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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1109/2010, adresată de Simone Eiler, de cetățenie germană, 
însoțită de o semnătură, privind ajutorul UE pentru ONG-ul italian „Amici 
dei Bambini”

1. Rezumatul petiției

Petiționara ridică un semn de întrebare asupra ajutorului pe care ONG-ul italian „Amici dei 
Bambini” îl primește de la UE pentru proiectele care vizează adopția internațională a copiilor 
orfani sau abandonați. Petiționara se referă în această privință la rapoartele mass-media cu 
privire la eforturile ONG-ului de a convinge autoritățile române să reintroducă adopțiile 
transfrontaliere, susținând că „Amici dei Bambini” funcționează, de fapt, ca un fel de agenție 
de adopții. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European să clarifice pe ce bază 
Comisia utilizează banii contribuabililor pentru a acorda ajutor ONG-ului „Amici dei 
Bambini”, de care ea se îndoiește că acționează în deplină conformitate cu prevederile 
Convenției ONU privind drepturile copilului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 decembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011

Petiția

Asociația italiană „Amici dei Bambini” a primit cofinanțare din partea UE pentru proiecte în 
domeniul protecției copilului. Cei doi petiționari, cetățeni germani, par să acuze faptul că 
asociația a beneficiat de cofinanțare, deși aceasta se ocupă, de asemenea, cu adopțiile 
internaționale în Italia și a afirmat public, în dese rânduri, că România ar trebui să permită 
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realizarea de adopții internaționale. Acestea au fost de facto abolite în România prin Legea 
nr. 273/2004 privind adopțiile internaționale.

După ce au amintit un număr de proiecte realizate de asociația „Amici dei Bambini” și 
cofinanțate de Comisie, petiționarii concluzionează faptul că activitatea asociației „Amici dei 
Bambini” „este în mod evident în contradicție cu Convenția privind drepturile copilului și cu 
poziția oficială a UE” și, prin urmare, solicită clarificări.

Observațiile Comisiei privind petiția

Petiționarii aduc în discuție două chestiuni diferite: poziția Uniunii în ceea ce privește situația 
adopțiilor internaționale în România și posibilitatea cofinanțării de către Comisie a proiectelor 
derulate de asociația „Amici dei Bambini”.

Prima chestiune nu este reglementată la nivelul UE și, prin urmare, este de competența 
statelor membre.

Comisia cunoaște faptul că România are o poziție unică în cadrul UE, fiind singurul stat 
membru care a abolit de facto, prin Legea nr. 273/2004, adopțiile internaționale, acestea fiind 
permise numai în cazul bunicilor copilului care domiciliază în străinătate. Prin Legea 
nr. 49/2009, această posibilitate a fost extinsă la ruda de până la gradul al treilea (mătușă, 
unchi). Această opțiune politică este responsabilitatea exclusivă a guvernului român. 
Cu toate acestea, după cum s-a anunțat în Adunarea plenară a Parlamentului European din 17 
ianuarie 2011, Comisia va urmări în continuare, îndeaproape, evoluția situației din România.

Referitor la cea de-a doua chestiune, trebuie subliniat că asociația „Amici dei Bambini” are 
statutul de „organism agreat”, conform Convenției de la Haga din 1993 privind adopția 
internațională, și că Autoritatea centrală italiană instituită în temeiul acestei Convenții a 
delegat aproape în totalitate organismelor agreate, precum asociația „Amici dei Bambini”, 
responsabilitatea privind intermedierea și stabilirea de relații cu țări străine și derularea de 
activități peste hotare pentru realizarea de adopții de către cupluri italiene.

Pentru a obține statutul de „organism agreat”, Convenția de la Haga din 1993 prevede că acest 
organism trebuie să urmărească obiective nelucrative, să fie condus și girat de către persoane 
calificate prin integritatea lor morală, pregătire profesională sau experiență pentru a acționa în 
domeniul adopției internaționale și să fie sub supravegherea unor autorități competente ale 
acestui stat în ceea ce privește alcătuirea, funcționarea și situația sa financiară (articolul 11).

Nimic nu împiedică organismele agreate să deruleze, pe lângă activitățile legate de punerea în 
aplicare a Convenției de la Haga din 1993, proiecte legate de bunăstarea și protecția copiilor 
în general, de genul celor menționate de către petiționari. Această practică este chiar 
încurajată la nivel internațional.

Cofinanțarea de către UE a proiectelor menționate de petiționară a fost acordată asociației 
„Amici dei Bambini” conform normelor și procedurilor prevăzute în Regulamentul financiar. 
Au fost implicate diferite servicii ale Comisiei, iar cofinanțarea a fost acordată în cadrul unor 
programe financiare diferite. Proiectele menționate nu sunt legate direct de adopția 
internațională, ci, spre exemplu, de servicii de asistență maternală și de plasament familial.
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Concluzie

Pe baza elementelor prezentate mai sus, Comisia nu poate interveni în favoarea petiționarei.


