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Introducere 

Comisia pentru petiții a primit un număr total de aproximativ 20 de petiții referitoare la cazuri 

în care mai mulți copii au fost încredințați autorităților publice în Anglia și Țara Galilor, 

aceștia fiind ulterior plasați spre adopție fără consimțământul părinților biologici – așa-

numitele adopții fără consimțământ sau adopții forțate. Conform legislației engleze, 

„instanța nu poate renunța la consimțământul părinților sau al tutorilor unui copil plasat 

spre adopție sau care face obiectul unui ordin de adopție cu privire la copil, cu excepția 

cazului în care instanța hotărăște că […] b) bunăstarea copilului impune renunțarea la 

consimțământ”. 1 Potrivit autorităților britanice, renunțarea la consimțământ trebuie să se facă 

„în interesul superior al copilului”, dar trebuie remarcat faptul că anularea unui ordin de 

adopție de acest tip este extrem de dificilă (aproape imposibilă în practică) și că procesul de 

adopție finalizat conduce la încetarea oficială și irevocabilă a raporturilor juridice dintre 

părinți și copil. De asemenea, un astfel de ordin poate crea situații dăunătoare pentru copii și 

părinți.  

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de cazuri care implică părinți din alte 

țări decât Regatul Unit, în special familii din Europa de Est (Slovacia, Letonia și Bulgaria). 

Datorită acestui aspect transfrontalier, Comisia pentru petiții este competentă să examineze în 

continuare 13 dintre aceste petiții.  

Câțiva dintre petiționari au fost invitați să își prezinte petiția membrilor Comisiei PETI în 

februarie 2014. Atât serviciile Comisiei Europene, cât și autoritățile britanice au furnizat un 

răspuns. Pentru a afla mai multe informații despre această situație, Departamentul tematic a 

comandat realizarea studiului intitulat „Adopția fără consimțământ”, care a fost prezentat 

comisiei de către autorul său, dr. Claire Fenton-Glynn, de la Cambridge University, în 

iulie 2015.2 În plus, în martie 2015, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a publicat 

un raport prin care a atras atenția asupra unor aspecte îngrijorătoare cu privire la situația din 

Regatul Unit.3  

 

- Scurtă prezentare generală a procesului de luare a copilului din grija părinților: 

Prima etapă în care se consideră că bunăstarea copilului ar putea fi pusă în pericol implică 

vizita asistenților sociali ai autorității locale și sprijinul acordat de aceștia. Municipalitățile ar 

trebui să ofere ajutor timpuriu familiilor sau să evalueze situația și să ofere asistență conform 

articolului 17 sau articolului 37 din Legea privind copiii (Children Act) din 1989, dacă este 

cazul4. Dacă sprijinul respectiv pare să fie insuficient sau dacă apare o situație neprevăzută 

care pune în pericol bunăstarea copilului, copilul poate fi luat din grija părinților. Autoritățile 

locale au competența de a se adresa instanțelor în scopul emiterii unor ordine de protecție în 

regim de urgență, iar poliția are competența de a lua copiii din grija părinților, pentru a se 

putea acționa imediat în vederea protejării copilului. Autoritățile locale nu pot lua copiii din 

grija părinților (decât cu consimțământul acestora din urmă) fără a sesiza mai întâi o instanță 

                                                 
1 Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Legea privind adopția și copiii (Adoption and Children Act) din 2002. 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 A se vedea cerințele prevăzute în: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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și fără a solicita emiterea unui ordin de plasament temporar (care order). După emiterea unui 

ordin de plasament temporar, se va pune în aplicare planul de îngrijire a copilului. Dacă 

autoritatea locală consideră că adopția este cea mai bună opțiune pentru copil, instanța poate 

emite un ordin de plasament spre adopție (placement order), prin care copilul poate fi plasat în 

îngrijirea unor potențiali părinți adoptivi pe care autoritatea îi poate desemna înainte de 

emiterea unui ordin de adopție. Părintele biologic are dreptul de a solicita în instanță 

revocarea ordinului de plasament spre adopție înainte de intrarea efectivă în vigoare a 

adopției, dar instanța va da curs cererii numai în cazurile în care este convinsă de modificarea 

semnificativă a circumstanțelor. După pronunțarea ordinului de plasament spre adopție, 

copilul merge să locuiască împreună cu potențialii părinți adoptivi. Cererea de pronunțare a 

unui ordin de adopție definitiv poate fi adresată tot unei instanțe, numai după ce copilul a 

locuit împreună cu potențialii părinți adoptivi o anumită perioadă de timp. Părintele biologic 

poate contesta acest ordin doar dacă solicită permisiunea instanței în acest sens.  

Petiții  

- Petiția nr. 1707/2013, adresată de Sabine Kurjo McNeill, de cetățenie germană, în numele 

Asociației McKenzie Friends, privind abolirea adopțiilor fără acordul părinților (adopțiile 

forțate) cu peste 2 500 de susținători. 

- Petiții care reclamă presupuse acte de discriminare pe criterii de cetățenie și de religie (copiii 

plasați își pierd abilitățile de a se exprima în limba maternă și practicile religioase): petițiile 

nr. 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013, 1638/2014 (aspectul vizat fiind menționat și în petițiile 

nr. 2546/2013 și 0344/2014). 

- Petiții care reclamă plasarea abuzivă a copiilor fără acordul părinților: petițiile 

nr. 2546/2013, 2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 1507/2014, 0195/2015. 

Rezumat al întâlnirilor 

Vizita 

 

Vizita de informare a început joi, 5 noiembrie, la ora 10.30 și s-a încheiat vineri, 6 noiembrie, 

în jurul orei 13.30. Scopul vizitei a fost să le ofere membrilor delegației o perspectivă mai 

bună asupra situației, prin consultarea părților interesate și a persoanelor care își desfășoară 

activitatea în domeniu. 

Delegația PETI, formată din opt membri, s-a întâlnit cu un număr mare de părți interesate și 

experți care și-au exprimat deschis experiențele și opiniile.  

 

Mărturii personale 

 

Membrii delegației au avut posibilitatea de a asculta câteva mărturii suplimentare pe această 

temă și să se întâlnească cu patru persoane care susțin punctele de vedere prezentate în petiții.  

 

• Florence Bellone, o jurnalistă din Belgia care lucrează independent și locuiește în 

Regatul Unit unde lucrează pentru RTBF, a publicat mai multe articole pe tema plasamentelor 

temporare și a plasamentelor spre adopție fără consimțământul părinților. Jurnalista a efectuat 

aceste investigații ca urmare a activităților sale în calitate de McKenzie Friend1 pentru 

                                                 
1 Orice persoană implicată într-un proces privind dreptul familiei într-o instanță din Regatul Unit are dreptul să 

se autoreprezinte în instanță (ea nu trebuie să solicite serviciile unui avocat consultant sau ale unui avocat 
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familiile implicate în procedurile de plasament temporar.  

• Lucy Allan este membră a parlamentului aleasă recent din partea Partidului 

Conservator și membră a Comisiei pentru educație a Camerei Comunelor. Ea a desfășurat o 

campanie pentru a evidenția deficiențele procedurilor de plasament din Regatul Unit și pentru 

a apăra drepturile familiilor în cazul unor nedreptăți legate de protecția copilului. Aceasta a 

lansat campania Family First după ce s-a confruntat personal cu proceduri abuzive.  

• John Hemming este un fost membru liberal-democrat al parlamentului. El a lansat 

campania Justice for Families în 2006, ca răspuns la numărul mare de persoane care îl 

contactau în legătură cu probleme generate de procedurile de plasament din Anglia. Justice 

for Families oferă asistență și consiliere persoanelor care se confruntă cu probleme legate de 

sistemul de asistență socială, acceptând cazuri pe care le înaintează instanțelor interne și 

Curții Europene a Drepturilor Omului. În prezent, Justice for Families are în lucru peste trei 

mii de cazuri. 

 

• Julie Haines, directoarea organizației Justice for Families. Ea lucrează în calitate de 

„consilier juridic” pentru familiile implicate în proceduri de plasament.  

