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Stimate Domn,

Urmare memoriului dumneavoastra prin care ne aduceati la cunostinta
relatarile aparute atât în presa americana cât si În cea româna privind adoptia unui
copil român de catre un cuplu de homosexuali americani, dorim sa precizam
urmatoarele:
Din analiza datelor aflate în posesia institutiei noastre a rezultat ca minorul
În cauza a fost adoptat de catre cetateanul american Paul Gerard Kelly În anul
1999, adoptia de catre persoane singure fiind permisa la acea data dupa cum este
permisa si în prezent.
Nu avem cunostinta despre o eventuala adoptie ulterioara, În S.U.A., a
acestui copil de catre un alt barbat (partener a lui Paul Gerard Kelly).
Dorim sa precizam faptul ca adoptia unui copil român de catre un cuplu
format din persoane de acelasi sex nu era permisa de legislatia româneasca nici la
data încuviintarii adoptiei si nici în prezent. Totodata nu este permisa adoptia de
catre doua persoane necasatorite care convietuiesc împreuna.
Atât la vremea încuviintarii adoptiei, cât si în prezent, puteau adopta copii
numai persoane casatorite (în sensul legii române, sotul si sotia) sau persoane
smgure.
Asadar din evidentele institutiei noastre a reiesit ca nici un copil român nu a
fost adoptat de catre un cuplu format din persoane de acelasi sex, acest tip de
adoptie nefiind permis de legislatia noastra.
În prezent, adoptia unui copil român domiciliat în România este posibila
doar de catre rudele de gradul trei care domiciliaza În strainatate. Acesta este
singurul caz În care adoptia internationala este permisa. În plus, adoptia de catre
cupluri de acelasi sex nu este posibila în România, indiferent de domiciliul sau
cetatenia
solicitantilor.
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Din cuprinsul sentintei de adoptie a rezultat ca adoptia s-a facut În mod
exclusiv de catre Paul Gerard Kelly.
Desi mentionati numele de Dru Lechert Kelly, În sentinta de adoptie a
instantei din România se specifica clar ca "în viitor; minorul va purta numele
adoptatorului,
acela de Kelly" iar "la rubrica de parinti va figura ca tata
adoptatorul" .
Rapoartele post adoptie arata si ele ca dezvoltarea sa a fost una 'foarte buna
adaptându-se noului sau mediu de viata si având o dezvoltare c.orespunzatoare
vârstei.
Asadar, adoptia copilului a fost solicitata si încuviintata doar pentru' Paul
Kelly, persoana care a adoptat singura si nu de catre Scott Lechert dupa cum se
arata În presa.

Cu stima,
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