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Internship la Camera Deputaților 

Ediția I - 2023 - 

 

 

 

Denumirea 
structurii: 

 

 

Departamentul legislativ - Direcţia pentru 
lucrările şi secretariatul comisiilor - Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 
 

Obiective generale 
de învățare: 

1. Cunoașterea rolului comisiilor parlamentare 
permanente, respectiv a Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice; 
2. Cunoașterea etapelor procedurii legislative și 

învățarea procesului legislativ parlamentar; 
3. Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea adecvată a 

specificității activității Camerei Deputaților în cadrul 

colaborării cu funcționarii din instituțiile de la nivel 
național și al Uniunii Europene; 

4. Cunoașterea și controlul respectării principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii în activitatea 

comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor. 
 

 

Activități specifice 

pe care trebuie să le 

îndeplinească 

internul:  

 

1. Familiarizarea cu site-ul Camerei Deputaților, 
respectiv urmărirea procesului legislativ ce permite 

interogarea bazei de date, care gestionează 
proiectele de Lege și propunerile legislative intrate 
în procedură legislativă la Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice; 

2. Urmărirea derulării procedurii legislative pentru 
inițiativele legislative repartizate Comisiei; 

3. Ține evidența sesizărilor de neconstituționalitate 

formulate, întocmind pentru fiecare un dosar; 
4. Activități individuale specifice, de documentare și 

informare cu privire la actele normative aflate în 
transparență decizională pe site-ul ministerelor; 

5. Identificarea activităților specifice Comisiei pentru 

Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice și deprinderea modului de 

realizare a acestora; 



2 
 

6. Realizarea de activități individuale specifice de 
documentare și de informare în domeniile de 

competență ale Comisiei. 
 

Criterii de evaluare a 

activității internului: 

1. Capacitatea de a înțelege rolul comisiilor 
parlamentare, respectiv a Comisiei pentru 
Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice; 
2. Identificarea și însușirea tuturor etapelor procedurii 

legislative și de învățare a procesului legislativ 
parlamentar; 

3. Însușirea cunoștiințelor referitoare la cunoașterea 

și controlul respectării principiiilor subsidiarității și 
proporționalității în activitatea comisiilor 

parlamentare ale Camerei Deputaților; 
4. Capacitatea de a identifica etapele procesului 

legislativ prin interogarea bazei de date, cu privire 

la proiectele de Lege și propunerile legislative 
intrate în procedură legislativă la Camera 

Deputaților, pe domeniul de competență al Comisiei 
pentru Agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară și servicii specifice; 
5. Însușirea tehnicilor de gestionare a sesizărilor de 

neconstituționalitate formulate; 

6. Însușirea tehnicilor de documentare și de informare 
cu privire la actele normative aflate în transparentă 

decizională pe site-urile ministerelor, precum și de 
documentare individuală în domeniu; 

7. Modul de însușire a activităților specifice Comisiei     

pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice. 

Criterii de selecție: 1.Candidatul trebuie să-și motiveze intenția de a 
participa la Programul de Internship care se 
desfășoară la Comisii; 

2.Candidatul trebuie să dispună de capacitate de  
integrare, de abilități de comunicare și adaptare la 

condițiile și programul de lucru al Comisiei. 
  

 