 

Autoritățile și organizațiile implicate în protecția copilului 

 

Activitatea de protecție a copiilor este reglementată de ghidul publicat în martie 2015 de 

Ministerul Educației și intitulat „Protecția copiilor, rezultatul unei colaborări – Ghid privind 

activitatea comună a mai multor agenții în scopul protejării și al promovării bunăstării 

copiilor” (Working together to safeguard children – A guide to inter-agency working to 

safeguard and promote the welfare of children)1. Aceste orientări statutare sunt emise prin 

lege și respectarea lor este obligatorie, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat 

pentru a nu face acest lucru. Printre altele, ghidul trebuie respectat de directorii generali ai 

autorităților locale, de directorii serviciilor pentru copii, precum și de personalul organizațiilor 

care furnizează servicii pentru copii și familii, care include: asistenții sociali, forțele de 

poliție, instituțiile de învățământ, serviciile de justiție pentru tineri etc. Deputații s-au întâlnit 

cu reprezentanți ai organizațiilor caritabile care oferă asistență părinților și copiilor implicați 

în proceduri de plasament, cu reprezentanți ai Poliției Metropolitane și ai serviciilor sociale, și 

anume: 

• Anthony Douglas, șeful Cafcass (Children and Family Court Advisory and Support 

Service – Serviciul de asistență și consiliere juridică pentru copii și familii) și Sheila 

Pankhania-Collins, tutore pentru copii. Cafcass este un organism public neministerial, care îi 

reprezintă pe copii în procesele privind dreptul familiei din Anglia. Acesta lucrează cu 

aproximativ 120 000 de copii (până la vârsta de 18 ani) în fiecare an. Jumătate dintre cazuri 

vizează copii cu vârsta mai mică de opt ani. Atunci când o autoritate locală solicită emiterea 

unui ordin de plasament spre adopție, instanța numește un lucrător al Cafcass, cunoscut și sub 

numele de tutore al copiilor, care va reprezenta interesele copilului în fața instanței. 

                                                                                                                                                         
pledant), iar dacă optează pentru această soluție, este considerată justițiabil persoană fizică. Un justițiabil 

persoană fizică poate fi însoțit de o altă persoană care să îi ofere sprijin, așa-numitul McKenzie Friend, denumit 

astfel după cazul care a stabilit principiile în 1970. Acest drept nu este acordat în mod automat, dar un judecător 

poate să îi refuze unui justițiabil persoană fizică dreptul la ajutor din partea unui McKenzie Friend doar dacă are 

motive bine întemeiate. A se consulta: http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

1https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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• Cathy Ashley și Bridget Lindley, directoare generală și, respectiv, directoare generală 

adjunctă și consilieră juridică principală a organizației Family Rights Group (FRG). FRG este 

o organizație caritabilă care oferă consiliere familiilor (părinți și alți membri de familie care 

cresc copii în condițiile în care nu pot sta acasă) cu privire la drepturile și opțiunile pe care le 

au atunci când asistenții sociali și instanțele se pronunță cu privire la bunăstarea copiilor 

atunci când copiii au anumite nevoi, sunt expuși unui risc sau se află deja într-un sistem de 

îngrijire. 

• Steve Williams, inspector șef al Diviziei pentru infracțiuni sexuale, exploatarea și 

maltratarea copiilor (Sexual Offences, Exploitation and Child Abuse Command – SOECA), 

inspectorul Jim Cook, echipa de control pentru răspuns în situații de urgență și Anthony 

McKeown inspector șef al echipei zonale Camden&Islington responsabile de anchetarea 

abuzurilor comise împotriva copiilor, din cadrul Diviziei SOECA, Serviciul Poliției 

Metropolitane. 

• Bridget Robb, directoare generală a Asociației britanice a asistenților sociali și 

Susannah Daus, reprezentantă a serviciilor sociale locale din Islington. 

 

Serviciile diplomatice ale altor state membre ale UE 

 

Comisia pentru petiții a primit câteva petiții din partea unor cetățeni bulgari și letoni. În plus, 

autoritățile letone au adresat parlamentului britanic o serie de plângeri cu privire la adopțiile 

fără consimțământ1. Deputații în Parlamentul European s-au întâlnit cu următorii 

reprezentanți ai serviciilor diplomatice ale Bulgariei și Letoniei: 

• Solveiga Silkalna, însărcinată cu afaceri, și Inga Sergeiceva, deținând funcția de al 

treilea secretar în cadrul Ambasadei Letoniei în Regatul Unit; 

• Maria Anguelieva-Koleva, șefa Oficiului Consular, și Todor Krastev, șeful Oficiului 

pentru Muncă și Afaceri Sociale în cadrul Ambasadei Bulgariei în Regatul Unit. 

 

Autorități judiciare 

 

Deputații în Parlamentul European și-au comunicat punctele de vedere și persoanelor 

implicate în mod direct în procedurile judiciare: 

 

• Distinsul Sir James Munby, președintele Secției pentru dreptul familiei în cadrul Curții 

de Apel din Anglia și Țara Galilor; 

• Naomi Angell, avocat consultant privat pentru Law Society; Dorothy Simon, avocat 

consultant al autorității locale pentru Law Society și Martha Cover, avocat pledant pentru 

Association of Lawyers for Children (Asociația avocaților pentru copii).  

 

Autorități publice  

 

Din nefericire, deputații în Parlamentul European nu au avut ocazia să se întâlnească cu 

Edward Timpson, ministrul de stat pentru copii și familii, și cu ceilalți membri ai Comisiei 

pentru educație din cadrul Camerei Comunelor (doar Lucy Allan a confirmat participarea). 

Niciunul dintre aceștia nu a fost disponibil în timpul vizitei.  

 

I. Referitor la statistici și la motivele care stau la baza numeroaselor cazuri de adopții 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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În ceea ce privește adopțiile fără consimțământ, Sir James Munby a declarat: „Indiferent care 

ar fi procedurile juridice, realitatea este că la noi se emit efectiv mai multe ordine [de 

adopție] decât în oricare alt stat din Europa. [...] celelalte state membre ale UE sunt 

îngrijorate că adoptăm prea mulți copii într-un timp prea scurt; poziția guvernului față de 

legea privind adopțiile interne este că nu adoptăm suficienți copii și că acest proces durează 

prea mult1; prin urmare, există o contradicție totală la nivel fundamental între perspectiva 

europeană asupra acestei chestiuni și ceea ce pare a fi, la prima lectură, perspectiva 

națională.” 

 

Numărul ridicat al adopțiilor fără consimțământ și tendința de creștere a acestuia. Potrivit 

reprezentanților poliției, numărul cazurilor raportate de maltratare a copiilor a crescut recent 

și, prin urmare, se anticipează o creștere a numărului procedurilor de plasament. Delegației i 

s-a comunicat faptul că, din cauza creșterii semnificative a numărului de părinți și copii 

implicați în proceduri de plasament, sistemul instituit de Family Rights Group este depășit de 

situație, iar grupul întâmpină dificultăți financiare în gestionarea tuturor cazurilor. Cererea 

pentru servicii de consiliere a crescut cu peste 100 % în perioada 2010-2011 și continuă să 

crească: în perioada aprilie-septembrie 2015 s-a înregistrat o creștere cu 22 % față de perioada 

aprilie-septembrie 2014; în special, numărul mamelor victime ale violenței domestice 

(reprezentând un factor esențial care conduce la implicarea serviciilor de protecție a copilului) 

a crescut cu 217 % între 2010-2011 și 2014-2015. 

Incapacitatea sistemului de plasament (adolescenți care sunt trimiși în închisoare sau care 

devin victime ale exploatării sexuale) a fost invocată de mai mulți vorbitori ca fiind una dintre 

explicațiile pe care autoritățile le prezintă pentru a justifica adopția. Cazul tragic al 

bebelușului P. (un copil care a murit din cauza unor răni multiple provocate de partenerul 

mamei sale pe parcursul unei perioade în care a făcut frecvent obiectul unor anchete sociale și 

medicale) a suscitat interesul mass-mediei și a fost menționat de Florence Bellone și de 

Bridget Robb drept unul dintre evenimentele-cheie care au condus la creșterea numărului 

procedurilor de plasament. Asistenții sociali se tem că ar putea fi acționați în justiție dacă nu 

iau măsuri într-o situație în care un copil s-ar putea afla în pericol. Guvernul a propus recent 

un act legislativ prin care asistenții sociali ar putea fi urmăriți penal pentru neglijarea voită a 

copiilor din cazurile de care ei sunt responsabili. La această presiune se adaugă frecvent 

presiunea reducerilor bugetare care afectează serviciile sociale: fiecare dintre asistenții sociali 

trebuie să administreze un număr prea mare de cazuri, ceea ce îngreunează asigurarea unui 

serviciu de înaltă calitate și, alături de propunerea legislativă, îi expune riscului unor 

repercusiuni penale. 

