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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 octombrie 2009 

 
 
 Şedinţele Comisiei din zilele de 27, 28, 29 şi 30 octombrie 2009 au avut 
următoarea ordine de zi: 
 

Marţi, 27  octombrie şi miercuri, 28 octombrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
Joi, 29 octombrie 2009 

Ora 10.00 
 I. Audierea domnului Daniel FUNERIU – propus pentru funcţia de Ministru 
al Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului 
  Şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului. 
   

II. AVIZ 
 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2009 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. PL.x 510/2009. Aviz. Procedură de urgenţă. Termen: 3 noiembrie 2009. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 
 
 

Vineri, 30 octombrie 2009 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 
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 În ziua de marţi, 27 octombrie şi miercuri, 28 octombrie 2009, lucrările 
Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative 
aflate pe agenda de lucru a Comisiei. 
 
 

Joi, 29 octombrie 2009 
 

I. Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
de la Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a Camerei Deputaţilor şi ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
Senatului au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Cristian Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a precizat că, în conformitate cu 
procedurile prevăzute de Constituţie, Comisiile de învăţământ, tineret şi sport din cele 
două Camere ale Parlamentului, s-au reunit în vederea procedurii de audiere a 
candidatului pentru viitorul Minister al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în 
Guvernul propus de către candidatul la funcţia de prim-ministru, domnul Lucian 
Croitoru şi care va fi prezentat împreună cu programul acestuia într-o şedinţă a 
Camerelor reunite. Conform principiului alternanţei la conducere, şedinţa va fi condusă 
alături de domnul prof.univ.dr. Mihail Hărdău, preşedintele Comisiei din Senat. 
 Conform prevederilor art. 11 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, şedinţele comisiilor nu sunt publice şi, în mod excepţional, 
poate fi admisă prezenţa presei şi a publicului, dacă aşa hotărăsc membrii celor două 
Comisii prin vot.  În consecinţă, domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a suspus 
la vot propunerea ca această şedinţă să fie publică, care s-a adoptat cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi.  
  Domnul Daniel Funeriu, candidat pentru funcţia de Ministru al Educaţiei, 
Cercetări, Tineretului şi Sportului, a prezentat câteva repere biografice, o viziune 
generală asupra sistemului educaţional şi capitolele referitoare la educaţie, cercetare, 
tineret şi sport din Programul de guvernare.  
 Domnul Daniel Funeriu a precizat faptul că, în activitatea sa, dacă va fi ministru, 
doreşte să ţină cont de Pactul Naţional pentru Educaţie, semnat de toate partidele 
parlamentare, pe care-l consideră un document esenţial. În urma acestui pact a apărut 
noua lege a educaţiei, care a fost rezultatul unor eforturi foarte mari, din partea a foarte 
mulţi oameni. Misiunea noului ministru este de a operaţionaliza această lege, de a pune 
în aplicare această lege. 
 Referitor la învăţământul preuniversitar a precizat faptul că are în vedere şase 
lucruri majore: dinamizarea ciclurilor de învăţământ, modernizarea curricumului şi a 
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procedurilor de evaluare, descentralizarea şi depolitizarea, dinamizare a politicilor de 
resurse umane şi educaţia timpurie, care va deveni o prioritate naţională; iar educaţia 
permanentă va reprezenta o necesitate a sistemului educaţional şi va fi tratată ca atare. 
 În ceea ce priveşte învăţământul universitar, domnul Daniel Funeriu a menţionat 
că prin noua lege sunt prevăzute şase măsuri cheie: diferenţiere misiunii universităţilor, 
scoaterea criteriilor de vârstă, finanţarea multianuală şi de excelenţă, cercetarea 
universitară şi modernizarea conducerii universităţii.  
 Privitor la tineret şi sport, domnul Daniel Funeriu a subliniat două linii mari în 
ceea ce priveşte tineretul şi două linii mari în ceea ce priveşte sportul. Tinerii au nevoie 
în viaţă de două lucruri: de o perspectivă şi de modele, dar şi de locuinţe.  Trebuie 
realizată o armonizare legislativă cu standardele Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 
voluntariatul, intership-ul şi implicarea tinerilor în viaţa activă a ţării, precum şi 
egalitatea de şanse rural-urban. Sportul are două componente: sportul de masă şi sportul 
de performanţă. Sportul de performanţă trebuie condus de performeri. Sportul este o 
excelentă metodă de a crea structură  în sate, în comune, în localităţi, de la tineri până la 
toată plaja de vârstă. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a arătat că se poate trece la 
procedura dezbaterii. La dezbateri, au luat cuvântul următorii domni deputaţi şi senatori: 
Cristian Sorin Dumitrescu, Mihail Hărdău, Damian Florea, Victor Cristea, Doiniţa-
Mariana Chircu, Vasile Berci, Iosif Kötö, Ionuţ-Marian Stroe, Doina Burcău, Ana 
Adriana Săftoiu, Maria Stavrositu, Cristian-George Ţopescu, Dan-Radu Zătreanu, Doina 
Silistru, Marius-Sorin Göndör, Ecaterina Andronescu, Ioan Mang, Mihai Surpăţeanu. 
 Domnul prof.univ.dr. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor a amintit că la dezbateri au luat 
cuvântul peste 20 de domni deputaţi şi senatori şi au fost puse peste 50 de întrebări.  
 Domnul prof. univ. dr. Mihail Hărdău, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Senatului a solicitat vot secret. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a menţionat că având în vedere 
experienţa dânsului de 17 ani în Parlamentul României, toate guvernele care au trecut s-
au făcut cu vot deschis, dar ţinând cont de o propunere făcută în mod statutar şi 
regulamentar de către domnul preşedinte Mihail Hărdău, propune supunerea la vot a 
procedurii de vot. 
 Supusă la vot propunerea de a vota prin vot secret, aceasta a fost respinsă, cu 17 
voturi pentru vot secret şi 21 de voturi împotrivă.  
 Domnul deputat Dragoş Zisopol a subliniat că, în contextul actual, punctul de 
vedere al Grupului parlamentar al Minorităţilor Naţionale este de a participa la audieri, 
dar fără a exercita dreptul la vot. 
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a mai precizat încă o dată 
înlocuirile care au fost făcute: domnul senator Nicolae Robu, membru al Grupului 
parlamentar al PNL, a fost înlocuit cu domnul senator Raymond Luca; domnului senator 
Şerban Rădulescu, membru al Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, a 
fost înlocuit cu domnul senator Staicu Florian; doamna deputat Sanda Maria Ardeleanu, 
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membră a Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, a fost înlocuită de 
domnul deputat Mihai Stroe; doamna deputat Monica Maria Iacob-Ridzi, membră a 
Grupului parlamentar al PD-L, a fost înlocuită de doamna deputat Cristina Dobre; 
domnul deputat Vasilică Radu Costin, membru al Grupului parlamentar al PSD + PC, a 
fost înlocuit de către domnul deputat Burnei Ion; domnul deputat Stanciu Anghel, 
membru al Grupului parlamentar al PSD + PC a fost înlocuit de domnul deputat 
Teodorescu Horia. 
 În urma audierii, Comisiile avizează negativ candidatura domnului Daniel 
Funeriu la funcţia de ministru al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, având în 
vedere că s-au înregistrat 15 voturi pentru susţinerea candidaturii,  21 de voturi 
împotrivă şi 2 abţineri.  
 
