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BIROULUI PERMANENT
AL

 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar la proiectul de Lege

privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse

între    0 – 12 luni, care completează raportul comisiei nr.570/XVIII/8 din

8.06.2001.

La întocmirea raportului, Comisia şi-a însuşit punctul de vedere al

Guvernului.

                 PREŞEDINTE,                                             SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM      DEP.FARM.ION BURNEI
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RAPORT   SUPLIMENTAR
asupra proiectului de Lege privind acordarea gratuită

de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni

Comisia pentru sănătate şi familie , având în vedere punctul de vedere al Guvernului care a fost înaintat comisiei după
depunerea raportului nr.570/XVIII/8 din 8.06.2001 asupra proiectului de Lege privind acordarea gratuită de lapte praf
pentru copii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni , a procedat la întocmirea raportului suplimentar.

Analizând punctul de vedere al Guvernului, Comisia pentru sănătate şi familie , în şedinţa din 11 iunie 2001 şi-a
însuşit acest punct de vedere,  cuprins în următorul amendament:
Nr.
crt.

Articolul
( textul iniţial)

Amendamentul propus(autorul)
Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.2.

“Distribuirea laptelui praf se realizează
prin consiliile locale ale municipiilor,
oraşelor şi comunelor, respectiv consiliile
locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti.”

Comisia pentru sănătate şi familie
propune ca textul art.2 să fie menţinut
în forma propusă în proiectul de lege.

În conformitate cu
prevederile art.3 din
proiectul de lege,
Ministerul Sănătăţii şi
Familiei  şi Ministerul



0. 1. 2. 3.

Administraţiei Publice
elaborează norme, prin
ordin comun, privind
modul de achiziţionare şi
distribuire a laptelui praf
acordat gratuit copiilor cu
vârste cuprinse între 0 –12
luni. Distribuirea laptelui
praf trebuie să ţină cont de
numărul copiilor 0-12 luni
aflaţi în evidenţe, funcţie de
care se vor organiza puncte
de eliberare a produsului,
deservite de personal
medical şi dispuse la
nivelul localităţilor de
domiciliu ale beneficiarilor:
municipii, oraşe, comune şi
sate.

                     PREŞEDINTE,                                                                                                             SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                            DEP.FARM.ION BURNEI
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