Iulian Boldea (Coord.)
Globalization and National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural Dialogue
SOCIAL SCIENCES SECTION

SUSPENSION OF THE INDIVIDUAL LABOR CONTRACT IN LIGHT OF NEW
REGULATIONS LEAVE ACCOMMODATIVE
Gheorghe Lucian
Lecturer, PhD, ”Ovidius” University of Constanța

Abstract: Adoptive son ship is a creation of law.It stems from the adoption and generates civil
kinship. By adoptive parentage is established between adopted and adopter and family ties
between the adoptee and the adopter's relatives.
Kinship civil replaces natural kinship; the adoptee and his descendants became the adopter kin
and relatives.
Exceptionally, in case of adoption of the child by natural or adoptive spouse's parent, leaving the
family applies only in relation to the parent's parent and relatives naturally naturally adopter
who is not married.
Keywords: adoptive, son ship, kinship, family, parents
CONSIDERAȚII TEORETICE CU PRIVIRE LA MODIFICĂRILE ADUSE
ADOPȚIEI PRIN LEGEA NR.57/2016
Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi
adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.
Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii:
a) interesul superior al copilului;
b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
c) continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică,
lingvistică, religioasă şi culturală;
d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.
Condiţiile şi procedura adopţiei internaţionale, ca şi efectele acesteia asupra cetăţeniei
copilului se stabilesc prin lege specială.
Adopţia se încuviinţează de către instanţa de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului şi
sunt îndeplinite toate celelalte condiţii prevăzute de lege.
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Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.
Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condiţiile legii, şi persoana care a dobândit capacitate
deplină de exerciţiu, dacă a fost crescută în timpul minorităţii de către cel care doreşte să o
adopte.
Adopţia fraţilor, indiferent de sex, de către persoane sau familii diferite se poate face numai dacă
acest lucru este în interesul lor superior.
Adopţia între fraţi, indiferent de sex, este interzisă.
Persoanele care nu au capacitate deplină de exerciţiu, precum şi persoanele cu boli psihice şi
handicap mintal nu pot adopta. De asemenea, persoana care a fost condamnată definitiv pentru o
infracţiune contra persoanei sau contra familiei, săvârşită cu intenţie, precum şi pentru
infracţiunea de pornografie infantilă şi infracţiuni privind traficul de droguri sau precursori nu
poate adopta.
Legea prevede că adoptatorul trebuie să fie cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul însă
pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă
dintre adoptat şi adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puţin de 16 ani.
Adopţia între fraţi, indiferent de sex, este interzisă.
Legea nr. 273/2004 cu privire la regimul juridic al adopţiei reglementează, printre condiţiile de
fond ale adopţiei1 şi consimţământul următoarelor persoane:
al părinţilor fireşti ai copilului2;
al tutorelui copilului3;
al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani4;
al adoptatorului sau, după caz, al familiei adoptatoare5;
al soţului care este deja părinte adoptator al copilului6;
al soţului persoanei care adoptă7.
Consimţământul la adopţie reprezintă manifestarea de voinţă a persoanelor prevăzute de lege,
prin care acestea îşi exprimă, după caz, acordul pentru încetarea legăturilor de filiaţie şi rudenie
naturală sau pentru stabilirea legăturilor de filiaţie şi rudenie civilă.
Condiţia consimţământului dezvăluie natura esenţial civilă a actului juridic al adopţie.
1

