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Istoria Codului in Romania

• In 2001, la scrierea proiectului  Legii  nr.  321/2001 privind acordarea gratuita  de 
lapte praf pentru copii cu varste cuprinse intre 0-12 luni, au fost inserate cateva 
prevederi importante ale Codului. Ulterior UNICEF a trimis la specializare juristi si 
consilieri din Ministerul Sanatatii pentru a elabora proiectul de lege (opt persoane).

• In 2004 a aparut prima varianta a legii, care in 2005 a fost revizuita si de un jurist 
specializat in probleme de Cod de la sediul central al UNICEF din New York si de un 
specialist IBFAN. Din 2004 legea este in planul de acte normative ale Ministerului 
Sanatatii.

• Nici unul dintre proiectele anterioare nu a ajuns la Parlament. A existat un proiect 
care a ajuns la cateva Ministere de resort (Justitie, Finante etc.) pentru obtinerea 
avizelor necesare, insa proiectul propriu-zis nu a fost depus la Parlament.

Actuala forma a proiectului de lege

• Transpune Directiva 2006/141/CE a Comisiei Europene privind formulele de inceput 
si formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor 
pentru  copii  de  varsta  mica  si  de  modificare  a  Directivei  1999/21/CE,  directiva 
speciala care stabileste cerintele de compozitie si de etichetare pentru formulele de 
inceput si formulele de continuare destinate sugarilor in buna stare de sanatate din 
Comunitate  si  care  permite  statelor  membre  sa  puna  in  aplicare  principiile  si 
obiectivele Codului International de Marketing al Substituentilor de Lapte Matern, 
care  se  refera  la  comercializarea,  informarea  si  responsabilitatile  autoritatilor 
sanitare.

• Manualul  de  aplicare  a  Codului  International  de  Marketing  al  Substituentilor  de 
Lapte  Matern  este  documentul  explicativ  al  codului,  adoptat  de  Reteaua 
Internationala de Actiune pentru Alimentatia Sugarilor, organizatie infiintata in 1979 
sub  egida  OMS  si  UNICEF.  Pe  baza  manualului  a  fost  realizata  fundamentarea 
principiilor si a masurilor prevazute in proiectul de lege, fundamentare prezentata in 
Expunerea de motive a acestuia.



De ce este nevoie de Cod

Legea privind marketingul substituentilor de lapte matern acopera o gama mai 
larga de produse, un numar mai mare de activitati si un numar mai mare de grupuri tinta. 
Prin  aceasta  ea  nu  se  rezuma la  etichetare,  care  din  punct  de  vedere  legislativ  este 
acoperita de legislatia nationala, prin Ordinul comun al Ministrului sanatatii si familiei si al 
Ministrului  agriculturii,  alimentatiei  si  padurilor  nr.  387/251/2002  pentru  aprobarea 
Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala.

a. Produsele acoperite de lege: toate formulele de lapte praf (alimentare sau terapeutice), 
biberoane, tetine, suzete.

b. Activitati: toate activitatile de marketing si de promovare in unitatile sanitare si direct 
catre public.

c. Grupuri tinta: fabricanti, distribuitori, cadre medicale, autoritati sanitare, publicul larg.

Prezentarea proiectului de lege

Proiectul este conceput ca o lege cadru, ale carei principii urmeaza a fi dezvoltate ulterior 
prin norme metodologice de aplicare a acesteia.

Obiectivul proiectului de lege este asigurarea unei nutritii  adecvate si sanatoase pentru 
sugari  si  copii  mici.  In  vederea  atingerii  acestui  obiectiv,  legea  actioneaza  pe  doua 
componente:

a.  Protejeaza si  promoveaza alaptarea exclusiva a  copiilor  pana la  varsta  de 6 luni  si 
continuarea  alaptarii  acestora  pana  la  varsta  de  minimum 2  ani,  in  conformitate  cu 
concluziile si recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

b.  Reglementeaza  marketingul  substituentilor  de  lapte  matern  precum  si  educatia  si 
informarea adecvata a publicului, garantand astfel utilizarea corecta a substituentilor de 
lapte matern atunci cand acestia sunt necesari.



Principalele masuri concrete prin care proiectul isi propune sa isi atinga 
obiectivul

a. Reglementeaza cadrul legal in care se face informarea si educatia publicului in ceea ce 
priveste nutritia sugarilor si a copiilor mici.

b. Interzice publicitatea si promovarea substituentilor de lapte matern.

c. Stabileste masuri vizand sistemul de sanatate si personalul din sistemul de sanatate, 
masuri prin care se limiteaza marketingul substituentilor de lapte matern prin intermediul 
sistemului de sanatate, precum si masuri prin care este protejata si promovata alaptarea.

d. Stabileste masuri vizand personalul producatorilor si al distribuitorilor de substituenti de 
lapte matern, masuri menite sa stopeze promovarea acestor produse.

e. Reglementeaza etichetarea substituentilor de lapte matern.

f. Instituie norme generale privind calitatea si compozitia subtituentilor de lapte matern.

Potrivit  proiectului,  responsabilitatea educarii  si informarii publicului in ceea ce 
priveste nutritia sugarilor si a copiilor mici ii revine Ministerului Sanatatii. De 
asemenea,  Ministerul  Sanatatii  este  organul  de  specialitate  al  administratiei  publice 
centrale care va asigura implementarea si monitorizarea aplicarii legii. Monitorizarea 
urmeaza a fi realizata in colaborare cu Reprezentantele UNICEF si OMS in Romania.


