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The basic purpose of an adoption is the welfare of the child. The decision of the
court on the adoption's approval must be preceeded by a period of entrusting the child to
the prospective adoptive parent. That's why the future adoptive parent needs to take a leave
for child raising from the very moment when the child is entrusted to him on, but the Law
nr. 19/2000 recognises this right to the adoptive parent only as starting from the moment
of the adoption's approval.
1. Adop\ia produce efecte din momentul r[m`nerii irevocabile a hot[r`rii de
@ncuviin\are a acesteia. Av`nd @n vedere c[ @ncuviin\area adop\iei nu poate fi dispus[ dec`t
dup[ ce @n prealabil copilul a fost @ncredin\at pentru o perioad[ de cel pu\in 90 de zile
familiei sau persoanei care dore]te s[-l adopte, persoana adoptatoare care are calitatea de
salariat asigurat @n sistemul public de pensii ]i alte drepturi de asigur[ri sociale este pus[ @n
situa\ia de a solicita concediu pentru cre]terea copilului @n v`rst[ de p`n[ la 2 ani sau, @n
cazul copilului cu handicap, p`n[ la @mplinirea v`rstei de 3 ani.
Conform art. 122 alin. 1 ]i 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ]i alte drepturi de asigur[ri sociale1, beneficiaz[, la cerere, de indemniza\ia pentru
cre]terea copilului sau pentru @ngrijirea copilului bolnav, op\ional, unul dintre p[rin\i, dac[
solicitantul are un stagiu de cotizare de cel pu\in 10 luni, realizat @n ultimele 12 luni
anterioare na]terii copilului. #n situa\ia @n care na]terea se produce @nainte de termen,
stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaz[ cu perioada cuprins[ @ntre
data na]terii copilului ]i data prezumat[ a na]terii, certificat[ de medicul de specialitate.
Potrivit Legii nr. 577/2003 de aprobare a O.U.G. nr. 9/2003 pentru modificarea ]i
completarea Legii nr. 19/2000, pentru drepturile care se stabilesc dup[ data de 31
decembrie 2003, cuantumul brut lunar al indemniza\iei pentru cre]terea copilului este de
85% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigur[rilor sociale de stat
]i aprobat prin Legea bugetului asigur[rilor sociale de stat.
Alin. 3 al art. 122 prevede c[ de acelea]i drepturi beneficiaz[ ]i asiguratul care, @n
condi\iile legii, a adoptat, a fost numit tutore, c[ruia i s-au @ncredin\at copii sau i-au fost
da\i @n plasament, dac[ @ndepline]te condi\iile prev[zute de lege pentru acordarea acestora.
Potrivit art. 1251 din Legea nr. 19/2000, introdus prin Legea nr. 577/2003 de aprobare a
O.U.G. nr. 9/2003, @n vederea acord[rii concediului ]i indemniza\iei de cre]tere a copilului
@n v`rst[ de p`n[ la 2 ani, @n cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, c[ruia i s1
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au @ncredin\at copii sau i-au fost da\i @n plasament, perioada ce corespunde stagiului de
cotizare ]i bazei de calcul prev[zute de lege se stabile]te de la data la care, dup[ caz, s-a
aprobat adop\ia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii. Prin urmare, stagiul de
cotizare de cel pu\in 10 luni trebuie s[ fie realizat @n ultimele 12 luni anterioare datei la care
s-a @ncuviin\at adop\ia, iar data de la care persoana adoptatoare va beneficia de concediu ]i
indemniza\ie pentru cre]terea copilului este data @ncuviin\[rii adop\iei, nu data @ncredin\[rii
spre adop\ie.
