
Lege nr. 272 / 21/06/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului  

Lege nr. 273 / 21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei  

Lege nr. 274 / 21/06/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru 

Adopţii  

Lege nr. 30 / 18/05/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie  

Lege nr. 15 / 25/03/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de 

copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967  

Lege nr. 18 / 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului  

 
  

Ordin nr. 136 / 05/12/2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului şi conţinutului unor 

formulare şi documente utilizate în procedura de evaluare în vederea obţinerii atestatului pe 

persoană/familie aptă să adopte  

Ordin nr. 286 / 06/07/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului 

de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie  

Ordin nr. 287 / 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

pregătire şi sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum şi a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde  

Ordin nr. 288 / 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului  

Ordin nr. 289 / 06/07/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor 

standarde  

Hotărâre nr. 701 / 31/05/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului  

Ordin nr. 101 / 15/03/2006 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrul 

maternal şi a Ghidului metodologic de implementare a acestor standarde  

Hotărâre nr. 31 / 19/01/2006 pentru modificarea art. 27 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului 

nr. 1.440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire 

a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar 

sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi  

Hotărâre nr. 1075 / 15/09/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.433/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii  

Ordin nr. 145 / 22/04/2005 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor în domeniul protecţiei drepturilor copilului  

Ordonanţă de urgenţă nr. 17 / 09/03/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul 

administraţiei publice centrale  



Ordin nr. 123 / 10/11/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de 

copii  

Regulament nr. 869 / 23/09/2004 de organizare şi funcţionare al Oficiului Român pentru Adopţii  

Hotărâre nr. 1432 / 02/09/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului  

Hotărâre nr. 1433 / 02/09/2004 privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de 

posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii  

Hotărâre nr. 1434 / 02/09/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  

Hotărâre nr. 1435 / 02/09/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

273/2004 privind regimul juridic al adopţiei  

Hotărâre nr. 1436 / 02/09/2004 pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice şi fixe 

aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopţii în îndeplinirea procedurii de adopţie 

internaţională pe teritoriul României  

Hotărâre nr. 1437 / 02/09/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei 

pentru protecţia copilului  

Hotărâre nr. 1438 / 02/09/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 

protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi  

Hotărâre nr. 1440 / 02/09/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a 

copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi  

Hotărâre nr. 1441 / 02/09/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a 

desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale  

Hotărâre nr. 1442 / 02/09/2004 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către 

organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne  

Ordin nr. 89 / 27/07/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de 

primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  

Ordin nr. 45 / 25/03/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura 

adopţiei interne  

Lege nr. 15 / 25/03/1993 pentru aderarea României la Convenţia europeană în materia adopţiei de 

copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967 

Lege nr. 18 / 27/09/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului 


