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 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Plx. 538 din 17 decembrie 
2013, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, propunerea legislativă privind 
practica elevilor şi studenţilor. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, avizul 
Consiliului Legislativ. 
 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desfăşurarea activităţii de practică a elevilor şi studenţilor, în 
conformitate cu planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie. Se doreşte flexibilizarea condiţiilor de practică astfel încât să 
permită mai multor operatori economici să se implice în instruirea elevilor şi studenţilor, asigurându-se pregătirea acestora pentru 
piaţa muncii. Prezentul demers legislativ introduce două forme de practică, respectiv stagiul preliminar de practică, cu rolul de 
orientare a elevului sau studentului în cadrul domeniului de activitate practică ce corespunde specializărilor prevăzute în planul de 
învăţământ al practicantului, şi stagiul de practică, cu rolul de însuşire a abilităţilor profesionale în concordanţă cu specializarea 
prevăzută în planul de învăţământ al practicantului. 
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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 20 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 au 
participat ca invitaţi: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, doamna deputat 
Cătălina Ştefănescu  - iniţiator.  
 
 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 04 februarie 2014, Comisia a propus, cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri, adoptarea 
propunerii legislative, în forma prezentată de iniţiator. 
   
 
   PREŞEDINTE                               SECRETAR 
                    Angel TÎLVĂR                                                                                      Victor CRISTEA 
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