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RAPORT COMUN 

asupra  proiectului de Lege privind alăptarea în spaţii publice   

         

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru egalitatea  de şanse 

pentru femei şi bărbaţi şi Comisia pentru sănătate şi familie  au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 

privind alăptarea în spaţii publice  transmis cu  adresa nr. PLx.257 din 25 aprilie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 23 aprilie  2018, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin (2) din Constituţia României, republicată.   

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat și conform prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă conform avizului nr.1084/13.12.2017. 

Guvernul, potrivit punctului de vedere transmis cu adresa nr.83/DPSG/29.01.2020 nu susține adoptarea  iniţiativei 

legislative. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil, cu 

amendamente, proiectul de lege, în şedinţa din data de 16 mai 2018, conform Avizului nr.4c-5/240.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a avizat negativ proiectul de lege, în şedinţa din data de 26 februarie  

2019, conform Avizului PL-x257/2018. 

Proiectul de lege supus  dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri privind prevenirea 

discriminării mamelor care alăptează, precum şi combaterea  încălcării dreptului la hrană al copiilor. De asemenea se 

propune reglementarea regimului sancționator pentru unele fapte care au legătură cu alăptarea copilului până la 24 de luni 

în spațiul public. 

 Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au examinat proiectul de  lege în şedinţa online 

din data de  5 mai 2020. 

La lucrările Comisiei  şi-au înregistrat prezenţa 11 deputaţi, din totalul de 13 membri ai Comisiei.     

La dezbaterea proiectului de lege a participat în calitate de invitat domnul Comisar șef Caștu Bogdan, din partea MAI. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, redate în  

Anexa la prezentul raport.  

Membrii Comisiei pentru sănătate și familie au examinat proiectul de lege în ședința online din data de 18 mai 2020. 

La lucrările Comisiei pentru sănătate și familie și-au înregistrat prezența 19 deputați, din totalul de 19 membri. 

În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, redate în Anexa la prezentul raport. 

În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii, propun plenului Camerei Deputaților, cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise, redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.                                                                                                                                          

                            

     PREȘEDINTE,                                                                              PREȘEDINTE,                         

Conf.univ.dr.Florin BUICU                                                         Cristina –Ionela IURIŞNIŢI    
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Anexă 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii 

Lege privind alăptarea în spaţiile publice 

 

Nemodificat.  

2. Art.1. – Prezenta lege stabileşte unele 

măsuri privind prevenirea discriminării 

mamelor care alăptează, precum şi 

combaterea încălcării dreptului la hrană al 

copiilor. 

Nemodificat.  

3. 

 

 

 

 

Art.2. – Următoarele fapte constituie 

contravenţii: 

a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei 

mame care are dreptul de a se afla în acel 

spaţiu şi care alăptează un copil de până la 

24 de luni; 

b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în 

spaţiile publice a unui copil de până la 24 

de luni; 

c) refuzul furnizării de servicii unei 

persoane pentru că alăpteză un copil de 

până la 24 de luni, în condiţiile în care 

persoana are dreptul de a beneficia de 

serviciul respectiv. 

 

Art.2. – Următoarele fapte constituie 

contravenţii: 

a) evacuarea dintr-un spaţiu public a unei 

mame care are dreptul de a se afla în acel 

spaţiu şi care alăptează un copil; 

 

b) interzicerea, în orice mod, a alăptării în 

spaţiile publice a unui copil; 

 

c) refuzul furnizării de servicii unei 

persoane pentru că alăpteză un copil, în 

condiţiile în care persoana are dreptul de a 

beneficia de serviciul respectiv.” 

 

Autori: dep. Ana Adriana Săftoiu - Grup 

parlamentar PNL; membrii celor două 

comisii 

Pentru o reglementare precisă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

4. Art.3.- Contravenţiile prevăzute la art.2 se 

sancţionează, după cum urmează: 

a) cu amendă de la 100 lei la 500 lei, 

dacă fapta este săvârşită de o persoană 

fizică; 

b) cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, 

dacă fapta este săvârşită de o persoană 

juridică sau de către o entitate înregistrată la 

Registrul Comerţului. 

 

Nemodificat. 

 

Nemodificat. 

 

 

b) cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, dacă 

fapta este săvârşită de o persoană juridică 

sau de către o entitate înregistrată la Oficiul 

Naţional al Registrului Comerţului. 

 

 

 

 

 

 

Pentru o reglementare precisă. 

5. Art.4. – Faptele prevăzute la art.2 

constituie contravenţii chiar dacă spaţiile 

publice sunt dotate cu camere de tip „mama 

şi copilul”. 

 

Nemodificat.  

6. Art.5. - (1) Constatarea contravenţiilor 

prevăzute la art.2 şi aplicarea sancţiunilor 

se fac de către persoanele împuternicite din 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorului sau din cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne. 

 

 

 

 

 

(2) Contravenţiilor prevăzute la art.2 le sunt 

aplicabile dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

Art.5. - (1) Constatarea contravenţiilor 

prevăzute la art.2 şi aplicarea sancţiunilor se 

fac de către persoanele împuternicite din 

cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Consumatorului,   Ministerului Afacerilor 

Interne sau Poliţiei locale, după caz. 

 

Autori:dep.Gabriel Petrea - Grup 

parlamentar PRO Europa; membrii celor 

două comisii 

 

Nemodificat. 

 

Pentru o reglementare precisă. 
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Nr. 

crt. 

Text 

adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

nr.180/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

7. Art.6. – Persoanele responsabile din 

instituţiile şi unităţile care administrează 

spaţiile publice vor comunica tuturor 

angajaţilor prevederile prezentei legi. 

 

Nemodificat.  

 


