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FÖRÄNDRINGAR I RUMÄNIEN 

 

Rumänien antog i juni månad en ny adoptionslag. Av den anledningen har kansliet varit på 

besök i Rumänien under sommaren och sammanträffat med den nya adoptionsmyndigheten.  
 

Statssekreterare Christian Tabacaru, ny chef för adoptionskommitten i Bukarest, uppgav att 

högsta prioritet ska ges till att få bort så många barn som möjligt från barnhemmen. Antalet 

barn på barnhem är 100.000, vilket är oacceptabelt. Myndigheterna har i och med 

lagändringen genomfört en viss decentralicering av ansvaret för barns vård till länsvisa 

utskott. Dessa finns närmare barnet och myndigheterna tror att dessa har bättre förutsättningar 

att få barnen bort från barnhemmen och ut i familjer. Tabacaru gjorde bedömningen att 

adoptioneförmedlingen till utlandet kan börja fungera igen i slutet av september eller början 

av oktober. Till dess skall nya föreskrifter vara klara. 

 

NNYY  AADDOOPPTTIIOONNSSLLAAGG  

 

Med den nya lagen hoppas man få en bättre kontroll över adoptionsverksamheten och en 

bättre anpassning till Haag-konventionen än tidigare. Rumänien var ett av de första länderna i 

världen att ratificera Haag-konventionen och när nu andra länder följer efter – däribland 

Sverige – kommer man också att arbeta enligt konventionen mer aktivt. 

 

DDEENN  NNYYAA  OORRGGAANNIISSAATTIIOONNEENN    

 

Den tidigare adoptionskommittén har bytts ut och en ny organisation antagits. All personal är 

utbytt. Den rumänska adoptionskommittén tillhör nu Department for Child Protection. 

Rumänska eller utländska organisationer kan ansöka om auktorisation att få vara verksamma 

inom adoptionsområdet och adoptionskommittén får till uppgift att auktorisera och övervaka 

verksamheten. Auktorisationen kommer att gälla för ett år och förnyas efter kontroll av 

föregående års verksamhet. Även utländska organisationer skall göra årlig rapportering och 

vid begäran rapportera även dessemellan. 

 

Tidigare organisation innebar att bara utländska organisationer behövde ha auktorisation och 

ett samarbetsavtal med kommittén. De utländska organisationerna kunde sedan ha anställd 

personal/representant i Rumänien, som utförde en stor del av det sociala arbetet i varje 

adoptionsärende. Organisationernas personal och representanter stod under de utländska 

organisationernas kontroll. FFIA har som anställd representant haft Draga Filipciuc.  

 

Det nya systemet innebär att de personer som arbetar med adoptionsärenden måste stå under 

den rumänska statens tillsyn och kontroll i framtiden. En stiftelse eller organisation i 

Rumänien skall bildas och godkännas av domstol som juridisk person. För att därefter få 

auktorisation för adoptionsverksamhet måste stiftelsen/organisationen uppfylla vissa villkor 

samt rapportera till adoptionskommittén.  

 

Den rumänska organisationen skall sedan kunna samarbeta genom avtal med en utländsk 

auktoriserad organisation. 

  

FFÖÖRR  FFFFIIAA´́ss  DDEELL  

 



FFIA har inregistrerat en ny ansökan hos adoptionskommittén om auktorisation som utländsk 

organisation. Vår representant Draga Filipciuc har bildat en stiftelse och lämnat ansökan om 

registrering till domstol. Ansökan kommer att behandlas i slutet av augusti. Därefter kopplas 

denna till FFIA´s redan inlämnade ansökan till adoptionskommittén i Bukarest. 

Ansökningarna skall behandlas inom 30 dagar på adoptionskommittén. 

 

Under tiden kan vi fortsätta arbeta med de ansökningar som redan är tilldelade barn och göra 

dessa klara. Den rumänska semesterperioden infaller under augusti månad men förutom av det 

skälet räknar vi inte med några förseningar av pågående processer. Vår representant kan också 

fortsätta arbeta med bakgrundsutredningarna av en del barn som ännu inte tilldelats några 

föräldrar.  

 

Några nya barn kommer däremot inte att utses förrän de nya auktorisationerna är klara och 

den nya organisationen är i funktion. I bästa fall kan detta inträffa under början av oktober 

månad, om inga problem eller oklarheter tillstöter. 

 

II  FFRRAAMMTTIIDDEENN  

 

Rumänien blir det första land där vi fullt ut kan samarbeta enligt Haag-konventionen. En stor 

fördel med konventionen är att adoptioner som görs i ett konventionsland automatiskt blir 

gällande i andra konventionsländer. Men för att få sådan full giltighet måste konventionen ha 

varit gällande vid den tidpunkt adoptionen påbörjades.  

Vi tror att förändringarna i Rumänien är positiva på sikt men kanske kan det bli en del 

frågetecken den närmaste tiden. 
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