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AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege privind alăptarea în spaţii publice 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent a trimis 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi  problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL-x 257/2018  din 25 aprilie 
2018, spre dezbatere şi avizare, proiectul de Lege privind alăptarea în spaţii publice, înregistrat cu nr. 4c-5/240/26 aprilie 
2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din  15 mai 2018, membrii comisiei au examinat proiectul de Lege, în conformitate cu prevederile art.61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor şi în urma dezbaterilor, au hotărât cu  unanimitate de voturi să îi acorde aviz 
favorabil, cu amendamente admise prezentate în Anexă.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Deputat Iusein IBRAM 
Întocmit : consilier parlamentar  Onesia Babeş 

elena.zorila
Original



 2

 
ANEXĂ 

PLx 257/2018 
Nr. 
crt. 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
 
Art.2. – Următoarele fapte constituie 
contravenţii: 
a) evacuarea dint-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. 

 

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
    „Art.2. – Următoarele fapte constituie contravenţii: 
a) evacuarea dint-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.” 

 
Autor: doamna deputat  Ana Adriana Săftoiu - Grup 
parlamentar PNL 

 
 
Pentru o 
reglementare 
precisă. 
 
 

2.  
 
Art.5.- (1) Constatarea contravenţiilor 
prevăzute la art.2 şi aplicarea sancţiunilor 
de către persoanele împuternicite din cadrul 
Autorităţii Naţionale pentru protecţia 
Consumatorului sau din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne. 
 

2. Articolul 5 alin.(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
    „Art.5.- (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la 
art.2 şi aplicarea sancţiunilor de către persoanele 
împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
protecţia Consumatorului,   Ministerului Afacerilor 
Interne sau Poliţiei locale, după caz.” 
 
Autor: domnul deputat  Gabriel Petrea - Grup 
parlamentar PSD 

 
 
Pentru o 
reglementare 
precisă. 
 

 