 

Pe baza experienței acumulate și a numărului de cazuri aduse în atenția organizației Justice 

for Families, Julie Haines și John Hemming consideră că declarația autorităților britanice 

potrivit căreia planurile de plasament pentru adopții sunt „excepționale” este greșită. 

„Autoritățile britanice măsoară caracterul «excepțional» mai degrabă în raport cu cele 

12 milioane de copii din populația totală decât cu cei 65 000 de copii aflați în plasament 

temporar [...] este important să se analizeze numărul copiilor care intră în acest sistem și al 

celor care părăsesc sistemul în comparație cu numărul adopțiilor, mai degrabă decât să se 

analizeze numărul cazurilor de plasament ca număr static”. În opinia lui Julie Haines, „pentru 

                                                 
1 A se vedea, de exemplu: http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-

adoptions-doubling-number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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toți copiii cu vârsta de până la 5 ani care intră în centrele de plasament, în situația în care 

familiei nu i se propune nicio măsură de reabilitare, planul prestabilit în fiecare caz este 

adopția”.  

Problema fundamentală este favorizarea sistematică a adopției, care este considerată a fi 

„standardul de aur” și care este determinată de presiunea administrației centrale din ultimii 

15 ani. Potrivit lui John Hemming, este o problemă dificil de discutat în Camera Comunelor.  

În timpul vizitei, s-au oferit două explicații pentru apariția adopției ca „standard de aur” al 

protecției copilului. Prima explicație este legată de considerente de ordin financiar. Pe de o 

parte, atunci când un copil este adoptat, el încetează să mai primească sprijin financiar de la 

sistemul public de securitate socială. Pe de altă parte, familiile adoptive au devenit o sursă 

interesantă de venituri, în special în vremuri de criză economică. De asemenea, interesele 

financiare sunt prezente și la nivelul agențiilor de adopție private. 

Cea de a doua explicație are la bază cultura și societatea britanice: adopția este considerată o 

poveste cu final fericit pentru copii, oferindu-le acestora posibilitatea unei ascensiuni sociale. 

 

La întrebările adresate referitor la numărul și la caracteristicile cazurilor în care sunt 

implicați părinți care nu sunt resortisanți britanici, Sir James Munby a afirmat: „Una dintre 

probleme este că statisticile din această țară lasă de dorit”. El a atras atenția asupra realității 

demografice, influențate de aderarea la UE a țărilor din Europa Centrală și de Est și de dreptul 

la liberă circulație, pentru a explica creșterea cazurilor care prezintă aspecte transfrontaliere. 

Această creștere a fost confirmată de reprezentanții ambasadelor Letoniei și Bulgariei.  

 

Anthony Douglas, din partea Cafcass, consideră că nu există nicio diferență de tratament în 

ceea ce privește cazurile de protecție a copilului care implică părinți resortisanți străini. 

Întrebat despre ponderea adopțiilor contestate în general și a celor contestate de părinți 

resortisanți străini în raport cu cei resortisanți, dl Douglas a comunicat ulterior, prin e-mail, 

că, în ceea ce privește adopțiile contestate în Regatul Unit, acestea nu reprezintă nici jumătate 

din numărul procedurilor legate de adopții și că procentul a rămas relativ stabil în pofida 

creșterii din ultimii ani a cifrelor (a se vedea datele publicate de Ministerul Educației1). Datele 

nu arată dacă contestațiile au avut loc pe parcursul uneia sau a mai multora dintre cele trei 

potențiale etape principale ale procedurilor, și anume: etapa cererii de plasament; etapa cererii 

de revocare a ordinului de plasament spre adopție cu aprobarea curții; etapa contestării unei 

cereri de emitere a unui ordin de adopție cu aprobarea curții. De asemenea, datele nu fac nicio 

diferență între resortisanții Regatului Unit și cei ai Uniunii Europene. Cu toate acestea, având 

în vedere că resortisanții Regatului Unit adresează cel mai mare număr de cereri și că numărul 

resortisanților străini este relativ redus, procentul general nu ar fi afectat în mod semnificativ. 

Dl Douglas nu a găsit date sau informații profesionale neconfirmate care ar putea indica vreo 

diferență de procent între resortisanții Regatului Unit și resortisanți străini în ceea ce privește 

contestațiile în instanță ale propunerilor de adopție, și cu atât mai puțin date suficiente care să 

indice că acestea ar putea fi semnificative din punct de vedere statistic. El a adăugat că „[...] 

avem obligația de a ne asigura că abordarea aplicată în Regatul Unit nu discriminează, la 

nivel de politică sau de funcționare, alte state membre ale UE.” 

 

Sir James Munby i-a informat pe membrii delegației cu privire la obligația recent introdusă a 

                                                 
1 Tabelul D1 din documentul intitulat „National Tables” (Tabele naționale): SFR34/2015 disponibil la adresa de 

internet: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-

2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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autorităților locale de a indica, pe prima pagină a cererii pentru procedurile de plasament, 

dacă respectivul caz include un element străin sau din afara Regatului Unit și, în caz 

afirmativ, de a oferi mai multe detalii. Cu toate acestea, până în prezent, nu a existat nicio 

cerință de identificare a statului străin în cauză. Acest punct a fost adăugat recent, iar 

formularul urmează să fie modificat în curând.  

 

II. Referitor la intervenția serviciilor sociale și a organizațiilor de caritate 

 

Florence Bellone, FRG și Susannah Daus din partea autorităților locale din Islington au ridicat 

o problemă pe care Olga Borzova, membră a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, a 

descris-o foarte bine în raportul său, astfel1: „multe mame care sunt victime ale violenței 

domestice par să fie victimizate din nou de sistemul de protecție a copilului, deoarece 

prezența copilului la astfel de acte de violență (sau amenințări) se consideră abuz emoțional 

și, astfel, un prejudiciu semnificativ. Acest lucru înseamnă că, dacă mama nu are la cine să 

apeleze, riscă să își piardă copilul. Această problemă nu ar trebui să fie subestimată, 

deoarece impactul crizei și efectele reducerilor determinate de austeritate asupra serviciilor 

sociale înseamnă că din ce în ce mai multe mame devin prizoniere în relații abuzive (din 

cauza închiderii adăposturilor) și se tem să semnaleze actele de violențe domestică ca să nu 

își piardă copiii.” Numărul mamelor care beneficiază de consiliere din partea FRG, în 

cazurile în care violența domestică reprezintă un factor esențial care conduce la implicarea 

serviciilor sociale, a crescut cu 217 % între 2010-2011 și 2014-2015. Potrivit datelor 

comunicate de Susannah Daus, reprezentanta autorităților locale din Islington, 84 % dintre 

mamele cărora le-a fost luat copilul erau victime ale violenței domestice.  

 

În plus, părinții tineri, a căror vârstă este considerată un factor de risc, au fost identificați ca 

fiind mai susceptibili să își piardă astfel copiii. Părinții tineri care au fost în plasament ei înșiși 

sau cărora le-a mai fost luat un copil tind să fie considerați „neimplicați”, posibil din cauza 

propriilor experiențe din copilărie. În plus, ei trebuie să își demonstreze capacitatea parentală 

într-un interval de timp foarte scurt (de exemplu, intervențiile târzii ale autorităților locale în 

timpul sarcinii, calendarul de 26 de săptămâni al procedurilor de plasament, plasament 

temporar spre adopție), de cele mai multe ori fără un sprijin adecvat și fără stabilitate 

financiară sau a locuinței. Conform mărturiilor colectate de Florence Bellone, nu este 

necesară nicio dovadă concretă pentru lansarea procedurilor de plasament. Se pare că 

suspiciunile sunt de ajuns. Ea reclamă cazuri în care un copil a fost luat de la familia sa din 

cauza unui „viitor risc de vătămare emoțională”. Acest lucru înseamnă că o adopție fără 

consimțământul părinților poate fi rezultatul unei simple predicții.  