2
Art. 7 din O.U.G. nr. 26/1997 privind protec\ia copilului aflat @n dificultate
dispunea c[, @n privin\a unui asemenea minor, putea fi luat[ una dintre urm[toarele m[suri:
@ncredin\area copilului unei persoane, unei familii sau unui organism privat autorizat;
@ncredin\area copilului @n vederea adop\iei; plasamentul copilului la o familie sau la o
persoan[, la serviciul public specializat pentru protec\ia copilului sau la un organism privat
autorizat; plasamentul copilului @n regim de urgen\[; @ncredin\area provizorie a copilului
c[tre serviciul public specializat; plasamentul copilului @ntr-o familie asistat[. #n
conformitate cu prevederile art. 1251 din Legea nr. 19/2000, persoana c[reia i-a fost
@ncredin\at copilul (nu @n vederea adop\iei) sau i-a fost dat @n plasament putea s[ solicite ]i
s[ primeasc[ concediu ]i indemniza\ie pentru cre]terea copilului @n v`rst[ de p`n[ la 2 ani
din momentul @ncredin\[rii copilului sau plasamentului, @n timp ce adoptatorul nu putea s[
fac[ acest lucru dec`t de la data @ncuviin\[rii adop\iei.Legea nr. 272/2004 privind protec\ia
]i promovarea drepturilor copilului a abrogat O.U.G. nr. 26/1997, prev[z`nd doar trei
m[suri de protec\ie special[ a copilului, respectiv plasamentul copilului la o persoan[ sau
familie, la un asistent maternal profesionist sau la un serviciu de tip reziden\ial licen\iat @n
condi\iile legii; plasamentul @n regim de urgen\[ - ca m[sur[ cu caracter temporar ]i
3
supravegherea specializat[ , @ns[ imposibilitatea adoptatorului de a ob\ine concediu ]i
indemniza\ie pentru cre]terea copilului din momentul @ncredin\[rii acestuia @n vederea
adop\iei se men\ine.
2. Av`nd @n vedere c[ "singura m[sur[ care contribuie la asigurarea unui climat
s[n[tos pentru cre]terea copiilor este introducerea concediului pl[tit pentru cre]terea ]i
4
@ngrijirea copilului(...) p`n[ la v`rsta de doi ani" ]i c[ @ncredin\area copilului familiei sau
persoanei care dore]te s[-l adopte este instituit[ @n scopul de "a asigura instan\ei de judecat[
posibilitatea de a aprecia @n mod ra\ional asupra rela\iilor de familie care s-ar stabili @n
5
cazul @n care adop\ia ar fi @ncuviin\at[" , adaptarea copilului la noul mediu familial este
pus[ sub semnul @ntreb[rii at`ta timp c`t persoana care dore]te s[-l adopte nu beneficiaz[
de concediu, respectiv indemniza\ie pentru cre]terea copilului care s[-i permit[ s[-i acorde
acestuia toat[ aten\ia ]i toate @ngrijirile necesare dec`t din momentul @ncuviin\[rii adop\iei.
6
De ce s[ nu lu[m @n calcul ]i @n aceast[ materie principiul interesului superior al copilului
pe care @ns[]i instan\a @l pune @n balan\[ @n momentul lu[rii deciziei de @ncredin\are a
2
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copiilor minori? De ce s[ nu poat[ beneficia persoana care a solicitat adop\ia de concediu
pentru cre]terea copilului din chiar momentul @n care copilul i-a fost @ncredin\at?
Este adev[rat c[ drepturile ]i @ndatoririle p[rinte]ti trec de la p[rin\ii fire]ti la
p[rin\ii adoptivi de la data r[m`nerii irevocabile a hot[r`rii judec[tore]ti, @ns[, @n acela]i
timp, @ncredin\area copilului @n vederea adop\iei c[tre persoana sau familia care dore]te s[
adopte constituie o cerin\[ legal[ pentru @ncheierea adop\iei, ]i nu o simpl[ facultate pentru
7
Comisia de protec\ie a copilului, care s[ fie folosit[ numai @n unele cazuri, iar @n altele nu .
