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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
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  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, trimisă Comisiei noastre pentru dezbatere în fond, cu 
adresa nr.Pl.x- 661 din 24 octombrie 2007. 
 
 
 
 
 
 
      PRESEDINTE,              SECRETAR, 
 
 
            RELU FENECHIU                     SERES DENES 
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,       31 octombrie 2007 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU         Nr.26/1977 

ECOLOGIC  
 

RAPORT   
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 

 
  1. Cu adresa nr.Pl.x- 661 din 24 octombrie 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată în 
vederea dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
creşelor. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1440 din 19.10.2007; 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în 
procedură obişnuită,  în şedinţa din 30 octombrie 2007.  
  Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor.   

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii 
legislative motivat de faptul că, în forma prezentată cuprinzând „textul iniţial, 
textul propus şi motivarea”, nu corespund cerinţelor art.74 alin.(4) din Constituţie 
potrivit căruia propunerile legislative pot fi prezentate doar în forma cerută pentru 
proiectele de legi şi nici exigenţelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea 
legislativă trebuie să cuprindă dispoziţiile de modificare şi de completare a actului 
normativ de bază şi textele propuse.  
  Totodată, având în vedere că modificările şi completările propuse sunt 
de natură a afecta concepţia generală a reglementării şi privesc cea mai mare parte 
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a Legii nr.263/2007, propunerea legislativă ar fi trebuit concepută ca o nouă 
reglementare în domeniu, care să înlocuiască legea susmenţionată, urmând ca 
aceasta să fie în întregime abrogată, potrivit normelor de tehnică legislativă 
prevăzute la art.59 alin.(1) din Legea nr.24/2000. 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
împrumutând caracterul legii asupra căreia intervine legislativ. 
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, 
din totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere. 
  4. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată. 
  În urma dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative. 

 
 
    PREŞEDINTE,             SECRETAR,  

  
            RELU FENECHIU                    SERES DENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier: Sofia Chelaru 
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Pl.x- 661/2007 
 

N  O  T  Ă 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea creşelor. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
  Propunerea legislativă a fost dezbătută şi analizată în fond, în 
procedură obişnuită,  în şedinţa din 30 octombrie 2007.  
  Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor.   

  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii 
legislative motivat de faptul că, în forma prezentată cuprinzând „textul iniţial, 
textul propus şi motivarea”, nu corespund cerinţelor art.74 alin.(4) din Constituţie 
potrivit căruia propunerile legislative pot fi prezentate doar în forma cerută pentru 
proiectele de legi şi nici exigenţelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Propunerea 
legislativă trebuie să cuprindă dispoziţiile de modificare şi de completare a actului 
normativ de bază şi textele propuse.  
  Totodată, având în vedere că modificările şi completările propuse sunt 
de natură a afecta concepţia generală a reglementării şi privesc cea mai mare parte 
a Legii nr.263/2007, propunerea legislativă ar fi trebuit concepută ca o nouă 
reglementare în domeniu, care să înlocuiască legea susmenţionată, urmând ca 
aceasta să fie în întregime abrogată, potrivit normelor de tehnică legislativă 
prevăzute la art.59 alin.(1) din Legea nr.24/2000. 
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
  La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 24 de deputaţi, din 
totalul de 29 membrii ai Comisiei.   
  Raportul Comisiei a fost adoptat cu 23 de voturi pentru şi o abţinere. 
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră 
sesizată. 
  În urma dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative. 
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