 

Există mai multe opțiuni disponibile pentru cazul în care, în urma unei anchete desfășurate de 

serviciile sociale și de Cafcass, se decide că un copil nu mai poate locui împreună cu părinții 

biologici. Prima opțiune este îngrijirea asigurată de rude (familie sau prieteni), urmată de 

plasarea pe termen lung într-o familie substitutivă, desemnarea unui tutore special și, în 

ultimă instanță, adopția.  

 

Referitor la plasarea copiilor în îngrijirea altor membri ai familiei. Unii petiționari reclamă 

faptul că familia lor nu a fost considerată o potențială familie substitutivă. Oficial, atunci 

când stabilesc tutorii speciali sau familiile substitutive permanente, serviciile sociale ar trebui 

                                                 
1 A se vedea nota de subsol 3. 
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să acorde prioritate familiilor și prietenilor. Persoanele care au grijă de copil primesc sprijin 

(care poate include plata unor alocații pentru copii) din partea serviciilor sociale. Cu toate 

acestea, în urma cercetărilor realizate de Family Rights Group, s-a constatat că numărul 

copiilor care locuiesc la familii substitutive cu care se înrudesc este relativ scăzut. Noile 

orientări statutare (hotărâri judecătorești și orientări privind procedurile preliminare) 

subliniază faptul că, în cazul copiilor care nu pot rămâne în siguranță cu propriii părinți, este 

important să se identifice de la început membri ai familiei extinse (menționându-se că 

conferințele organizate pe tema drepturilor familiei sunt un bun instrument în acest sens), dar 

aceste orientări nu sunt întotdeauna respectate, deoarece nu au aceeași forță juridică precum 

obligațiile statutare. În plus, potrivit FRG, în cazurile în care copilul este plasat în îngrijirea 

rudelor, autoritatea locală respinge frecvent răspunderea acestor familii și refuză să considere 

copilul respectiv drept un copil aflat în îngrijire. În consecință, apar frecvent situații în care 

rudele nu sunt evaluate pentru a se stabili dacă sunt adecvate ca familie substitutivă, în care 

copilul și rudele sale care îl au în îngrijire nu primesc sprijin, în care nu se redactează un plan 

de îngrijire pentru copil și în care nu se desemnează un agent independent care să 

supravegheze cazul copilului. Într-una dintre petițiile primite de Parlament, se menționează 

că instanța a respins cererea bunicilor din țara de origine de a fi luați în considerare pentru 

adopție. Florence Bellone a subliniat faptul că reprezentanții serviciilor sociale din Regatul 

Unit sunt obișnuiți să se deplaseze în alte state membre și să evalueze membrii de familie 

care ar putea deveni familia adoptivă înainte de a informa autoritățile locale competente. 

În ceea ce privește cazurile familiilor de resortisanți străini, o parte dintre petiționari au 

reclamat și plasarea copiilor lor în familii britanice fără a se ține cont de limba lor maternă și 

de cultura lor (a se vedea ultima parte intitulată „Referitor la procedurile judiciare”). 

Reprezentanții letoni i-au informat pe deputații în Parlamentul European că Ambasada 

Letoniei solicitase membrilor comunității letone din Regatul Unit să devină familii 

substitutive pentru copiii letoni luați din îngrijirea părinților.  

  

Părinții au nevoie de informații și de consiliere chiar de la început. O parte dintre deciziile 

adoptate la nivelul autorității locale nu fac obiectul imediat sau obligatoriu al controlului din 

partea unei instanțe și pot fi adoptate chiar și atunci când părinții încă au autoritate părintească 

deplină.  

De exemplu: deciziile și planurile privind protecția copilului în cazul în care nu există 

proceduri judiciare pendinte; o parte dintre deciziile adoptate în scopul plasamentului voluntar 

și al stabilirii unor planuri pentru un copil; deciziile de a încredința un copil aflat în plasament 

voluntar unei familii substitutive în vederea plasării spre adopție, mai precis, unor familii 

substitutive având calitatea de familii adoptive aprobate, părinții biologici fiind informați 

după luarea deciziei; planurile și deciziile pentru un copil aflat în îngrijire (în cazul 

plasamentului voluntar sau în baza unui ordin de plasament temporar) după finalizarea 

procedurilor judiciare. 

Părinții și alte persoane cu autoritate părintească nu au dreptul la consiliere juridică gratuită cu 

privire la aceste decizii și la implicațiile lor. Ei au dreptul doar la asistență juridică acordată pe 

baza testului eligibilității financiare și al temeiniciei (non-means and non-merits tested legal 

aid) (și, prin urmare, pot obține consiliere juridică gratuită din partea unui avocat) după ce 

autoritatea locală a solicitat un ordin de plasament temporar sau un ordin de protecție de 

urgență.  

Chiar dacă legea prevede că serviciile sociale au responsabilitatea de a oferi explicații 

părinților pentru ca aceștia să înțeleagă toate procedurile, Florence Bellone și FRG reclamă 

lipsa de informare a unor părinți, care nu înțeleg prea bine ce se întâmplă și care sunt toate 

consecințele deciziilor adoptate. Din acest motiv, FRG oferă consiliere familiilor cu privire la 
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procesul decizional (sau administrativ) de la nivelul autorităților locale. 

 

Reprezentanții FRG au semnalat o serie de preocupări punctuale referitoare la utilizarea 

actuală de către serviciile sociale a articolului 20 din Legea privind copiii (Children Act) din 

1989 și măsurile voluntare aferente1. Articolul 20 prevede că, atunci când există o criză în 

cadrul unei familii și, în opinia autorității locale, copilul este expus unui risc, autoritatea are 

dreptul să preia copilul din casa respectivă și să îl plaseze imediat într-o familie înrudită sau 

substitutivă, cu condiția ca părintele respectiv să fie de acord cu acest plan. Se pare, totuși, că 

măsura este adeseori coercitivă, dat fiind faptul că părinții nu sunt informați în mod 

corespunzător cu privire la consecințele măsurii de plasare voluntară a copilului. Dintre 

cazurile de „plasare voluntară”, 65 % se transformă în proceduri de plasament temporar. În 

multe dintre cazurile recente s-a considerat că este important ca părinții să își dea un 

consimțământ informat pentru ca plasarea voluntară a copiilor în baza articolului 20 să fie 

legală. Curtea de Apel a emis recent orientări referitoare la elementele pe care trebuie să le 

reunească un consimțământ pentru a fi valid. Acestea includ, de exemplu, necesitatea de 

interpretare/traducere (după caz), încheierea unor acorduri scrise, includerea unor acorduri 

traduse, în cazul în care prima limbă a părinților nu este limba engleză, și a unor acorduri 

scrise pentru a include informații prin care să se precizeze că părinții pot prelua copilul în 

orice moment2.  

Posibilitatea asigurării faptului că părinții își dau un consimțământ cu adevărat informat în 

cazul în care nu beneficiază de consiliere juridică independentă a fost pusă sub semnul 

întrebării de către experți. Părinții care au venituri foarte mici pot beneficia de consiliere 

gratuită în cadrul sistemului de asistență juridică acordată în baza testului eligibilității 

financiare (means tested legal aid) [Family Help (lower)], dar aceasta acoperă un nivel foarte 

scăzut de consiliere juridică. În plus, mulți avocați nu pot să ofere acest tip de consiliere, 

deoarece ea nu este avantajoasă din punct de vedere economic. Serviciul de consiliere al FRG 

oferă consiliere gratuită prin telefon, dar multe familii nu pot intra în legătură cu acesta.  