#ncredin\area copilului @n vederea adop\iei constituie mijlocul ce permite organului
competent s[ verifice ]i s[ aprecieze raporturile ce se vor stabili @ntre viitorul adoptator ]i
viitorul adoptat, dac[, deci se poate acorda avizul favorabil pentru adop\ie ]i @ncuviin\area
adop\iei de c[tre instan\a de judecat[, o verificare prealabil[ dac[ adop\ia va fi sau nu @n
8
interesul superior al copilului . #n consecin\[, singura posibilitate pe care ar avea-o viitorul
adoptator, care are ]i calitatea de salariat, de a se ocupa de cre]terea copilului ar fi aceea de
a solicita concediu f[r[ plat[, caz @n care nu va putea @ns[ s[ asigure copilului mijloacele
materiale necesare dezvolt[rii sale armonioase. #n plus, concediul f[r[ plat[ pentru interese
personale reprezint[ un caz de suspendare a contractului individual de munc[ prin acordul
p[r\ilor, fiind necesar acordul de voin\[ al angajatorului. Legiuitorul las[ la latitudinea
angajatorului decizia de a aproba sau nu o astfel de cerere de concediu, precum ]i dreptul
de a stabili durata concret[ a concediului f[r[ plat[, @n func\ie de interesele sale. Cum
perioada @ncredin\[rii este de minim 90 de zile, nimic nu justific[ interesul angajatorului de
a aproba cererea de concediu f[r[ plat[.
3. Chiar ]i @n situa\ia @n care persoana salariat[ c[reia i-a fost @ncredin\at copilul @n
vederea adop\iei ar beneficia de mijloacele materiale necesare cre]terii copilului ]i ar opta
pentru varianta concediului f[r[ plat[ pe perioada @ncredin\[rii copilului (]i ar ob\ine
acordul angajatorului pentru toat[ perioada), probleme ar ap[rea ulterior @ncuviin\[rii
adop\iei c`nd, solicit`nd concediu pentru cre]terea copilului @n v`rst[ de p`n[ la 2 ani, s-ar
vedea pus[ @n imposibilitatea de a putea ob\ine acest concediu ne@ndeplinind condi\ia
stagiului de cotizare de cel pu\in 10 luni @n ultimele 12 luni anterioare datei la care s-a
@ncuviin\at adop\ia. Anterior intr[rii @n vigoare a Legii nr. 19/2000, conform Legii nr.
3/1977, perioada @n care o persoan[ se afla @n concediu f[r[ plat[ nu constituia, de regul[,
vechime @n munc[. Legisla\ia actual[ nu mai reglementeaz[ vechimea @n munc[. #n prezent,
potrivit art. 38 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 19/2000, sunt considerate perioade asimilate
stagiului de cotizare (chiar dac[ reprezint[ perioade necontributive) intervalele de timp @n
care asiguratul a beneficiat sau beneficiaz[ de drepturi de asigur[ri sociale, cu excep\ia
pensiei pentru limit[ de v`rst[, pensiei anticipate, pensiei anticipate par\iale ]i a pensiei de
urma]. Prin urmare, perioada concediului f[r[ plat[ nu poate fi luat[ @n considerare la
calcularea stagiului de cotizare. #ntruc`t perioada @ncredin\[rii copilului @n vederea adop\iei
este de cel pu\in 90 de zile, adoptatorul nu mai poate @ndeplini condi\ia stagiului de cotizare
de cel pu\in 10 luni @n ultimele 12 luni anterioare datei @ncuviin\[rii adop\iei, nemaiput`nd
beneficia de concediu pentru cre]terea copilului @n v`rst[ de p`n[ la 2 ani sau, @n cazul
copilului cu handicap, p`n[ la @mplinirea v`rstei de 3 ani nici dup[ aceast[ dat[.
