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Internship la Camera Deputaților 

Ediția I - 2022 - 

 

 

 

Denumirea 
structurii: 

 
 

Departament Legislativ -Direcția pentru 
lucrările și secretariatul comisiilor 

Obiective generale de învățare: 
- Înțelegerea structurii și a activității serviciilor Camerei Deputațillor; 

- Cunoașterea și asilmilarea prevederilor constituționale, legale și 

regulamentare care guvernează funcționarea Camerei Deputaților; 

- Însușirea de cunoștințe referitoare la desfășurarea procedurii 

legislative la nivelul Camerei Deputaților, desfășurarea procesului 

de adoptare a hotărârilor Camerei Deputaților și ale Parlamentului, 

adoptarea punctelor de vedere și a altor acte oficiale ale Camerei 

Deputaților sau ale structurilor interne; 

- Deprinderea folosirii resurselor documentare puse la dispoziția 

publicului pe pagina de internet a Camereri Deputaților; 

- Înțelegerea mecanismelor interinstituționale ale Camerei 

Deputaților aferente procesului legislativ; 

- Formarea de abilități în domeniul cercetării și documentării, a 

elaborării și redactării documentelor care au caracter instituțional, 

pentru potențialii specialiști în drept, administrație publică, științe 

politice. 

 

Activități specifice pe care trebuie să le îndeplinească internul:  

- Identificarea activităților specifice ale Departamentului legislativ si 

a Direcției pentru lucrările și secretariatul comisiilor, a structurii 

organizatorice și a modului de funcționare a compartimentelor 

sale; 

- Întelegerea rolului Departamentului legislativ și a compartimentelor 

sale, în cadrul procesului legislativ; 

- Urmarirea activității parlamentare și a procesului legislativ la nivelul 

Camerei Deputaților; 
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- Folosirea resurselor documentare referitoare la inițiativele 

legislative aflate în procedurpă la nivelul Camerei deputaților în 

vederea implicării în actrivitățile de redactare a unor materiale 

oficiale; 

- Urmarirea ședințelor plenului Camerei Deputaților; 

- Participarea la procesul de înregistrare a memoriilor primite și 

repartizate comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaților, a 

rapoartelor primite de la comisiile de specialitate si parcursul lor, 

distribuirea de materiale primite de la structurile interne ale Camerei 

deputaților; 

- Participarea la procesul de arhivare a documentelor Direcției pentru 

lucrările și secretariatul comisiilor și predarea acestora la 

compartimentul de specialitate al camerei Deputaților; 

-  Inițiativă și determinare pentru atingerea țintelor; 

- Perspectivă și claritate în gândire; 
 

Criterii de evaluare a activității internului: 

-  abilităţile pe care le-a dobândit internul în urma finalizării 

programului de internship; 

- conduita internului pe durata programului de internship; 
- adaptabilitate; 

- capacitatea de a rezolva probleme; 
capacitatea de a lucra în echipă; 

- aprecierea nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire 

a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice necesare pentru 
exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat 

programul de internship; 
 

Criterii de selecție: 

- Student sau absolvent de studii superioare în domeniul științelor 

juridice, științelor administrative sau științelor politice.  

- Experienta, referințe recomandări; 

 

 


