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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti,   20.09.2012 

Nr.   26/345 
 
 

Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi 

educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani, trimisă comisiei pentru examinare pe 

fond, cu adresa nr. Plx. 457 din 27 iunie 2011. 

 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

ION CĂLIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
Bucureşti, 20.09.2012 

Nr. 26/345 
 
 

R A P O R T       
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educare a copiilor în 
vârstă de 0-3 ani 

 
 
 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. Plx. 457 din 27 

iunie 2011, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită, a propunerii 

legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de 

creştere, îngrijire şi educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani. La întocmirea 

prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.289/15.03.2011) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 

(nr.29/176/6.09.2011) 

 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.Plx457/6.09.2011) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială 

(nr.27/369/13.09.2011) 

 avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.326/15.09.2011) 

 punctul de vedere negativ al Guvernului (şedinţa din 1.09.2012, poz.4, 

pag.7) 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea unui sistem de servicii de îngrijire, creştere şi 
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educare a copiilor în vârstă de 0 - 3 ani, propunându-se abrogarea actualei 

reglementări în domeniu – Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative din următoarele considerente: întrucât propunerea legislativă are 

implicaţii asupra prevederilor bugetulului de stat, sunt aplicabile dispoziţiile 

art.11 alin.(1) teza a doua din Constituţia României, precum şi prevederile 

art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, întrucât 

abrogă Legea nr.263/2007, aprobată ca lege organică. 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 septembrie 

2012 au fost prezenţi 27 deputaţi, din totalul de 28 membri ai comisiei. 

Raportul de respingere al comisiei a fost adoptat cu unanimitate de 

voturi. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 22 iunie 2011. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

        Ion CĂLIN 

 

Gheorghe CIOCAN 

 

 
               
 
 
 
 
Consilier, Roxana Feraru 
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