 

O altă problemă majoră se referă la nivelul real de înțelegere de către părinți a implicațiilor 

pe care le presupune plasamentul spre adopție. Plasamentul spre adopție3 intervine atunci 

când autoritatea locală consideră că adopția este un plan posibil pentru un copil aflat în 

îngrijire: autoritatea are obligația de a lua în considerare plasarea copilului într-o familie 

substitutivă având calitatea de familie adoptivă aprobată. Această obligație se aplică în cazul 

copiilor aflați în plasament voluntar (în care este posibil să nu existe un control judiciar), 

precum și în cazul copiilor încredințați în baza unui ordin de plasament temporar (în care a 

existat un control judiciar). Așadar, se poate adopta o decizie privind plasamentul spre adopție 

și în cazul în care părinții nu au dreptul la consiliere juridică și, prin urmare, este posibil ca ei 

să nu înțeleagă implicațiile unui astfel de plasament (de exemplu, este posibil ca ei să nu 

realizeze că copilul lor va stabili o relație cu persoanele care îl au în îngrijire, creându-se 

astfel o situație care îi poate afecta negativ în ceea ce privește desfășurarea unei audieri 

corecte în situația în care cazul este audiat ulterior de instanță). De asemenea, autoritatea 

locală poate lua decizia de a plasa copilul spre adopție într-o familie substitutivă, fără a 

informa părinții în prealabil. Cu toate acestea, autoritatea trebuie să îi informeze pe părinți cu 

                                                 
1 În Re A (A Child), Darlington Borough Council v M [2015] EWFC 11, punctul 100, Sir James Munby afirmă:  

„Mă tem că articolul 20 este utilizat în mod necorespunzător și că se abuzează mult prea mult de el, iar acest 

lucru nu mai poate fi tolerat.” 
2 Re N: [2015] EWCA Civ 1112 
3 s.22C(9A&9B) CA 1989 
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privire la decizie înainte de plasarea copilului. 

 

Reprezentanții organizației Family Rights Group și Julie Haines, din partea organizației 

Justice for Families, și-au exprimat preocupările și cu privire la separarea fraților în cursul 

procedurilor de plasament temporar. Family Rights Group a analizat recent experiența fraților 

în sistemul de plasament temporar. În cadrul analizei s-a constatat că jumătate (49,5 %) din 

grupurile de frați aflate în îngrijirea autorității locale sunt separați și că 37 % dintre copiii 

aflați în plasament temporar, care au cel puțin un frate aflat în plasament, nu locuiesc 

împreună cu niciunul dintre frații lor. Analiza a evidențiat și faptul că, deși există un număr 

mic de copii aflați în îngrijirea rudelor lor, se pare că acest lucru le permite fraților să 

locuiască împreună. FRG a elaborat o serie de recomandări prin care un număr mai mare de 

frați aflați în plasament temporar să poată locui împreună, atunci când acest lucru este în 

interesul bunăstării lor. Deoarece copiii cu vârsta mai mare de cinci ani nu sunt considerați 

candidați la fel de buni pentru adopție, ei sunt încredințați adeseori unei familii substitutive 

sau sunt trimiși înapoi la familia de origine și apoi separați de frații lor mai mici care au 

posibilitatea de a fi adoptați. Potrivit lui Julie Haines, această situație are consecințe 

dezastruoase nu doar pentru copiii care nu sunt adoptați și care suferă emoțional din cauza 

separării de frații lor, ci și pentru frații adoptați, atunci când aceștia sunt informați că au fost 

singurii abandonați de părinții lor biologici. 

 

III. Referitor la procedurile judiciare 

 

Una dintre problemele abordate frecvent de petiționari, de vorbitorii cu care comisia s-a 

întâlnit la Londra și de mass-media este caracterul secret al procedurilor. Opiniile cu privire 

la această chestiune sunt foarte împărțite. Unele persoane consideră că există mult prea multă 

transparență și că aceasta i-ar putea afecta negativ pe copiii implicați. Florence Bellone și Sir 

James Munby au invocat amândoi ordonanțele specifice pronunțate de unii judecători pentru 

a-i împiedica pe părinți să își facă publice cazurile. Sir James Munby a încercat să asigure o 

deschidere mai mare a procedurilor din instanțele de dreptul familiei și să solicite mai multă 

transparență (atât timp cât copilul nu este identificat): „am spus că un judecător de dreptul 

familiei i-ar putea interzice unui părinte să facă acest lucru doar în cazul în care copilul ar fi 

afectat negativ, iar această măsură presupune prezentarea unor probe adecvate, nu doar a unor 

speculații” și „dacă stoparea acestei practici este justificată de intenția de a împiedica 

criticarea anumitor persoane, atunci problema nu ține de dreptul familiei; dacă este vorba 

despre denigrare, atunci trebuie să se caute o soluționare în altă parte, dar nu ar trebui să 

protejăm funcționarii publici, asistenții sociali, experții și judecătorii împotriva criticilor, 

chiar dacă acestea sunt foarte vehemente și directe”. La începutul anului 2014, Sir James 

Munby a publicat un ghid, afirmând că trebuie publicate mult mai multe hotărâri (hotărârea 

sa [...], pe care a dorit-o foarte cuprinzătoare, a fost transmisă tuturor judecătorilor de dreptul 

familiei și unui număr mare de alte organizații, inclusiv agențiilor autorităților locale). 

Hotărârile sunt publicate pe site-ul BAILII – British and Irish Legal Information Institute 

(Institutul Britanic și Irlandez de Informare Juridică), un site gratuit care oferă acces liber și 

care face parte dintr-o rețea internațională. Acesta este un mijloc de comunicare cu restul 

lumii și o soluție alternativă la faptul că jurnaliștii nu participă la ședințele de judecată 

(majoritatea din motive financiare: ziarele nu își pot permite ca un jurnalist să observe 

procedurile din fiecare caz în parte). 

 

Cu toate acestea, în ceea ce privește dificultățile de accesare a documentelor, menționate de 

câțiva dintre petiționari, Sir James Munby a respins cu fermitate toate aceste acuzații, 
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afirmând că acest lucru chiar nu se întâmplă și nu se poate întâmpla pentru că părțile au drept 

de acces la documentele aferente cazurilor în care sunt implicate.  

 

O altă problemă subliniată de Family Rights Group este calendarul procedurilor de 

plasament. După lansarea procedurilor de plasament temporar, există o nouă cerință statutară 

de a finaliza procedurile în termen de 26 de săptămâni. Prin urmare, rudele care se prezintă 

mai târziu pot fi respinse pur și simplu pentru că trebuie să se respecte cerința procedurală de 

26 de săptămâni, și nu pentru că nu ar întruni condițiile necesare pentru a primi copilul în 

îngrijire. Termenul de 26 de săptămâni poate fi prelungit „dacă este necesar, pentru ca 

procedura să se desfășoare în mod corect”, iar președintele Curții de Apel a confirmat faptul 

că rudele care se prezintă cu întârziere pot reprezenta un motiv legitim pentru prelungirea 

termenului, dar că unii judecători nu folosesc încă această opțiune.  

Ultima problemă ridicată se referă la propunerea de abrogare a Legii privind drepturile 

omului (Human Rights Act) din 1998 și la temeiul juridic al adopției fără consimțământul 

parental. Legea se referă la Convenția europeană a drepturilor omului și stipulează că „este 

ilegal ca o autoritate publică (inclusiv instanțele și autoritățile locale care iau decizii cu privire 

la copiii expuși riscurilor) să ia măsuri care ar putea fi incompatibile cu un drept stabilit prin 

convenție”. Aceasta include, în cazul copiilor, dreptul la un proces echitabil și dreptul la 

respectarea vieții de familie. Dacă legea este abrogată, aceste articole nu vor mai sta la baza 

procesului decizional de la nivelul instanțelor sau al autorităților locale, ceea ce va avea 

implicații grave pentru drepturile copiilor și ale familiilor. De exemplu: deciziile privind 

plasarea pe termen lung a copiilor aflați în îngrijire – în special, dacă ar trebui sau nu ar trebui 

să se analizeze mai întâi opțiunea plasamentului în cadrul familiei, înainte de a se căuta un 

plasament în afara acesteia, precum și motivele pentru renunțarea la consimțământul cu 

privire la adopție, „în interesul bunăstării copilului” [articolul 52 alineatul (1) litera (b) din 

Legea privind adopția și copiii din 2002], care, fără a face trimitere la aceste articole, poate fi 

interpretat foarte subiectiv.  

