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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.263/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor 
(Plx. 55/2016) 

 

 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu adresa nr. Plx. 55/ 29 martie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a primit, spre dezbatere şi avizare, propunerea legislativă pentru modificarea 
Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în Comisie în şedinţa din 05 aprilie 
2016. 

Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz 
favorabil asupra propunerii legislative menţionate, cu amendamentele din Anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 

           PREŞEDINTE                    SECRETAR 
       Adrian Nicolae DIACONU                                         Victor CRISTEA  
 

 

 
  Expert parlamentar 

                                                                                                                   Monica Tudor 
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                                                 Anexă 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr. 
263/2007, cu 
modif si 
complt ult 

Text 
propunere legislativă 

Text amendamentul propus 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 
 
 
--- 

 
 
 
 
Art. 2 -  (10) Consiliului local 
va asigura condițiile pentru 
înființarea a minim unei creșe la 
15.000 de locuitori din zona de 
competență. 
 

Alineatul (10) al articolului 
2 se modifică și se 
completează și va avea 
următorul cuprins: 
”(10) Consiliul local sau în 
asociere cu alte consilii 
locale, după caz, vor asigura 
condițiile pentru înființarea a 
minimum unei creșe la 
10.000 de locuitori.” 
Autor: Comisia 

 
 
 
Pentru a acoperi 
și localitățile cu 
populație sub 
15.000 de 
locuitori. 
 
 

2.  
 
 
--- 

 
 
 
 
Art. 2 -  (11) Înființarea creșelor 
în condițiile menționate la alin. 
(10) se poate face și prin 
construirea unor anexe la 
grădinițele existente, astfel încât 
acestea să poată prelua și copii 
de la vârsta de 1 an.  

Alineatul (1) al articolului 2 
se modifică și se 
completează și va avea 
următorul cuprins: 
”(11) Înființarea creșelor în 
condițiile menționate la alin. 
(10) se poate face și prin 
construirea unor anexe la 
grădinițele existente.” 
Autor: Comisia 

 
 
Îngrijirea și 
educația 
timpurie a 
copiilor de 
vârstă ante 
preșcolară 
presupune 
cuprinderea 
copiilor între 0-
3 ani. 

 


