiale din Republica Moldova au statut nedeterminat de adopţie. 
În prezent, există aproximativ 4000 de copii instituţionalizaţi, care au un viitor incert şi doar 240 de copii, 
care au şansa de a fi adoptaţi. 

Cei 4000 de copii nu pot fi adoptaţi, deoarece părinţii nu sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, nu sunt 
declaraţi dispăruţi fără urmă sau decedaţi. Astfel, soarta acestor copii rămâne sub semnul întrebării, iar 
dezinteresul părinţilor moldoveni pentru adopţia copiilor mai mari de 5 ani face ca viitorul lor să fie incert. În 
acest caz, unica lor şansă mai rămâne de a ajunge într-o familie de peste hotare. Doar că şi aici şansele sunt 
destul de reduse pentru că, potrivit datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în Registrul de 
stat al adopţiilor, există doar 38 de adoptatori internaţionali, care îşi doresc copii trecuţi de 5 sau 6 ani. Spre 
deosebire de adoptatorii internaţionali, familiile din Republica Moldova îşi doresc să înfieze copii de vârste 
fragede. În prezent, datele Registrului de stat al adopţiilor denotă că, pe lista de aşteptare, sunt înscrişi 158 de 
părinţi moldoveni. 
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