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4. Acelea]i considerente se impun, cu ]i mai mult[ t[rie, @n situa\ia @n care copilul
se @mboln[ve]te pe perioada @ncredin\[rii @n vederea adop\iei, iar viitorul adoptator nu poate
beneficia de concediu ]i indemniza\ie pentru @ngrijirea copilului bolnav @n v`rst[ de p`n[ la
7 ani, iar @n cazul copilului cu handicap, pentru afec\iunile intercurente, p`n[ la @mplinirea
v`rstei de 18 ani. Aceast[ indemniza\ie se acord[ pe baza certificatului de concediu medical
eliberat de medicul de familie ]i a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, în
condi\iile legii, dup[ caz. Durata de acordare a indemniza\iei pentru @ngrijirea copilului
bolnav este de 14 zile calendaristice pe an pentru copil, cu excep\ia situa\iilor @n care
copilul contracteaz[ boli contagioase, este imobilizat @n aparat gipsat sau este supus unor
interven\ii chirurgicale; durata concediului medical @n aceste cazuri va fi stabilit[ de
9
medicul de familie . Cuantumul indemniza\iei este egal cu cel al indemniza\iei pentru
cre]terea copilului.
5. #n vederea @ncuraj[rii adop\iilor, legea francez[ privind familia din 25 iulie 1994
a introdus o nou[ presta\ie familial[ - aloca\ia de adop\ie, @n scopul sprijinirii familiilor care
adopt[ sau c[rora li se @ncredin\eaz[ un copil @n vederea adop\iei s[ fac[ fa\[ cheltuielilor
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pe care le implic[ cre]terea copilului . Ulterior, legea din 5 iulie 1996 cu privire la adop\ie
a modificat condi\iile de acordare a aloca\iei de adop\ie. Astfel, aloca\ia de adop\ie se
atribuie @nc[ din momentul sosirii @n c[minul p[rin\ilor adoptatori a copilului adoptat @n
condi\iile legii franceze sau @ncredin\at @n vederea adop\iei. Aloca\ia se acord[ familiilor ale
c[ror resurse sunt inferioare unui anumit nivel care variaz[ @n func\ie de num[rul copiilor
afla\i @n @ntre\inerea lor; acest nivel este mai ridicat @n situa\ia @n care fiecare membru al
cuplului dispune de venituri salariale, precum ]i @n cazul @n care copilul este @ncredin\at
unei singure persoane.
#n plus, legisla\ia francez[ mai reglementeaz[ aloca\ia de @ngrijire a copilului la
domiciliu ]i ajutorul familial pentru angajarea unui asistent maternal atestat @n condi\iile
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legii . Aloca\ia de @ngrijire a copilului la domiciliu, atribuit[ f[r[ condi\ia privind nivelul
veniturilor, a fost introdus[ de Legea Barzach din 29 decembrie 1986 @n vederea acord[rii
unui ajutor financiar p[rin\ilor sau persoanei singure care exercit[ o activitate profesional[
]i angajeaz[ o persoan[ care s[ le @ngrijeasc[, la domiciliul lor, copiii @n v`rst[ de p`n[ la 3
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ani . Ajutorul familial pentru angajarea unui asistent maternal atestat, creat de legea din 6
iulie 1990, permite unui cuplu sau unei persoane singure s[ angajeze un asistent maternal
atestat pentru a asigura @ngrijirea copilului @n v`rst[ de p`n[ la 6 ani la domiciliul propriu.
O alt[ presta\ie destinat[ garant[rii unui venit familial minim este aloca\ia pentru p[rintele
izolat care se acord[ tuturor persoanelor singure, rezidente pe teritoriul Fran\ei, care @]i
asum[ @ngrijirea unuia sau mai multor copii ]i care au venituri inferioare unui anumit
13
plafon stabilit @n func\ie de num[rul copiilor afla\i @n @ngrijirea lor . Este de-a dreptul
impresionant acest efort al statului francez de a asigura un regim foarte complex de presta\ii
familiale (care mai cuprinde aloca\ie pentru al doilea n[scut, aloca\ie parental[ @n scopul
9

Art. 124 din Legea nr. 19/2000.
