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Obiective generale 

de învățare: 

1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată a 
specificităţii activităţii Secretariatului Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare a 

Camerei Deputaţilor în cadrul colaborării  cu  
funcţionarii  din  Parlamentul României, din 

Guvernul României şi din instituţiile de la nivel 
naţional şi european; 

2. Cunoaşterea şi înţelegerea atribuţiilor Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare şi 
sprijinirea activităţilor Secretariatului acesteia în 
asistenţa acordată membrilor comisiei, 

în vederea examinării proiectelor de acte normative 

cu care aceasta a fost sesizată, a întocmirii 

rapoartelor şi avizelor; 
3. Deprinderea redactării de documente cu caracter 

instituţional şi utilizarea normelor de tehnică 

legislativă; 

4. Formarea de abilităţi (teoretice şi practice) pentru 

potenţialii specialişti în drept și administraţie 
publică, la nivel parlamentar; 

5. Cunoaşterea prevederilor legislaţiei specifice, cum 

ar fi Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
-  Codul  administrativ,  legislaţia  urbanismului  și 

amenajării teritoriului, cadastru, construcții etc. 
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Activități specifice 

pe care trebuie să le 

îndeplinească 

internul: 

1. Fixarea   cadrului   legal   în   temeiul   căruia 
Secretariatul Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare îşi desfăşoară activitatea; 

2. Identificarea activităţilor specifice Secretariatului 

Comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare şi deprinderea modului de realizare a 
acestora; 

3. Realizarea unor cercetări de fond pentru realizarea 

documentelor    sintetice    de    informare,    utile 

participării reprezentanţilor Comisiei pentru politică 
economică, reformă și privatizare la conferinţe şi 
întâlniri oficiale; 

4. Urmărirea săptămânală/lunară a actualităţii 

legislative specifice; 

5. Realizarea de activităţi individuale specifice, de 
documentare şi informare în diverse domenii, cu 
scopul realizării sarcinilor primite. 

 

 
 

Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Însuşirea cadrului legal de funcţionare a Camerei 
Deputaților şi a Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare, precum şi a conduitei de la 
locul stagiului; 

2.  Analizarea  și  pregătirea  materialelor  necesare 

bunei desfășurări a ședințelor Comisiei; 

3. Însuşirea  activităţilor  specifice  Comisiei  pentru 

politică economică, reformă și privatizare şi 

deprinderea modului de realizare a acestora; 

4. Însuşirea tehnicilor de documentare individuală în 

domeniile specifice Comisiei; 

5. Capacitatea redactării de răspunsuri la scrisori şi 

de întocmire a documentelor oficiale ale comisiei 

(rapoarte şi avize); 

6.  Capacitatea   de   redactare   a   unui   text,   cu 

respectarea  rigorilor  de  documentare  specifice 

analizelor şi sintezelor. 