 

II. Şedinţa Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a Camerei Deputaţilor 

 
 
 Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 510/2009). 
 Domnişoara expert Ioana Mînzu a prezentat proiectul de lege, specificând că se 
transferă de la Colegiul Medicilor din România la Ministerul Sănătăţii responsabilitatea 
elaborării ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală şi, datorită faptului că modul 
de pregătire al absolvenţilor facultăţii de medicină dentară este unul generalist şi nu 
asigură o abordare corespunzătoare, se impune introducerea unor specialităţi adecvate 
patologiilor actuale în medicina dentară.  
 Domnul preşedinte Cristian Sorin Dumitrescu a supus votului propunerea de 
eliberarea avizului favorabil, care a fost aprobat cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 
 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 - Daniel Funeriu - candidat la funcţia de Ministru al Educaţiei, Cercetări, 
 Tineretului şi Sportului. 
 De la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării    
 - Oana Adriana Badea – secretar de stat. 
  
 La şedinţa Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: 
 - Cristian-Sorin Dumitrescu    
 - Cătălin Croitoru    
 - Iosif Kötő    
 - Doina Burcău   
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 - Sanda-Maria Ardeleanu – înlocuită de domnul deputat Mihai Stroe. 
 - Vasile Berci  
 - Viorel-Vasile Buda  
 - Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf  
 - Victor Cristea 
 - George Ionuţ Dumitrică 
 - Anna-Lili Farkas 
 - Damian Florea  
 - Vasile Ghiorghe Gliga  
 - Marius-Sorin Göndör  
 - Florentin Gust Băloşin 
 - Gheorghe Hogea  
 - Monica Maria Iacob-Ridzi – înlocuită de doamna deputat Cristina Dobre. 
 - Şerban Răzvan Mustea 
 - Csilla-Mária Petö 
 - Cornel-Cristian Resmeriţă  
 - Ioan Sorin Roman  
 - Ana Adriana Săftoiu  
 - Anghel Stanciu – înlocuit de domnul deputat Horia Teodorescu. 
 - Maria Stavrositu 
 - Ionuţ-Marian Stroe  
 - Mihai Surpăţeanu  
 - Radu Costin Vasilică – înlocuit de domnul deputat Ion Burnei.  
 - Dan-Radu Zătreanu 
 - Dragoş Gabriel Zisopol. 
 
 La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Mihai Radan.  
 
 
 În ziua de vineri, 30 octombrie 2009, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi 
studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a 
Comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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