A se vedea Jean-Jacques Dupeyroux - Droit de la sécurité sociale, 13e édition, Éditions Dalloz,
Paris, 1998, p. 608.
11
Idem, p. 613-614.
12
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56
10

Drept privat

educa\iei, aloca\ia de sus\inere a familiei, aloca\ia pentru @nceput de an ]colar, aloca\ia
pentru educa\ie special[, ajutoare pentru locuin\[ etc.) @n scopul sus\inerii familiei at`t @n
forma sa tradi\ional[ - so\, so\ie, copiii, c`t ]i pentru pre@nt`mpinarea unor situa\ii izvor`te
din noile stiluri de via\[ care au dus la apari\ia unei mari diversit[\i de modele familiale:
familii monoparentale, uniuni libere cu sau f[r[ copii, familii compuse din p[rin\i ei @n]i]i
14
divor\a\i sau separa\i, familii adoptive etc .
6. Acordarea acestor presta\ii, ca de altfel a majorit[\ii presta\iilor familiale,
presupune existen\a unui copil aflat @n @ngrijirea beneficiarului. Spre deosebire de legisla\ia
rom`n[, cea francez[ nu impune nici m[car condi\ia existen\ei unei leg[turi juridice de
filia\ie legitim[, natural[ sau adoptiv[, @ntre beneficiar ]i copil, fiind suficient[ o stare de
fapt, respectiv @ngrijirea efectiv[ ]i permanent[ (implic`nd asigurarea locuin\ei, hranei,
responsabilit[\i educative ]i afective etc.) a copilului de c[tre persoana @n cauz[. Dreptul la
presta\iile familiale pentru copiii naturali, adopta\i sau numai @ncredin\a\i, se na]te din
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momentul @n care se afl[ @n @ngrijirea beneficiarului presta\iei .
#n timp ce @n dreptul francez este suficient[ existen\a unei st[ri de fapt - @ngrijirea
copilului pentru ca persoana care @l @ngrije]te s[ primeasc[ dreptul la presta\iile familiale, @n
dreptul rom`n @ncredin\area copilului @n vederea adop\iei nu d[ na]tere nici unui drept de
asigur[ri sociale @n favoarea persoanei care a solicitat adop\ia. Contractul colectiv de munc[
unic la nivel na\ional pe anul 2005-2006 con\ine o prevedere @n favoarea femeilor care au @n
@ngrijire copii @n v`rst[ de p`n[ la 6 ani. Astfel, art. 17 alin. 2 al acestui contract prevede c[
femeile care "au @n @ngrijire" copii @n v`rst[ de p`n[ la 6 ani pot lucra cu 1/2 norm[ sau 3/4
norm[, dac[ nu beneficiaz[ de cre]e sau c[mine, f[r[ a le fi afectate drepturile ce decurg
din calitatea de salariat, timpul @n care au fost @ncadrate @n aceste condi\ii consider`ndu-se,
la calculul vechimii @n munc[, timp lucrat cu o norm[ @ntreag[. Aceasta este poate singura
posibilitate pe care o are femeia c[reia i-a fost @ncredin\at copilul @n vederea adop\iei de a
beneficia de mai mult timp liber pentru a se ocupa de copil, f[r[ a-i fi afectate veniturile
salariale ]i celelalte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, respectiv drepturile de
asigur[ri sociale.
Subliniind o dat[ @n plus faptul c[ "uneori chiar deficien\ele unor acte normative
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au favorizat @nc[lcarea interesul superior al copilului prin adop\ie" , propunem de lege
ferenda modificarea art. 1251 din Legea nr. 19/2000 @n sensul acord[rii concediului ]i
indemniza\iei de cre]tere a copilului @n v`rst[ de p`n[ la 2 ani, @n cazul asiguratului care
solicit[ adop\ia, de la data la care i-a fost @ncredin\at copilul @n vederea adop\iei.
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