 

Problema asistenței juridice a fost abordată de mai mulți vorbitori. Părinții sau o persoană cu 

autoritate părintească implicată în procedurile de plasament au dreptul la asistență juridică 

acordată pe baza testului eligibilității financiare și al temeiniciei (non-means and non-merits 

tested legal aid) și, prin urmare, pot obține consiliere juridică din partea unui avocat după ce 

autoritatea locală a solicitat un ordin de plasament temporar sau un ordin de protecție de 

urgență. Totuși, acest drept automat la asistență juridică nu se aplică în cazul unei cereri 

formulate de părinți în scopul revocării unui ordin de plasament temporar. Părinții nu 

beneficiază de dreptul de a fi reprezentați în procesul privind adopția. Părinții trebuie să 

corespundă condițiilor privind temeinicia cazului impuse de Agenția pentru asistență juridică. 

Cu toate acestea, copilul este întotdeauna reprezentat ca parte separată. Julie Haines, 

reprezentanta organizației Justice for Families, lucrează în calitate de „consilier juridic” 

pentru familiile implicate în proceduri de plasament temporar. Nu are formare de avocat, dar 

judecătorul îi poate permite să ofere asistență familiilor și să intervină în fața unei instanțe. În 

majoritatea cazurilor, ea este singurul sprijin legal pentru părinții care nu primesc asistență 

juridică pentru recursuri, cu excepția cazului în care instanța îi acordă apelantului dreptul la 

un apel complet (numai dacă ei pot demonstra că situația lor s-a schimbat semnificativ sau că 

judecătorul s-a înșelat). 

În plus, Florence Bellone și Sir James Munby au pus sub semnul întrebării calitatea asistenței 

juridice acordate. Sir James Munby a propus consulatelor să le ofere resortisanților lor o listă 

cu avocații specializați în dreptul familiei care înțeleg pe deplin ramificațiile unui proces 

privind adopțiile străine transnaționale. 
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Referitor la modul în care se gestionează cazurile care implică familii străine, Sir James 

Munby a menționat mai întâi importanța respectării Convenției de la Viena privind relațiile 

consulare (1963). El consideră că această convenție a fost încălcată de prea multe ori în 

Regatul Unit și afirmă că, în fiecare caz care implică un element străin (incluzând Europa, dar 

fără a se limita la aceasta), autoritățile consulare relevante trebuie să fie informate de la bun 

început, cu excepția cazului în care familia străină nu este de acord. Prin urmare, dacă 

reprezentanții străini într-o chestiune consulară vor să fie prezenți în sala de judecată, trebuie 

să li se permită să participe, exceptând cazurile în care există un motiv bine întemeiat pentru a 

li se refuza această dorință. Totuși, reprezentanții autorităților diplomatice letone și bulgare în 

Regatul Unit i-au informat pe deputații în Parlamentul European că, de cele mai mult ori, sunt 

informați prea târziu în cursul procedurilor pentru a fi eficienți.  

 

Referitor la transferul de jurisdicție, el a reiterat că principiul fundamental prevăzut de 

Regulamentul Bruxelles IIa, care îi conferă jurisdicție unei instanțe, este reședința obișnuită, 

și nu cetățenia. Așadar, prima chestiune pe care instanța trebuie să o abordeze încă de la 

începutul procedurilor de plasament temporar este reședința obișnuită, pentru a stabili dacă 

instanțele britanice sunt competente sau nu. 

El a subliniat că instanța britanică trebuie să analizeze, încă de la începutul procedurilor de 

plasament, chestiunea transferului de jurisdicție în temeiul articolului 15 din Regulamentul 

Bruxelles IIa, precum și posibilitatea ca o instanță a unui alt stat membru să fie mai 

competentă pentru a soluționa un astfel de caz. Potrivit acestuia, acest articol este utilizat mult 

mai frecvent de judecătorii englezi decât de instanțele din alte state membre. Consecința 

practică a transferului unei cauze pentru autoritățile străine este împiedicarea unei adopții. 

 

În cele din urmă, având în vedere „diarhia [existentă în dreptul familiei] cu numeroase 

dispoziții paralele”, stabilite prin combinarea sistemelor de la Bruxelles și de la Haga, Sir 

James Munby se declară complet în favoarea principiului general al unei revizuiri și 

actualizări constante a ambelor sisteme.  

În cazurile în care o familie străină se prezintă în fața unei instanțe britanice1, Sir James 

Munby a insistat asupra aplicării unor criterii de care serviciile sociale și judecătorul trebuie 

să țină seama în special. Legea britanică privind adopția obligă judecătorul să țină seama de o 

listă de criterii statutare precum vârsta copilului, mediul de proveniență al copilului etc., 

denumită lista de verificare a bunăstării. Lista datează din 1988, când a fost adoptată actuala 

Lege privind copiii; ea a fost ușor modificată prin Legea privind adopțiile din 2002, dar 

conținutul de bază este destul de depășit în contextul actual. Potrivit afirmațiilor lui Sir James 

Munby, anumite elemente din listă sunt relevante pentru cazul unui copil străin. Cu privire la 

acest punct, Sir James Munby a făcut trimitere la hotărârea în care afirma următoarele: „Ar 

trebui să se sublinieze prin orice mijloc faptul că, într-un astfel de caz, instanța, la fel ca și 

tutorele copiilor și toți ceilalți martori profesionali, trebuie să examineze cu cea mai mare 

atenție în special elementele din lista de verificare care se axează, în mod explicit sau 

implicit, asupra contextului național, cultural, lingvistic, etnic și religios al copilului. În plus, 

trebuie reamintit de fiecare dată faptul că, în contextul acestor factori, lista de verificare 

impune examinarea efectului pe care îndepărtarea din familia sa de origine l-ar putea avea 

asupra copilului pe tot parcursul vieții sale. Simplele declarații făcute în acest sens nu sunt de 

                                                 
1 A se vedea și subpunctul 5.3 al studiului „Adopția fără consimțământ”, Claire Fenton-Glynn, Parlamentul 

European, 2015, p. 36. 
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ajuns. Abordarea, atât a martorilor, cât și a judecătorului, trebuie să fie riguroasă, analitică 

și argumentată corespunzător, neuitând că adopția este permisă doar «în ultimă instanță» și 

doar dacă efectuarea unei analize cuprinzătoare a circumstanțelor copilului în orice privință 

– inclusiv a contextului național, cultural, lingvistic, etnic și religios al copilului – 

determină instanța să concluzioneze că cerințele prioritare în materie de bunăstare a 

copilului justifică adopția.”1 

Reprezentanții letoni și bulgari le-au comunicat de asemenea deputaților în Parlamentul 

European că, în momentul inițierii procedurilor de plasament temporar, este esențial să se țină 

seama de așteptările culturale ale părinților cu privire la copil (de exemplu, vârsta la care 

copilul este considerat suficient de matur pentru a fi lăsat singur acasă etc.). Aceștia insistă 

asupra importanței unei bune comunicări și a transparenței în acțiunile planificate (de 

exemplu, se pare că autoritățile locale nu au fost întotdeauna informate atunci când serviciile 

sociale ale Regatului Unit investigau necesitatea unor proceduri de plasament temporar într-o 

țară străină). 

 

Concluzii  
 

După cum a reamintit și Sir James Munby, „nimeni nu a reușit vreodată să convingă nici 

Curtea de la Strasbourg, nici Curtea de Justiție a Uniunii Europene că legislația noastră 

internă în materie de adopție încalcă atât Convenția europeană a drepturilor omului, cât și 

Carta drepturilor fundamentale a UE”. Cu toate acestea, numărul adopțiilor fără 

consimțământ din Regatul Unit, în comparație cu alte state membre, precum și problemele 

subliniate de petiționari au generat mai multe semne de întrebare.  
 

Chiar dacă membrii delegației sunt de acord că plasamentul spre adopție este o soluție mai 

bună decât o perioadă nedefinită de plasament temporar în cazurile în care interesul superior 

al copilului impune preluarea acestuia din grija părinților biologici, ei consideră, totuși, că 

soluția optimă este atunci când copiii se pot bucura de dreptul lor la viața de familie împreună 

cu părinții biologici.  

 

Julie Haines, directoarea organizației Justice for Families, este de părere că „dacă alte țări din 

Europa pot elabora planuri diferite pentru copii, același lucru îl poate face și Regatul 

Unit”, iar Florence Bellone consideră că „stabilitatea artificială pe care acești copii o vor 

obține în urma plasamentului temporar și a adopției nu va compensa niciodată, mai ales pe 

termen lung, distrugerea familiei lor de către o bombă juridică”. 

