
EXPUNERE DE MOTIVE
a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 273 din 2004 privind procedura

adopţiei

Prezenta propunere legislativă reglementează durata concediului de acomodare de care 
poate beneficia adoptatorul ori soţul acestuia, după caz, şi propune creşterea acestei 
perioade de la maximum un an, cât este în prezent, la maximum doi ani, având la bază 
principiile, argumentele şi necesităţile pe care le vom prezenta în continuare.

La baza acestei modificări legislative pentru creşterea duratei concediului de acomodare 
la maximum doi ani stă principiul egalităţii în faţa legii, principiu de rang constituţional 
conform căruia legea trebuie să ofere şanse egale tuturor cetăţenilor.

Având în vedere faptul că respectarea principiului egalităţii se verifică atât prin raportare 
la diferenţă, cât şi la discriminare, şi comparând legea care stabileşte durata maximă a 
concediului de acomodare a copilului adoptat (L. nr. 273/2004), cu legea care stabileşte 
durata concediului de creştere a copilului (O.U.G nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor), se constată faptul că în timp ce naşterea unui 
copil asumat şi însuşit de familie dă naştere unui drept de concediu cu durata de maximum 
doi ani pentru unul dintre părinţi, adoptarea unui copil dă naştere unui concediu de 
acomodare de doar maximum un an.

Constatând această diferenţă de tratament, pentru a verifica respectarea principiului 
egalităţii urmează ca legiuitorul să stabilească care este relaţia dintre noţiunea de creştere 
a copilului şi cea de acomodare a copilului adoptat, respectiv dacă noţiunea de creştere a 
copilului şi cea de acomodare a copilului sunt atât de diferite încât reclamă un tratament 
diferenţiat, aşa cum este în prezent, ori, în realitate, cele două noţiuni sunt mult mai 
apropiate şi ar merita un tratament juridic identic, respectiv tratamentul propus prin 
prezenta propunere de lege.

în fapt, noţiunea de creştere a copilului include şi noţiunea de acomodare, întrucât atât 
copiii asumaţi de familiile lor cât şi copiii adoptaţi aflaţi în perioada de acomodare cresc, 
iar în cursul creşterii se şi acomodează la familia din care fac parte.

Singura diferenţă obiectivă - dar cu puţină relevanţă pentru prezentul demers - este că nou- 
născutul asumat de familie, spre deosebire de copilul adoptat, în acelaşi timp în care se 
acomodează la viaţa familiei sale, se acomodează şi la viaţa extra-uterină. Astfel, împotriva 
acestui demers s-ar putea argumenta doar prin faptul că durata maximă a concediului este 
mai mare pentru nou născut decât pentru copilul adoptat deoarece nou-născutul are nevoie 
de sprijin pentru a se adapta la viaţa extra-uterină. însă acest argument nu este convingător



deoarece şi copilul adoptat a trebuit şi a reuşit să se adapteze la viaţa extra-uterină, probabil 
în condiţii nu la fel de prielnice precum copiii asumaţi de familiile lor.

Acestea fiind spuse, considerăm că este normal ca, pentru a respecta principiul egalităţii 
cetăţenilor în faţa legii (şi, implicit, egalitatea copiilor în faţa legii), să crească şi durata 
maximă a concediului de acomodare la doi ani, pentru că durata procesului de adaptare la 
familie nu trebuie să fie diferită nici în funcţie de momentul în care copilul ajunge să facă 
parte din familie (momentul naşterii ori cel al adopţiei), şi nici în funcţie de modul în care 
acesta devine parte din familie (prin procesul naşterii ori prin procesul adopţiei).

Având în vedere cele expuse, supunem prezenta propunere de lege spre dezbatere şi 
adoptare.
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