
 

          

 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din ziua de 20 ianuarie 2014 
 

 
Ședința Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO a avut loc în ziua de luni, 20 ianuarie 2014, şi a fost 
condusă de dl. senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei. 

La propunerea preşedintelui, membrii comisiei au adoptat în unanimitate 
următoarea ordine de zi: 

 
1. Propunerea legislativă L661/2013 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor  
 

Având în vedere că nu a fost primit un punct de vedere al Guvernului privind 
propunerea legislativă L 661/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, membrii comisiei au decis în 
unanimitate să amâne dezbaterea pentru o ședință viitoare.  

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că, 
în data de 9 decembrie 2013, comisia a solicitat Guvernului un punct de vedere 
privind această propunere legislativă.  

  
 

2. Propunere legislativă privind instituirea unor facilităţi pentru 
studenţii şi masteranzii de administraţie publică, ştiinţe politice, 
relaţii internaţionale şi studii europene sub forma unor stagii de 
practică retribuite (L662/2013). 
 
Având în vedere că nu a fost primit punctul de vedere al Guvernului privind 

propunerea legislativă privind instituirea unor facilităţi pentru studenţii şi masteranzii 
de administraţie publică, ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene sub 
forma unor stagii de practică retribuite (L662/2013), membrii comisiei au decis în 
unanimitate să amâne dezbaterea pentru o ședință viitoare.  

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că, 
în data de 9 decembrie 2013, comisia a solicitat Guvernului un punct de vedere 
privind această propunere legislativă.  

 
 

3. Propunere legislativă pentru completarea art.284 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal (L690/2013) 

 
Având în vedere că nu a fost primit un punct de vedere al Guvernului privind 

propunerea legislativă pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind 
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Codul fiscal (L690/2013), membrii comisiei au decis în unanimitate să amâne 
dezbaterea pentru o ședință viitoare.  

Domnul senator Traian Constantin Igaş, preşedinte al comisiei, a precizat că, 
în data de 9 decembrie 2013, comisia a solicitat Guvernului un punct de vedere 
privind această propunere legislativă.  

 

La lucrările comisiei au participat: domnul senator Igaş Traian Constantin, 
doamna senator Firea Gabriela, domnul senator Dobra Dorin-Mircea, domnul deputat 
Bărbulescu Daniel-Ionuţ, domnul deputat Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, domnul 
deputat Ghiveciu Marian, domnul deputat Palăr Ionel, domnul deputat Paleologu 
Theodor, domnul deputat Pâslaru Florin-Costin, doamna deputat Turcan Raluca,  
domnul deputat Voicu Mădălin-Ştefan. 

Au fost absenţi: domnul deputat Antal Istvan, domnul deputat Caloianu Mario-
Ernest, domnul deputat Dobre Victor Paul, domnul senator Draghici Damian, domnul 
senator Nasta Nicolae, domnul deputat Necula Cosmin, domnul senator Popa 
Constantin.    

 

 

Preşedinte                  Secretar 

Senator Traian Constantin Igaş   Senator Dobra Dorin-Mircea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Munteanu Ionuţ-Petre 

Consilier parlamentar 