art. 5 - 18
art. 11 alin. 1 lit. a şi alin. 2, art. 12 alin. 1 teza I şi alin. 2 - 4, art. 13 - 16, art. 23 alin. 2^1, art. 23^1 - 23^5 şi art.
36^1
3
art. 11 alin. 1 lit. a, art. 13 - 14, art. 15 alin. 1 şi 3, art. 16 şi art. 23 alin. 2^1
4
art. 11 alin. 1 lit. b şi alin. 2, art. 17 şi art. 64
5
art. 11 alin. 1 lit. c şi alin. 2 şi art. 18 alin. 1
6
art. 12 alin. 1 teza a II-a
7
art. 18 alin. 2
2
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În plan internaţional, Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, în art. 5 paragr. 1,
prevede condiţia exprimării consimţământului de către următoarele persoane:
mama copilului, în cazul copilului nelegitim (lit. a teza I);
mama şi tatăl copilului, în cazul copilului legitim (lit. a teza a II-a);
persoana sau organismul abilitat să exercite drepturile părinteşti, în cazul în care nu există nici
mamă, nici tată care să consimtă la adopţie (lit. a teza a III-a);
soţul adoptatorului (lit. b).
În schimb, Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiilor
internaţionale, în art. 4, instituind cerinţele exprimării consimţământului, se referă generic la
diverse persoane şi autorităţi (lit. c pct. 1-3) şi expres doar la mama copilului (lit.c pct.4) şi la
copil (lit.d).
Modificările aduse prin legea nr.57/20168 aduce modificări și în ceea ce privește îndeplinirea
unor condiții de fond pentru încheierea adopției.
Astfel consimţământul la adopţie nu poate fi exprimat în locul părinţilor fireşti/tutorelui copilului
de către curator, mandatar sau o altă persoană împuternicită în acest sens.
În mod excepţional, în situaţia în care unul dintre părinţii fireşti, deşi au fost realizate demersuri
suficiente, nu a putut fi găsit pentru exprimarea consimţământului, consimţământul celuilalt
părinte este îndestulător. Când ambii părinţi se află în această situaţie, adopţia se poate încheia
fără consimţământul lor.

Instanţa de judecată poate încuviinţa luarea consimţământului la

locuinţa celui chemat să exprime consimţământul, printr-un judecător delegat, dacă partea, din
motive temeinice, este împiedicată să se prezinte în faţa instanţei.
Părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, tutorele acestuia, trebuie să consimtă la adopţie în mod
liber şi necondiţionat, numai după ce li s-a explicat, într-un limbaj accesibil, consecinţele
exprimării consimţământului şi asupra încetării legăturilor de rudenie ale copilului cu familia sa
de origine, ca urmare a încuviinţării adopţiei.
Obligaţia de a asigura consilierea şi informarea înaintea exprimării consimţământului la adopţie îi
revine direcţiei în a cărei rază teritorială locuiesc în fapt părinţii fireşti sau, după caz, tutorele,
direcţia realizând şi un raport în acest sens. Raportul se comunică direcţiei de la domiciliul
copilului, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia.
În cazul adopţiei persoanei care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, consimţământul
adoptatorului sau familiei adoptatoare, precum şi cel al adoptatului se exprimă în faţa instanţei
judecătoreşti. În acest caz, consimţământul părinţilor fireşti nu este necesar.
8

