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   Către, 

 
BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, trimisă Comisiei noastre pentru 
dezbatere în fond, cu adresa nr.Pl.-x 186 din 30 martie 2009. 
 
 
   
 

PREŞEDINTE, 

Sulfina BARBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263 din 

19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.Pl.x 186 din 
30 martie 2009, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor. 
 
 La întocmirea raportului s-a avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.212 din 23.03.2009; 
 - avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi nr.Pl-x 
186 din 07.04.2009; 
 - avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
   nr.29/179 din 7 aprilie 2009; 

- avizul negativ al Comisiei  pentru sănătate şi familie nr.28/114 din 8 
aprilie 2009; 
- avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 
nr.27/186 din 9 aprilie 2009. 
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.861/07.04.2009). 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în  şedinţa 
din 22 aprilie 2009.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, urmărindu-se, aşa cum se arată în Expunerea de 
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motive, asigurarea unor servicii adecvate de îngrijire a copiilor, stimularea 
participării femeilor pe piaţa forţei de muncă, precum şi reconcilierea vieţii 
profesionale cu viaţa de familie. 
 Iniţiativa legislativă are în vedere şi faptul că Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.263/2007 nu au fost încă aprobate prin hotărâre a 
Guvernului, în conformitate cu art.24 din această lege. 
 La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, doamna Oana BADEA – secretar 
de stat, iar din partea Agenţiei Naţionale pentru Drepturile Copilului, doamna 
Marcela DUMITRAŞ – şef serviciu juridic. 
 Din numărul total de 31 membri ai Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au participat la dezbateri 
24 deputaţi. 
 Raportul Comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi. 
 Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră sesizată.  
 În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (5 abţineri), 
să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.263 din 19.07.2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor, deoarece sunt încălcate prevederile 
art.138 alin.(5) din Constituţia României, republicată, referitor la stabilirea 
sursei de finanţare, precum şi prevederile art.15 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  
 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei legi 
organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 

  
 

PREŞEDINTE,     SECRETAR,   

          Sulfina BARBU            Mihai Cristian Apostolache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,Sofia CHELARU 
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