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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

LEGE

privind alaptarea in spafiile publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1. - Prezenta lege stabile§te unele masuri privind 

prevenirea discriminarii mamelor care alapteaza, precum §i 
combaterea incalcarii dreptului la hrana al copiilor.

Art. 2. - Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a) evacuarea dintr-un spavin public a unei mame care are 

dreptul de a se afla in acel spa^iu §i care alapteaza un copil;
b) interzicerea, in orice mod, a alaptarii in spatiile publice a

unui copil;
c) refuzul fumizarii de servicii unei persoane pentru ca 

alapteaza un copil, in conditiile in care persoana are dreptul de a 

beneficia de serviciul respectiv.

Art. 3. - Contraven|iile prevazute la art. 2 se sanc^ioneaza, dupa
cum urmeaza:

a) cu amenda de la 100 lei la 500 lei, daca fapta este savar§ita 

de 0 persoana fizica;



2

b) cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei, daca fapta este savar§ita 

de 0 persoana juridica sau de catre o entitate inregistrata la Oficiul 

National al Registrului Comertului.

Art. 4. - Faptele prevazute la art. 2 constituie contraventii 

chiar daca spa^iile publice sunt dotate cu camere de tip „mama §i 
copilul”.

Art. 5. - (1) Constatarea contraven^iilor prevazute la art. 2 §i 
aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul 

Autorita^ii Na^ionale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului 

Afacerilor Interne sau Politiei locale, dupa caz.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 2 le sunt aplicabile 

dispoziliile Ordonan^ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, aprobata cu modificari §i completari prin Legea 

nr. 180/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Art. 6. - Persoanele responsabile din instituliile §i unitalile care 

administreaza spa^iile publice vor comunica tuturor angajalilor 

prevederile prezentei legi.
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Aceasta lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia 

Romdniei, republicatd.
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