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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica elevilor și studenților
(PL x 281/2014)

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL x 281 din 10 iunie 2014,
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate
spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.258/2007 privind practica
elevilor și studenților
La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizele primite de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Comisia pentru muncă și protecție socială, avizul Consiliului Legislativ.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și
studenților, în sensul că activitatea de practică a elevilor și studenților se poate realiza de către partenerii de practică în instituțiile

din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională oricând pe parcursul a 24 de ore, în condiții stabilite prin ordin al
ministrului/conducătorului instituției.
2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor
art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare,
Comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate.
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 17
iunie 2014.
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei.
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
domnul Ovidiu Macovei - director adjunct în cadrul DGMRU, Ministerul Afacerilor Interne.
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului.
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în şedinţele din data de 17 și 24 iunie,
09 septembrie 2014.
La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei.
La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitați, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale și domnul Ovidiu Macovei - director adjunct în cadrul DGMRU, Ministerul Afacerilor Interne.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 10 voturi pentru și 7 voturi împotrivă,
adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului, cu amendamentul respins din Anexă.
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
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5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea proiectului de lege în forma inițiatorului.

PREŞEDINTE
Angel TÎLVĂR

PREŞEDINTE
Ion MOCIOALCĂ

SECRETAR
Victor CRISTEA

SECRETAR
Ioan BENGA

Consilier parlamentar
Ioana Florina Mînzu

Consilier parlamentar
Luminița Orea
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ANEXĂ
AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
1.

Text
propunere legislativă

Amendament propus
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor

„(2) Prin excepție de la prevederile
alin.(1) lit. c), activitatea de practică a
elevilor și studenților se realizează de
către partenerii de practică din
instituțiile din sistemul de apărare,
ordine publică și siguranță națională
oricând pe parcursul a 24 de ore, în
condiții stabilite prin ordin al
ministrului/conducătorului instituției.”

„(2) Prin excepție de la prevederile
alin.(1) lit. c), activitatea de practică
a elevilor și studenților se realizează
oricând pe parcursul a 24 de ore, în
condiții stabilite prin ordin al
ministrului
sau
conducătorului
instituției.”

a)
Argumente
pentru
susținerea
amendamentului
Pentru a se oferi posibilitatea tuturor
studenților care ulterior vor desfășura
activităţi pe parcursul a 24 de ore (spre
exemplu studenții la medicină) să practice
viitoarea meserie in condiții asemănătoare cu
cele din viața de zi cu zi.

Autor: deputat UDMR Szabo Odon
b)
Argumente
pentru
respingerea
amendamentului
Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr.
258/2007, partenerul de practică poate fi,
între altele, o societate comercială, deci o
instituţie privată. Pe cale de consecinţă,
activitatea acesteia nu poate fi reglementată la
nivel de ordin de ministru.
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