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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT                                                           COMISIA PENTRU APĂRARE, ORDINE  PUBLICĂ   

 ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

București, 02 februarie 2022                                                                                      București, 02 februarie 2022 

Nr. 4C- 11/1142/2021                                                                                                Nr.4C-15/391 

                                                                                                                                        

 

RAPORT COMUN  

asupra proiectului de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale 

 Ministerului Afacerilor Interne la activități din străinătate 

(PLx. 567/2021) 

 

 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PL x. 567 din 15 noiembrie 

2021, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, în fond, cu proiectul 

de Lege privind participarea studenților și a elevilor din instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități din 

străinătate. 

 

 La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile sesizate în fond au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 759/22.09.2021) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați  nr. 4C-20/481) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru tineret și sport (nr. 4c-25/129) 

- avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină și imunități (nr. Plx 567/2021) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială (nr. 4c-9/919) 
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- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr. 4c-6/1137). 

  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ în vederea participării elevilor și studenților din 

instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități organizate de către instituții omoloage partenere din 

străinătate. Astfel, studenții înmatriculați la programele de studii universitare de licență pentru formarea inițială a ofițerilor, organizate 

de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, la forma de învățământ cu frecvență, și elevii înmatriculați la școlile 

pentru formarea inițială a subofițerilor și agenților de poliție ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se pot deplasa 

în străinătate în vederea participării la conferințe științifice sau de specialitate, stagii de pregătire, schimburi de experiență, vizite de 

documentare. Deplasarea și participarea la aceste activități se realizează în baza documentelor de cooperare internațională încheiate 

la nivel de stat, guvernamental sau departamental, în domeniile de competență ale Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitațiilor 

primite de la instituții de profil din străinătate. 

 

       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 

73 din Constituția României, republicată. 

 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 8 noiembrie 2021. 

 

4. În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în ședințe separate. 

 

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 07 decembrie 2021.   

La lucrările Comisiei au fost prezenți 25 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în ședința din 02 februarie 2022. 

           La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională deputații au fost prezenți conform listei de prezență 

înregistrată. 
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 În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au 

participat ca invitați: domnul Claudiu Ștefan Chindriș - rector și domnul Takacs Călin - prorector, Academia de Poliție ”Alexandru 

Ioan Cuza” București, Ministerul Afacerilor Interne. 

 

5. În urma dezbaterilor, cele două Comisii au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de Lege 

cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.  

 

 
 

PREȘEDINTE 

Natalia-Elena INTOTERO           

VICEPREȘEDINTE 

Bogdan - Ionel RODEANU 

 

SECR 

SECRETAR 

Laurențiu- Cristinel ȚEPELUȘ 

 

 

SECRETAR  

Dumitru COARNĂ 

 
Șef birou Ioana Florina Mînzu 

 

Consilier parlamentar Monica Tudor 

 

 

 

Consilier parlamentar Luminița Oprea 
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 Anexa  

AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 

crt. 

Text  

adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 

(autor amendamente) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege privind participarea studenților și a elevilor din 

instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activități 

din străinătate 

 

Text nemodificat  

 

2. Art. 1. - (1) Studenții înmatriculați la programele de studii universitare 

de licență pentru formarea inițială a ofițerilor, organizate de Academia 

de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învățământ cu frecvență 

și elevii înmatriculați la școlile pentru formarea inițială a subofițerilor și 

agenților de poliție ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne se pot deplasa în străinătate în vederea participării la următoarele 

activități: 

 

 

 

a) conferințe științifice sau de specialitate; 

b) stagii de pregătire; 

c) schimburi de experiență sau vizite de documentare. 

(2) Deplasarea și participarea la activitățile prevăzute la alin.(1) se 

realizează cu condiția neafectării planului de învățământ, în baza 

documentelor de cooperare internațională încheiate la nivel de stat, 

guvernamental sau departamental, în domeniile de competență ale 

Ministerului Afacerilor Interne, sau a invitațiilor primite de la instituții 

de profil din străinătate. 

