
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

LEGE 

pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare 

 

Practica alăptării este încă una deficitară în România, având în vedere faptul că doar 20% dintre 
mame își alăptează copiii în primele 6 luni de viață, cu toate că Organizația Mondială a Sănătății 
recomandă ca alăptarea să continue până la vârsta de doi ani a copilului. În același timp, rata 
alăptării exclusive este și mai redusă – de doar 12,6%, cifră care ne situează pe ultimul loc în 
Europa, trendul fiind negativ, spre deosebire de cel de la nivel european. Comparativ, următoarea 
țară în clasamentul cu cele mai scăzute rate ale alăptării este Irlanda, cu 53%. În țările nordice, 
mamele alăptează exclusiv în primele șase luni de viață în proporție de 89-94%. 

Renunțarea la alăptarea exclusivă în România are legătură cu informarea și sprijinul acordat de 
către personalul medical, precum și cu lipsa unor ghiduri clare și a unei autorități care să se ocupe 
de acest domeniu. Prin urmare, situația gravă în care se află România din acest punct de vedere 
face necesară adoptarea unor măsuri de stimulare a alăptării ca practică de prioritate națională. În 
acest sens, prezentul proiect propune înființarea Comisiei Naționale de Alăptare, al cărei rol ar fi 
tocmai încurajarea, sprijinirea și promovarea alăptării, aceasta urmând să funcționeze în 
subordinea Ministerului Sănătății. Principalele activități ale Comisiei ar include: 1) Stabilirea 
strategiilor prioritare pentru creșterea ratelor alăptării; 2) Stabilirea ghidurilor de bune practici în 
domeniu; 3) Redactarea de materiale informative și educative despre alăptare; 4) Organizarea de 
evenimente pentru promovarea și susținerea alăptării; 5) Asistarea maternităților și unităților 
spitalicesti pentru încurajarea alăptării și 6) Asistarea maternităților în implementarea 
protocoalelor de promovare și susținere a alăptării.  

Proiectul de lege face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu prin care se are în vedere sporirea 
natalității în România, prin umplerea unor viduri legislative sau oferirea unor facilități pentru copii 
și părinți.  

Înființarea unei Comisii Naționale de Alăptare este recomandată de Unicef și Organizația 
Mondială a Sănătății, printre statele care au deja o astfel de Comisie numărându-se Germania, 
Statele Unite, Canada, Brazilia, state în care rata alăptării a crescut semnificativ, iar riscurile 
asociate cu lipsa laptelui matern au fost reduse semnificativ. 

 

 

 

 

 

Inițiator 
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Parlamentul României - Camera Deputaților 
 

LEGE 

pentru înființarea Comisiei Naționale de Alăptare 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. 1 

Se înființează Comisia Națională de Alăptare, denumită în continuare Comisia, care va funcționa 
în subordinea Ministerului Sănătății. 

Art. 2 

Scopul Comisiei este de a promova, proteja și susține alăptarea în România prin politici publice și 
ghiduri specifice. 

Art.3 

În scopul de a avea specialiști care să funcționeze în domeniul alăptării și lactației se recomandă 
recunoașterea și introducerea în Nomenclatorul CAEN de Meserii a Consultantului în Lactație 
Certificat Internațional, IBCLC, ca profesionistul din domeniul medical cel mai bine pregătit să se 
ocupe de acest domeniu. 

După recunoașterea și introducerea meseriei în Nomenclatorul CAEN de Meserii se va constitui 
corpul profesional al consultanților în lactație, a cărui organizare și funcționare va fi reglementată 
prin ordinul Ministrului Sănătății în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act 
normativ. 

Art. 4 

Comisia Națională de Alăptare va include membri din rândul asociațiilor profesionale din 
domeniul medical, ai organizațiilor non-profit din domeniul alăptării, consultanți în lactație 
certificați internațional (IBCLC), medici ginecologi, pediatrii, neonatologi, medici de familie, 
moașe, asistenți medicali și alte specialități conexe. 

Atât în Comitetul Executiv, cât și în rîndul membrilor peste jumătate dintre cei nominalizați trebuie 
să fie Consultanți în Lactație Certificați Internațional (IBCLC).     

Art. 5 

Activitățile Comisiei vor include: 



 

 

1) Stabilirea strategiilor prioritare pentru creșterea ratelor alăptării în țara noastră. Pentru 
promovarea alăptării Comisia va avea în vedere măsuri necesare pentru părinți, familie, 
comunitate, sistem de sănătate, angajatori și cercetare. 

2) Stabilirea ghidurilor de bune practici în domeniul alăptării și lactației în colaborare cu 
Ministerul Sănătății. 

3) Redactarea de materiale informative și educative despre alăptare și lactație adresate 
părinților și publicului larg dar și cadrelor medicale. 

4) Organizarea de evenimente educative, în special prin programele de educație medicală 
continuă, pentru promovarea și susținerea alăptării dar și evenimente educative dedicate 
publicului larg. 

5) Asistență acordată maternităților și unităților spitalicesti pentru a promova și susține 
alăptarea. 

6) Asistarea maternităților în implementarea protocoalelor de promovare și susținere a 
alăptării precum și evaluarea spitalelor prin audit medical. 

 

Ministerul Sănătății va asigura fondurile necesare pentru activitatea Comisiei.  


