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PROCES-VERBAL
al şedinţelor Comisiei din zilele 15 şi 16 decembrie 2014
Luni, 15 decembrie 2014
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la
Camera Deputaţilor şi Senat
Ordinea de zi a fost următoarea:
Audierea domnului Sorin Mihai Cîmpeanu – propus pentru funcţia de Ministru
al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Ovidiu-Ioan Dumitru – neafiliat.
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna senator prof. univ.dr.
Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
de la Senat.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.
Domnul Sorin Mihai Cîmpeanu, candidatul propus pentru funcţia de ministru al
educaţiei şi cercetării ştiinţifice, a prezentat principalele elemente ale strategiei
proiectului propriu de abordare a domeniului privind educaţia şi cercetarea ştiinţifică
şi a răspuns întrebărilor adresate de către senatori şi deputaţi.
La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori şi deputaţi: Ecaterina
Andronescu, Cristiana Anghel, Cristian Sorin Dumitrescu, Dumitru Oprea, Cătălin
Croitoru, Marko Bella, Nicu Marcu, Dragoş Gabriel Zisopol, Alexandru Ştefan
Băişanu, Sorin Avram Iacoban, Raluca Turcan, Radu Zlati, Ion Eparu, Szabo Odon.
În urma audierii, Comisiile au avizat favorabil candidatura domnului Sorin
Mihai Cîmpeanu la funcţia de ministru al educaţiei şi cercetării ştiinţifice, cu 22 de
voturi pentru şi 9 voturi împotrivă.

Marţi, 16 decembrie 2014
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la
Camera Deputaţilor şi Senat
Ordinea de zi a fost următoarea:
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015. PLx 572/2014. Aviz comun cu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului.
1. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 pentru
Academia Română
2. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 pentru
Ministerul Tineretului şi Sportului
3. Dezbaterea proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 pentru
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
De la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Științifice
- Sorin Mihai Cîmpeanu – ministru desemnat
- Mihnea Costoiu – ministru delegat
- Tudor Prisăcaru – secretar de stat
- Gigel Paraschiv – secretar de star
- Lucia Moise – director
- Mihai Păunică - director
De la Ministerul Tineretului şi Sportului
- Gabriela Szabo – ministru
- Cristian Cosmin – secretar de stat
- Florin Puşcău – secretar general
- Clara Untaru – director economic
De la Academia Română
- acad.Victor Voicu – secretar general
- Dorina Grigore – director
De la Ministerul Finanţelor Publice
- Roxana Petrescu – director
- Munteanu Diana Nadia – consilier.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai
Comisiei, fiind absent 1 deputat, după cum urmează:
- Oros Nechita-Adrian – Grupul Parlamentar al PNL
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna senator Ecaterina
Andronescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a
Senatului.
Ordinea de zi şi programul au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi.
Lucrările şedinţei comune au început cu dezbaterea proiectului Legii bugetului
de stat pe anul 2015 pentru Academia Română.
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A fost depus un amendament făcut de comisiile reunite, care, supus dezbaterii,
a fost aprobat cu 25 de voturi pentru şi 1 abţinere.
În urma examinării, Comisiile reunite, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
au hotărât să avizeze favorabil bugetul Academiei Române, cu amendamentul
admis cuprins în Anexa 2.
În continuare a fost luat în dezbatere bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Științifice.
Domnul ministru delegat Mihnea Costoiu a făcut o prezentare a proiecţiei
bugetare a ministerului pentru anul 2015.
Toate amendamentele depuse au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi.
În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 28 voturi pentru şi 2
abţineri, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Științifice, cu amendamentele admise cuprinse în Anexă.
La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori şi deputaţi: Ecaterina
Andronescu, Dumitru Oprea, Cristiana Anghel, Radu Zlati, Raluca Turcan, Ion
Eparu, Anghel Stanciu, Szabo Odon, Florica Cherecheş, Sorin avram Iacoban.
Lucrările au continuat cu bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.
Doamna ministru Gabriela Szabo a făcut o prezentare a construcţiei bugetare
pentru anul 2015.
Toate amendamentele depuse au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor
prezenţi.
Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să
avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului cu amendamentele
admise cuprinse în Anexa 1.
La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori şi deputaţi: Ecaterina
Andronescu, Ion Eparu, Anghel Stanciu, Radu Zlati, Alexandru Ştefan Băişanu, Sorin
Avram Iacoban, Radu Costin Vasilică.

PREŞEDINTE
Prof.univ.dr. Nicu MARCU
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