Publicarea, în iulie 2014, de către Ministerul Educației din Regatul Unit, a orientărilor 

destinate autorităților locale, asistenților sociali, directorilor centrelor și avocaților serviciilor 

pentru copii, intitulate „Cooperarea cu autoritățile străine: cazuri de protecție a copilului și 

ordine de plasament temporar” (Working with foreign authorities: child protection cases and 

                                                 
1 Punctul 105 din ReN: [2015] EWCA Civ 1112. Se poate face trimitere și la o altă parte din aceeași hotărâre, și 

anume punctul 50. „Copilul este plasat într-o familie engleză. Consecința nefericită a fost constată de 

judecătorul Bellamy (Re J și E, punctul 17): «[...] plasamentul nu este o corespondență culturală și copiii, „prin 

urmare, învață și înțeleg doar limba engleză în familiile lor substitutive”. Una dintre cele mai îngrijorătoare 

consecințe este că mama și fiicele nu pot să vorbească unele cu celelalte în timpul vizitelor decât prin 

intermediul unui interpret.» Indiferent de circumstanțele care au făcut necesară intervenția statului în viața 

acestei familii și indiferent de nivelul implicării acesteia în proces de la momentul respectiv, este aproape 

imposibil de imaginat prin ce trece o mamă care nu poate vorbi cu propriii copii în limba maternă.”  
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care orders) indică faptul că autoritățile naționale cunosc problemele referitoare la procedurile 

de plasament temporar care implică familii străine.  

În Regatul Unit, există un număr mare de judecători și de autorități locale implicate în 

procedurile de plasament temporar, iar unele dintre acestea dețin mai multe informații decât 

altele în legătură cu acest subiect. Totuși, Sir James Munby rămâne optimist cu privire la 

posibilitățile unei abordări mai cuprinzătoare și consideră că „mesajul este în curs de 

transmitere”.  

Recomandări 

Având în vedere toate considerentele de mai sus și ținând seama de faptul că interesul 

superior al copilului pe termen scurt, mediu și lung trebuie să prevaleze în cadrul oricărui tip 

de proceduri de plasament, Comisia pentru petiții solicită autorităților responsabile și 

Comisiei să ia act de următoarele recomandări: 

 

1. Comisia PETI atrage atenția asupra petițiilor relevante și reamintește standardele 

internaționale, în special articolul 8 și articolul 20 din CDC ONU, subliniind obligația 

guvernelor de a proteja identitatea copilului, inclusiv în relațiile sale de familie; 

2. Comisia pentru petiții ar dori să atragă atenția asupra Hotărârii Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauza Y/Regatul Unit (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, punctul 

134, în care se stipulează: „legăturile familiale pot fi întrerupte doar în situații excepționale și 

[...] trebuie depuse toate eforturile pentru păstrarea relațiilor personale și, după caz, pentru 

«reconstruirea» familiei. Nu este suficient să se indice că un copil poate fi plasat într-un 

mediu mai benefic pentru creșterea sa. Cu toate acestea, în cazul în care întreținerea 

legăturilor de familie ar prejudicia sănătatea și dezvoltarea copilului, în temeiul articolului 8, 

părintele nu are dreptul să insiste asupra menținerii acestor legături”; 

3. Comisia pentru petiții ar dori să atragă atenția asupra Orientărilor referitoare la îngrijirea 

alternativă a copiilor, formulate de Adunarea Generală a ONU în Rezoluția sa A/RES/64/142, 

ca referință esențială pentru factorii de decizie și persoanele care își desfășoară activitatea în 

domeniul îngrijirii copiilor; 

4. ar trebui să se țină seama de dreptul copilului de a fi ascultat într-o procedură civilă 

consacrat în Convenția ONU privind drepturile copilului; 

5. instanțele naționale de dreptul familiei ar trebui să pună în aplicare în mod sistematic 

Convenția de la Viena din 1963 privind relațiile consulare, precum și articolele 15 și 55 din 

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 (Regulamentul Bruxelles IIa) chiar din momentul inițierii 

procedurilor de plasare temporară a copilului și ar trebui să se asigure că ambasadele sau 

reprezentanțele consulare sunt informate la timp cu privire la cazurile în care sunt implicați 

resortisanții lor, încă de la început, facilitând astfel posibilitatea de transfer al jurisdicției 

naționale; ar trebui furnizate orientări detaliate specifice pentru o punere mai eficientă în 

aplicare a acestor dispoziții; 

6. invită autoritățile competente dintr-un stat membru care trimite asistenți sociali în alt stat 

membru în cadrul desfășurării unei anchete legate de o adopție să informeze în mod 

corespunzător autoritățile locale de la fața locului;  

7. membrii comisiei consideră că punerea copiilor în situații nesigure în care aceștia riscă să 
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stea perioade îndelungate în centre de plasament sau să petreacă perioade de timp consecutive 

în diferite familii nu este nici de departe un demers ideal și ar putea fi în dezavantajul 

dezvoltării copiilor; 

8. Comisia PETI ia act de numărul ridicat de adopții fără consimțământul părinților ce au loc 

în Regatul Unit și reamintește faptul că o procedură ar trebui văzută ca o excepție; membrii 

comisiei avertizează cu privire la riscul unor posibile diferențe legate de modul în care 

procedurile de plasament sunt tratate în general, având în vedere diferențele dintre serviciile 

sociale și diferitele autorități locale implicate pe întreg teritoriul țării în ceea ce privește 

expertiza și practicile;  

9. Comisia PETI subliniază faptul că un număr îngrijorător de mare de adopții în Regatul Unit 

în 2014 au fost adopții fără consimțământul părinților; Subliniază că adopția fără 

consimțământul părinților trebuie decisă numai în ultimă instanță, iar interesul superior al 

copiilor trebuie să fie evaluat în mod individual și dreptul copilului de a fi ascultat trebuie să 

fie respectat; 

10. solicită Comisiei să cerceteze în continuare care este impactul psihologic general al 

adopțiilor asupra copiilor, în comparație cu situațiile în care aceștia rămân în familiile lor 

biologice și să evalueze în mod corespunzător impactul adopțiilor asupra societății pe termen 

scurt, mediu și lung, în special asupra copiilor implicați;  

11. ar trebui să se acorde mai multe resurse și atenție și să se elaboreze politici adecvate 

pentru prevenirea procedurilor de plasament prin intermediul unor proceduri de monitorizare 

și de alertă timpurie, precum și prin asigurarea unui sprijin corespunzător familiilor; în acest 

scop ar trebui alocate resurse specifice pentru a crea condițiile necesare unei vieți de familie 

stabile în regiunile și comunitățile vulnerabile cu venituri reduse, mai puține resurse și risc 

crescut de excluziune socială; 

12. ar trebui îmbunătățite structurile de susținere a familiilor; prin urmare, Comisia ar putea să 

cofinanțeze ONG-urile care oferă asistență cetățenilor UE care locuiesc împreună cu familiile 

lor într-un alt stat membru și care au nevoie de sprijin suplimentar în cooperarea cu serviciile 

pentru protecția copilului și cu autoritățile locale; 

13. autoritățile ar trebui să se asigure că nivelul de calitate a serviciilor sociale nu are de 

suferit din cauza reducerilor bugetare pe care le presupun măsurile de austeritate (de exemplu, 

creșterea numărului de dosare care trebuie gestionate în medie de fiecare asistent social poate 

avea efecte negative asupra capacității de evaluare corespunzătoare a fiecărui caz) și că 

deciziile privind procedura de încredințare a copilului nu ar trebui să fie supuse unei presiuni 

juridice și politice excesive, după cum nu ar trebui să fie afectate de interesele financiare ale 

părților private, cum ar fi agențiile de adopție; 

14. membrii comisiei consideră că o creștere a volumului de dosare ce trebuie tratate de 

asistenții sociali conduce la o examinare mai puțin exhaustivă a situațiilor individuale, ceea 

ce, împreună cu constrângerile legate de timp și cu posibila răspundere penală a asistenților 

sociali în cazul unei neglijențe identificate în legătură cu lăsarea copiilor în grija părinților lor 

biologici, ar putea avea ca urmare luarea de către asistenții sociali a unor decizii care tind să 

ducă la adopție; 

