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CĂTRE 

 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 

 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul  asupra proiectului de Lege pentru 

înființarea Comisiei Naționale de Alăptare,  trimis Comisiei pentru 

sănătate şi familie spre dezbatere, în fond, cu adresa nr.PLx.581/2019 

din 28 octombrie 2019.  

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Dr.Nelu TĂTARU 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru sănătate şi familie 
 

Bucureşti, 14 iunie 2022 
Nr.4c-10/418 

 
 

R A P O R T   
asupra  proiectului de Lege pentru înființarea  

Comisiei Naționale de Alăptare  

 
 

În conformitate cu prevederile  art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată spre dezbatere, în 
fond,  cu proiectul de Lege pentru înființarea Comisiei Naționale de 

Alăptare, trimis cu adresa nr.PLx.581/2019 din 28 octombrie 2019. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea 
unor măsuri pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare, în 

subordinea Ministerului Sănătății, în scopul stabilirii ghidului de bune 
practici în domeniu, a strategiilor prioritare pentru creșterea ratelor 

alăptării, în vederea asistării maternităților și a uităților spitalicești 
pentru încurajarea alăptării și pentru implementarea protocoalelor de 

promovare și susținere a alăptării. 

 
La întocmirea prezentului raport,  Comisia a avut în vedere: 

- avizul negativ al Consiliului Economic și Social 
(nr.3444/2.07.2019); 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ 
(nr.612/17.07.2019); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție 
socială (nr.4c-9/693/26.11.2019); 

- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte 
și problemele minorităților naționale 9nr.4c-6/699/28.11.2019); 

- avizul favorabil  al Comisiei pentru egalitatea de șanse 
pentru femei și bărbați (nr.4c-20/464/10.12.2019); 

- avizul negativ  al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități (nr.4c-13/1000/17.12.2019); 

- punctul de vedere negativ al Ministerului Sănătății 

(nr.AR3684/30.03.2022); 
- punctul de vedere negativ al Guvernului 

(nr.4730/4.05.2022). 
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Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 14 
iunie 2022. La lucrările comisiei au fost prezenţi deputații conform 

listei de prezență. 
 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat  
proiectul de lege  în şedinţa din 21 octombrie 2019, în condițiile 

articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, 

republicată.  
 

Potrivit dispozițiilor articolului 75 alineatele (1) și (3) din 
Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
 

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

 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei pentru sănătate 

şi familie, au hotărât,  cu majoritate de voturi, respingerea 
proiectului de lege, din următoarele considerente: 

- în prezent, sunt în vigoare o serie de acte normative care 
reglementează aspectele propuse prin inițiativa legislativă, și anume 

Ordinul ministrului sănătății și familiei nr.1006/2002 pentru înființarea 

Comitetului Național de Promovare a Alăptării și Ordinul ministrului 
sănătății nr.809/2003 pentru adoptarea Strategiei în domeniul 

promovării alăptării, 2003-2012;  
- totodată, prin Ordinul ministrului sănătății nr.446/2017 au fost 

aprobate Standardele, Procedura și Metodologia de evaluare și 
acreditare a spitalelor, ordin care include și Standardul privind 

promovarea conceptului de ”prieten al copilului”, criteriile și cerințele 
aferente acestui standard fiind elaborate în baza celor 10 pași UNICEF 

pentru promovarea alăptării; 
- din punct de vedere redacțional, propunerea legislativă nu 

respectă normele de tehnică legislativă, în sensul că nu sunt 
promovate soluții juridice clare, concise și precise, aceasta fiind lipsită 

de prevederi care să determine fără echivoc obiectul de reglementare; 
- raportat la intenția de reglementare, în măsura în care 

prezenta propunere legislativă implică creșterea cheltuielilor de la 

bugetul de stat, era necesar a se avea în vedere prevederile art.138 
alin.(5) din Constituția României, republicată, conform cărora ”Nicio 

chletuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de 
finanțare”. 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
          Dr.Nelu TĂTARU                                Liviu-Ioan BALINT  

 
 

 
 
 
                                                                                                          Întocmit, 

Consilier parlamentar,Livia Spînu  


