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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind instituirea unor facilităţi pentru studenţii şi masteranzii de administraţie publică, 

ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor strategii de practică retribuite 
 (Plx. 367/2013) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 367 din 29 octombrie 
2013, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă privind instituirea 
unor facilităţi pentru studenţii şi masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene sub 
forma unor strategii de practică retribuite. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, avizul 
Consiliului Legislativ şi avizul Consiliului Economic şi Social. 
 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea unor facilităţi, sub forma unor stagii de practică retribuite în 
cadrul unor instituţii publice, pentru sprijinirea studenţilor şi masteranzilor de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii 
internaţionale şi studii europene.
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 29 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a 
participat ca invitat domnul Andrei Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.  
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
  
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 12 noiembrie 2013, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
respingerea propunerii legislative, din următoarele motive: 
  - instituirea unor facilităţi sub forma unor stagii de practică retribuite doar pentru studenţii şi masteranzili de la specializările 
administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene constituie o discriminare faţă de celelalte categorii de 
studenţi şi masteranzi de la alte specializări; 
 - deşi măsurile propuse prin acest proiect au influenţe asupra bugetului de stat, nu sunt prezentate sursele de finanţare pentru 
acestea; 
 - din punct de vedere al tehnicii legislative, ipotezele juridice reglementate sunt prezentate lacunar şi ambiguu, unele chiar 
eliptice, redactarea lor fiind realizată într-un limbaj nespecific stilului normativ.  
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

     Angel TÎLVĂR                                                                               Victor CRISTEA 
 
           
                      Consilier parlamentar  
                                                                                           Ioana Florina Mînzu   
                      
 

 2


