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Copiii infiati nu sint interesati sa-si cunoasca parintii
naturali
60

Cind un copil este adoptat, parintii trebuie sa isi asume, pe linga asigurarea necesitatilor acestuia, si
responsabilitatea de a-i spune adevarul. Potrivit Legii adoptiei, micutul trebuie informat cu privire la
statutul lui atunci cind este suficient de mare pentru a intelege. Actul normativ mai prevede si dreptul
copilului de a cere date referitoare la familia naturala. "Atunci cind devine responsabil in fata legii,
dupa implinirea virstei de 18 ani, tinarul poate solicita dosarul de adoptie de la Directia pentru
Protectia Copilului de pe raza localitatii in care a avut loc procesul de infiere", a declarat purtatorul
de cuvint din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului
(DGASPDC) Constanta, Roxana Onea. Desi au aceasta posibilitate, de la infiintarea DGASPDC, in
anul 1997, au existat numai doua cazuri in care tinerii au dorit sa afle cine sint cei care le-au dat
viata. La citiva ani de la infiintarea institutiei, la sediul Directiei s-a prezentat o tinara de 20 de ani
care isi cauta familia naturala. Din pacate, cazul nu a putut fi solutionat. "Adoptia a avut loc inainte
de infiintarea institutiei noastre, cind aceste cazuri erau rezolvate de Serviciul de Autoritate Tutelara
din cadrul Primariei Constanta. Fata a reusit sa faca rost de adresa parintilor ei naturali, care s-a
dovedit a fi inutila. In prezent, acolo functioneaza o societate comerciala, iar de la vecini nu am putut
afla unde s-au mutat fostii locatari", a afirmat Onea. In urma cu aproximativ doi ani, un alt tinar a
solicitat date despre familia naturala. Baiatul, care abia implinise 18 ani, dorea sa afle daca mai are
frati sau surori. DGASPDC i-a pus la dispozitie dosarul de adoptie. Potrivit datelor DGASPDC, in
cursul anului trecut, 53 de copii au fost adoptati.
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