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 283 din 14 aprilie 2016
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Evaluarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare în vederea obţinerii atestatului se realizează pe
baza solicitării adoptatorului sau familiei adoptatoare de către direcţia de la domiciliul acestora
sau de către organismele private autorizate să desfăşoare activităţi în cadrul procedurii adopţiei
interne. În cazul unui rezultat favorabil al evaluării, direcţia în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare eliberează atestatul de persoană sau familie aptă să
adopte, care se constituie ca anexă la dispoziţia directorului general/executiv al direcţiei.
În situaţia în care soţii familiei adoptatoare şi-au stabilit domicilii diferite, atestatul se eliberează
de către direcţia de la domiciliul unuia dintre soţi, în funcţie de opţiunea acestora.
Atestatul eliberat de direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia
adoptatoare este valabil pentru o perioadă de 2 ani.
Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în
care:
a) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei
copilului aflat în plasament de cel puţin un an;
b) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea
adopţiei;
c) persoana/familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi
copii.
Pe parcursul procesului de evaluare, adoptatorul sau familia adoptatoare este obligată să
colaboreze cu specialiştii care realizează evaluarea, refuzul acestora de a participa la toate etapele
evaluării constituind motiv pentru formularea propunerii privind neacordarea atestatului.
În situaţia copilului pentru care s-a instituit plasamentul la o rudă până la gradul al patrulea,
planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia internă, numai în situaţia în care
managerul de caz apreciază că este în interesul copilului deschiderea procedurii adopţiei.
În situaţia copiilor care au împlinit vârsta de 14 ani, planul individualizat de protecţie poate avea
ca finalitate adopţia dacă există solicitări de adopţie a acestora din partea unor familii/persoane
atestate. În situaţia fraţilor care nu pot fi separaţi, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani,
planul individualizat de protecţie poate avea ca finalitate adopţia numai dacă există solicitări de
adopţie a acestora împreună din partea unor familii sau persoane atestate.
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Planul individualizat de protecţie, astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare9, are ca finalitate adopţia internă dacă:
a) după instituirea măsurii de protecţie specială a trecut un an şi părinţii fireşti ai copilului,
în grija cărora acesta nu a putut fi lăsat din motive neimputabile părinţilor, precum şi rudele până
la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu realizează niciun demers pentru
reintegrarea sau integrarea copilului în familie;
b) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii fireşti ai
copilului şi rudele până la gradul al patrulea ale acestuia, care au putut fi găsite, nu colaborează
cu autorităţile în vederea realizării demersurilor pentru reintegrarea sau integrarea copilului în
familie;
c) după instituirea măsurii de protecţie specială au trecut 6 luni şi părinţii şi rudele
copilului până la gradul al patrulea nu au putut fi găsite;
d) după instituirea măsurii de protecţie specială, părinţii şi rudele copilului până la gradul
al patrulea care au putut fi găsite declară în scris că nu doresc să se ocupe de creşterea şi
îngrijirea copilului şi în termen de 30 de zile nu au revenit asupra declaraţiei. Direcţia are
obligaţia înregistrării acestor declaraţii, precum şi a celor prin care părinţii şi rudele până la
gradul al patrulea revin asupra declaraţiilor iniţiale;
e) copilul a fost înregistrat din părinţi necunoscuţi. În acest caz, adopţia ca finalitate a
planului individualizat de protecţie se stabileşte în maximum 30 de zile de la eliberarea
certificatului de naştere al acestuia.
Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri
supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz,
activităţi independente sau activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate
beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada
9

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 5 martie 2014. Republicată în temeiul art. V din Legea
nr. 257/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 30 septembrie 2013, dându-se textelor o
nouă numerotare. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului a fost publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004 şi a mai fost modificată prin Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor
sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările
ulterioare, şi prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.
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încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la
indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.
Concediul şi indemnizaţia se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se
anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare
în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare,
înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi
dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.
Cererea se completează potrivit modelului care se aprobă prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi. Drepturile se stabilesc şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care a
fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.
Persoanele îndreptăţite cărora li s-au stabilit drepturile prevăzute de lege nu pot beneficia, în
perioada concediului de acomodare, de drepturile acordate în baza art. 2 şi 7 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei
individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea
cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate.
Cererea şi documentele doveditoare se depun şi se înregistrează la agenţia pentru plăţi şi inspecţie
socială judeţeană şi a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa
persoana îndreptăţită.
Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în
care se produce una din următoarele situaţii:
a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
b) la cererea persoanei îndreptăţite;
c) copilul a împlinit 18 ani;
d) a avut loc decesul copilului;
e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea
adopţiei.
Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se suspendă începând cu ziua următoare
celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:
a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă;
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b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în
vederea adopţiei.
Reluarea concediului de acomodare şi a plăţii indemnizaţiei aferente suspendate se face la
cererea persoanei îndreptăţite, începând cu data depunerii acesteia, dacă nu au intervenit situaţii
care să determine încetarea drepturilor.
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