Art. 1. - (1) Studenții înmatriculați la programele de 

studii universitare de licență pentru formarea inițială a 

ofițerilor, organizate de Academia de Poliție 

„Alexandru Ioan Cuza”, la forma de învățământ cu 

frecvență, și elevii înmatriculați la școlile pentru 

formarea inițială a subofițerilor și agenților de poliție, 

ce funcționează în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, se pot deplasa în străinătate în vederea 

participării la următoarele activități: 

Autor: Comisiile 

 

a) -c) Text nemodificat 

 

 

 

(2) Text nemodificat 

 

 

 

Pentru 

claritate 

 

3. Art.2.- (1) Selecția studenților și a elevilor pentru participarea la 

activitățile prevăzute la art.1 alin. (1) se face în conformitate cu 

metodologia aprobată de către: 

a) senatul universitar, în cazul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan 

Cuza”; 

b) inspectorul general al inspectoratului general în subordinea căruia 

sunt organizate și funcționează școlile pentru formarea inițială a 

subofițerilor și agenților de poliție. 

 

Text nemodificat  
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(2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) cuprind cel puțin următoarele: 

a) criteriile de selecție; 

b) procedura de realizare a selecției; 

c) procedura administrativă pentru efectuarea deplasării în străinătate; 

d) dispoziții referitoare la recunoașterea și echivalarea, respectiv 

valorificarea rezultatelor obținute pe perioada participării studenților și 

elevilor la activitățile prevăzute la art.1 alin.(1), considerate a fi 

relevante și necesare pentru parcursul educațional sau de formare 

inițială, după caz; 

e) modalitatea prin care studenții și elevii sunt informați cu privire la 

obligațiile ce decurg din participarea la activitățile în cauză. 

 

 

 

 

 

 

  

4. Art.3.- Pe durata deplasării în străinătate și participării la activitățile 

prevăzute la art.1 alin.(1), studenții și elevii beneficiază de drepturi de 

cazare, diurnă și transport, în aceleași condiții cu cele de care beneficiază 

personalul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit prevederilor art.5 

alin.(1) lit. A, art.6-71 și art. 9-15 din Hotărârea Guvernului nr.518/1995 

privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în 

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art.3. - Pe durata deplasării în străinătate și 

participării la activitățile prevăzute la art.1 alin.(1), 

studenții și elevii beneficiază de drepturi de cazare, 

diurnă și transport, în aceleași condiții cu cele de care 

beneficiază personalul Ministerului Afacerilor 

Interne, potrivit prevederilor art.5 alin.(1) lit. A, art. 6-

71, art. 9 și art. 10-15 din Hotărârea Guvernului 

nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale 

personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Autor: Comisiile 

 

 

 

 

 

 

Art. 91 a fost 

abrogat 

5. Art.4. - Elevii și studenții care și-au pierdut cel puțin jumătate din 

capacitatea de muncă, în timpul deplasării în străinătate potrivit art. 1 

alin.(1), beneficiază de pensie de invaliditate în condițiile art.33 din 

Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.4. - Elevii și studenții care și-au pierdut cel puțin 

jumătate din capacitatea de muncă, în timpul 

deplasării în străinătate la activitățile prevăzute la 

art. 1 alin.(1), beneficiază de pensie de invaliditate în 

condițiile art.33 din Legea nr.223/2015 privind 

pensiile militare de stat, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Autor: Comisiile 

Pentru 

claritatea 

textului 

6. Art.5.- (1) Cheltuielile aferente deplasării în străinătate și participării 

studenților și elevilor la activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) se iau în 

calcul la stabilirea cheltuielilor efectuate în total pe timpul școlarizării, 

în sensul prevederilor art.70 din Legea nr.360/2002 privind statutul 

Art.5.- (1) Cheltuielile aferente deplasării în 

străinătate și participării studenților și elevilor la 

activitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) se iau în calcul 

la stabilirea cheltuielilor efectuate în total pe timpul 
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polițistului, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a 

dispozițiilor art.911 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor 

militare, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

(2) În cazul nerespectării angajamentului încheiat în condițiile 

dispozițiilor legale prevăzute la alin.(1) persoanele în cauză sunt 

obligate la restituirea cheltuielilor efectuate în total de către instituția 

trimițătoare. 

(3) Sumele recuperate conform alin.(2) constituie venit la bugetul de stat 

și se utilizează conform prevederilor legale în vigoare. 

școlarizării, în sensul prevederilor art.70 din Legea 

nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv a 

dispozițiilor art.911 din Legea nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Autor: Comisiile 

 

(2) Text nemodificat 

 

 

(3) Text nemodificat 

 

Pentru 

corectitudine

a denumirii 

legii 

 

 

 

 

 

 

7. Art.6. - Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Text nemodificat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


