
 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia juridică, de disciplină            Bucureşti, 7 decembrie 2010 
şi imunităţi       Nr. Pl-x 515/2010 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind pregătirea practică a studenţilor 

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

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind pregătirea 
practică a studenţilor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 515 din 29 noiembrie 2010, 
înregistrată cu nr.31/1173 din 2 decembrie 2010. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată, în conformitate cu art. 75 
alin. (1) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (8) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare obligaţia universităţilor de 
stat şi particulare de a introduce o perioadă de practică în programa analitică a 
fiecărei facultăţi, în vederea dobândirii experienţei necesare găsirii unui loc de 
muncă de către studenţi la absolvirea cursurilor de zi. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut 
iniţiativa legislativă în şedinţa din 7 decembrie 2010. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului 
Legislativ, aviz cu nr.1353 din 17 noiembrie 2010 şi avizul negativ al Consiliului 
Economic şi Social, transmis prin adresa nr.2877 din 18 noiembrie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative privind 
pregătirea practică a studenţilor întrucât domeniul propus a fi legiferat prin această 
iniţiativă legislativă este în prezent reglementat prin Legea nr.258/2007 privind 
practica elevilor şi studenţilor, iar adoptarea acestei propuneri legislative ar genera 
paralelisme legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice, conform art.73 alin.(3) lit.n) din Constituţia 
României, republicată. 
 
                          PREŞEDINTE,                                     SECRETAR, 
                            Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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