15. ar trebui să existe mai multe activități de formare și resurse adecvate destinate asistenților 
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sociali și altor funcționari publici precum agenții de poliție implicați în procedurile de 

încredințare a copilului și avocații implicați, pentru a gestiona cazuri cu privire la problema 

specifică a adopției fără consimțământ parental pe întreg teritoriul țării, pentru a asigura 

armonizarea criteriilor și a procedurilor, în special în cazul în care este vorba de familii din 

Regatul Unit; 

16. Comisia PETI ar dori să atragă atenția asupra riscului sporit de interpretare subiectivă a 

motivării deciziilor pentru cazurile de adopție fără consimțământ parental, care ar putea 

apărea ca urmare a abrogării Legii privind drepturile omului (Human Rights Act) din 1998; 

Convenția europeană a drepturilor omului (adică dreptul unui copil la un proces echitabil și 

dreptul la respectarea vieții de familie) nu va mai sta la baza procesului decizional de la 

nivelul instanțelor sau al autorităților locale; 

17. sistemele de asistență juridică gratuite și cuprinzătoare, care asigură asistență și 

reprezentare juridică independentă, ar trebui să fie puse la dispoziție încă de la început și pe 

tot parcursul procedurilor de îngrijire, cu scopul de a preveni orice tip de discriminare 

socioeconomică; Comisia PETI invită statele membre să asigure respectarea drepturilor 

rudelor implicate în proces și care sunt resortisanți ai unui alt stat membru, inclusiv furnizarea 

de asistență judiciară, implicarea avocaților consultanți și a grupurilor care susțin respectarea 

drepturilor familiale, accesul la un interpret, precum și informarea în timp util și punerea la 

dispoziție a tuturor documentelor relevante cu privire la audierile copilului; 

18. Comisia PETI consideră că este foarte important ca părinții să înțeleagă care este miza în 

orice moment și în toate etapele procedurilor; ceea ce înseamnă inclusiv faptul că aceștia 

trebuie să fie informați la timp dacă serviciile sociale intenționează să inițieze o procedură de 

adopție; nu ar trebui să fie semnat niciun document fără ca aceștia să înțeleagă ce implică 

acesta și mai ales când este vorba de un consimțământ de adopție;  

19. autoritățile naționale și organizațiile caritabile implicate în procedurile de plasament ar 

trebui să se asigure că părinții sunt mai bine informați chiar de la începutul procedurilor (și că 

li se acordă sprijin corespunzător părinților analfabeți), inclusiv prin furnizarea de explicații 

referitoare la procedurile judiciare în care vor fi implicați, la deciziile care pot fi luate cu 

privire la viitorul copilului și la consecințele, după caz, ale deciziilor respective, în special în 

cazurile prevăzute la articolul 20 din Legea privind copiii din 1989;  

20. în cazul părinților a căror limbă maternă nu este limba engleză, trebuie să se asigure 

furnizarea tuturor informațiilor necesare cu privire la deciziile care urmează să fie luate și la 

consecințele acestora, în propria limbă sau într-o altă limbă pe care o înțeleg foarte bine; într-

o primă etapă către realizarea acestui obiectiv, serviciul de asistență telefonică ar trebui să fie 

pus la dispoziție în mai multe limbi, dacă este posibil;  

21. în ceea ce privește articolul 20, trebuie luate măsuri adecvate pentru a împiedica o situație 

în care această măsură temporară, cu care părinții biologici au fost de acord în mod voluntar, 

în scopul acordării unei a doua șanse și vizând astfel întoarcerea copilului acasă în condiții 

familiale mai bune, se întoarce în mod ireversibil împotriva unității familiei și duce la 

inițierea nedorită a unei proceduri de plasament spre adopție; 

22. membrii comisiei consideră că în cazurile de plasare a unui copil într-o familie 

substitutivă, și cu atât mai mult în cazurile de plasare voluntară la care se face referire la 

articolul 20, părinții ar trebui să aibă dreptul la un contact minim cu copilul în timpul 



 

PE572.954v02-00 18/19 CR\1092729RO.doc 

RO 

plasamentului, ceea ce probabil ar contribui la creșterea încrederii în sine a copilului, pentru a 

le putea arăta copiilor că nu sunt abandonați, ci, dimpotrivă, părinții lor luptă pentru a obține 

din nou custodia lor; 

23. Comisia PETI invită statele membre să asigure îmbunătățirea calității reuniunilor dintre 

părinți și copiii lor și să depună eforturi pentru a se asigura că toate persoanele implicate 

înțeleg pe deplin ce implică negocierile în curs și vizitele parentale; 

24. calendarul procedurilor de plasament (în prezent, cel mult 26 de săptămâni) ar trebui să fie 

considerat un minim, pentru a permite gestionarea corespunzătoare a fiecărui caz în parte și 

pentru a se asigura faptul că atât părinții, cât și, dacă e cazul, rudele copilului sau prietenii de 

familie au avut suficient timp la dispoziție pentru a face propuneri (cu privire la persoana care 

ar putea avea grijă de copil, de exemplu) sau alte modificări necesare care ar putea, de 

exemplu, să le permită să solicite încredințarea copilului în timp util, înainte ca adopția să fie 

declarată definitivă; Comisia PETI consideră că luarea în considerare a caracterului ireversibil 

al procedurilor de adopție și constrângerile temporale actuale duc la luarea unor decizii 

premature și reduc opțiunile eficiente precum soluțiile temporare sau permanente din cadrul 

familiei lărgite;  

25. Comisia PETI invită statele membre să acorde victimelor violenței domestice, ale 

abuzului de alcool sau de droguri, care au fost despărțite de copii, șansa de a-și reveni pe 

deplin înainte ca instanța să ia o hotărâre definitivă de adopție; 

26. autoritățile implicate în procedurile de plasament ar trebui să se asigure că părinții care au 

fost victime ale violenței domestice, fie ca adulți, fie ca minori, sunt susținuți. Victimele 

violenței domestice nu ar trebui în niciun caz să fie considerate în mod automat drept 

prezentând un risc deosebit de a provoca viitoare daune emoționale propriilor copii; ar trebui 

să se evite orice tip de revictimizare, prin anularea permanentă a custodiei copiilor lor, în 

special când este vorba de femei abuzate; 

27. serviciile sociale ar trebui să asigure identificarea prealabilă a unor potențiale familii 

substitutive care să aibă aceeași origine culturală ca a copilului plasat în îngrijire și să 

favorizeze aceste corelări în interesul copilului, deoarece acesta ar trebui să-și poată păstra 

limba maternă și să comunice în mod regulat în limba sa maternă; pentru părinții biologici ar 

trebui să se garanteze respectarea dreptului de vizită și ar trebui eliminate toate obstacolele 

actuale legate de dreptul părinților biologici de a vizita copilul la intervale corespunzătoare și 

folosind limba lor comună; 

28. ar trebui să se acorde prioritate soluțiilor prin care frații pot să rămână împreună; dacă o 

astfel de soluție nu este posibilă, ar trebui să se depună toate eforturile pentru a se evita 

separarea completă a fraților; 

29. trebuie, de asemenea, ca familiile substitutive sau cele adoptive să fie monitorizate și 

evaluate de către serviciile sociale înaintea sosirii copiilor, iar integrarea acestora în noul 

mediu trebuie și ea evaluată ulterior; 

30. Comisia PETI ar dori să promoveze orientările elaborate de Comisie referitor la 

coordonarea și cooperarea în materie de sisteme integrate de protecție a copilului 
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(Coordination and cooperation in integrated child protection systems)1, de care toate serviciile 

implicate ar trebui să țină cont în fiecare dintre etapele procedurilor de plasament; 

31. ar trebui să se colecteze date statistice relevante pentru a oferi o perspectivă îmbunătățită 

asupra problemelor referitoare atât la adopțiile fără consimțământ și cazurile binaționale, cât 

și la dreptul familiei în general, care să includă o dezagregare, atât în ceea ce privește 

nivelurile veniturilor, cât și măsura în care acestea au o dimensiune transnațională, facilitând 

atât crearea unei mai bune imagini de ansamblu privind situația generală și tendințele, cât și 

realizarea unor comparații între statele membre ale UE. 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

