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Internship la Camera Deputaților 

Ediția II - 2022 - 

 

Denumirea structurii: 

 
 

Comisia pentru politică externă 

Obiective generale de 

învățare: 
1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvată 

a specificităţii activităţii serviciilor Camerei 

Deputaţilor în cadrul colaborării cu funcţionarii 

din instituţiile de la nivel național şi european;  

2. Cunoaşterea şi înţelegerea atribuţiilor Comisiei 

pentru politică externă din structura Camerei 

Deputaţilor;  

3. Deprinderea redactării de documente cu 

caracter instituţional;  

4. Formarea de abilităţi (teoretice şi practice) 

pentru potenţialii funcționari parlamentari, în 

domeniul cercetării şi documentării, a elaborării 

şi redactării documentelor care au caracter 

parlamentar și interinstituţional. 

 
Activități specifice pe 

care trebuie să le 

îndeplinească 

internul:  

 

1. Fixarea cadrului legal în temeiul căruia Comisia 

pentru politică externă îşi desfăşoară 

activitatea;  

2. Identificarea activităţilor specifice Comisiei 

pentru politică externă și deprinderea modului 

de realizare a acestora;  

3. Realizarea unor cercetări de fond, analiză şi 

sinteză pentru realizarea documentelor utile în 

elaborarea avizelor și rapoartelor;  

4. Participarea la ședințele Comisiei, precum și la 

primirea delegațiilor străine; 

5. Urmărirea evoluțiilor europene la nivelul 

Parlamentului și a Consiliului;  

6. Lecturarea și înțelegerea materialelor de 

specialitate, documentarea și discutarea 

problemelor de politică externă;  
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7. Urmărirea zilnică/săptămânală a actualităţii 

politicii pe plan extern; 

8. Activităţi individuale specifice, de documentare 

şi informare în diverse domenii, cu scopul 

realizării sarcinilor primite;  

9. Traducerea unor documente specifice activităţii 

Comisiei pentru politică externă din engleză în 

română şi din română în engleză. 

  
Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Însuşirea cadrului legal de funcţionare a CDEP 

şi a Comisiei pentru politică externă, precum şi 

a conduitei de la locul stagiului; 

2. Însuşirea activităţilor specifice Comisiei pentru 

politică externă şi deprinderea modului de 

realizare a acestora;  

3. Însuşirea tehnicilor de documentare individuală 

specifice activității Comisiei; 

4. Capacitatea de redactare a unui text, cu 

respectarea rigorilor de documentare specifice 

analizelor şi sintezelor în domeniul politicii 

externe; 

5. Capacitatea efectuării de traduceri din engleză 

în română şi din română în engleză. 

 
 


