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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea 
legislativă privind practica elevilor şi studenţilor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 538 din 17 decembrie 2013, 
înregistrată cu nr.4c-11/1578 din 18 decembrie 2013. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desfăşurarea activităţii de practică a 
elevilor şi studenţilor în conformitate cu planurile de învăţământ, ca activitate obligatorie. Iniţiativa 
legislativă urmăreşte 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 din România. Faţă de actuala reglementare, ca element de noutate, propunerea legislativă 
introduce două noi forme de practică, respectiv stagiul preliminar de practică, având rolul de orientare 
a elevului sau studentului în cadrul domeniului de activitate, şi stagiul de practică, cu rolul de însuşire 
a abilităţilor profesionale în concordanţă cu specializarea prevăzută în planul de învăţământ al 
practicianului. Iniţiativa legislativă vizează şi abrogarea actualei reglementări în vigoare, respectiv 
Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 4 februarie 2014. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz transmis prin adresa cu 
nr.1234 din 6 noiembrie 2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative privind practica elevilor şi studenţilor. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit. n) din Constituţia României, republicată. 
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                               PREŞEDINTE,                                                                     SECRETAR, 
                         BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                     CĂTĂLIN THEODOR NICOLESCU 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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