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√ Legea 182/2021 privind alăptarea în spaţiile publice, publicat in Monitorul Oficial
651/01.07.2021
Art. 1
Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea discriminării mamelor care
alăptează, precum şi combaterea încălcării dreptului la hrană al copiilor.
Art. 2
Următoarele fapte constituie contravenţii:
a)evacuarea dintr-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 alăptează un copil, în condiţiile în care
persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.
Art. 3
Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:
a)cu amendă de la 100 lei la 500 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană fizică;
b)cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, dacă fapta este săvârşită de o persoană juridică sau
de către o entitate înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Art. 4
Faptele prevăzute la art. 2 constituie contravenţii chiar dacă spaţiile publice sunt dotate cu
camere de tip "mama şi copilul".
Art. 5
(1)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 2 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Ministerului Afacerilor Interne sau poliţiei locale, după caz.

(2)Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile publice vor
comunica tuturor angajaţilor prevederile prezentei legi.

√ Hotararea Senatului României 88/2021 referitoare la propunerea de Directivă a
Parlamentului European şi a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalităţii de
remunerare pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare între bărbaţi şi
femei prin transparenţă salarială şi mecanisme de asigurare a respectării legii - COM (2021)
93 final, publicat in Monitorul Oficial 653/01.07.2021
→Art. 1 Senatul României constată că propunerea de Directivă a Parlamentului European şi
a Consiliului de consolidare a aplicării principiului egalităţii de remunerare pentru aceeaşi
muncă sau pentru o muncă de aceeaşi valoare între bărbaţi şi femei prin transparenţă
salarială şi mecanisme de asigurare a respectării legii - COM (2021) 93 final - respectă
principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2 Senatul României susţine:
a)eliminarea diferenţelor de remunerare dintre femei şi bărbaţi, majoritatea statelor membre
ale Uniunii Europene subliniind că acest aspect necesită eforturi suplimentare din partea
guvernelor în vederea asigurării principiului egalităţii în muncă;
b)transparenţa salarială care este, prin urmare, un instrument esenţial pentru eliminarea
îndoielilor cu privire la egalitatea de remunerare între bărbaţi şi femei şi pentru sprijinirea
eliminării prejudecăţilor de gen în practicile de remunerare.

