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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 30 de deputaţi, fiind absent 1 deputat: 
- doamna deputat Ana Adriana Săftoiu – Grupul Parlamentar al PNL.  
 

 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 
 - Daniel Petru 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. 
  
 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei este următoarea:  
 
 

Marţi, 22 decembrie 2009    
Ora 11.30  

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

 
 Lucrările şedinţei comune ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a Camerei Deputaţilor şi ale Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a 
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Senatului au fost conduse de domnul prof.univ.dr.ing. Mihail Hărdău, preşedintele 
Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
 Supusă la vot, ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitatea voturilor celor 
prezenţi.  
 Domnul preşedinte Mihail Hărdău 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 Emil Boc 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. Cristian Sorin Dumitrescu, preşedintele Comisiei din Camera Deputaţilor. 
 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 prin vot membrii celor 
două Comisii. În consecinţă, domnul preşedinte Mihail Hărdău a suspus la vot 
propunerea ca această şedinţă să fie publică, care s-a adoptat cu unanimitatea voturilor 
celor prezenţi.  
  Domnul Daniel Petru 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.  
 Referitor la învăţământul preuniversitar a precizat faptul că are în vedere şase 
lucruri majore: dinamizarea ciclurilor de învăţământ, modernizarea curricumului şi a 
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, sub diferite 
modele. Trebuie realizată o armonizarea 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 Mihail Hărdău a arătat că se poate trece la procedura 
dezbaterii. La dezbateri, au luat cuvântul următorii domni deputaţi şi senatori: Cristian 
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Sorin Dumitrescu, Mihail Hărdău, Victor Cristea, Vasile Berci, Iosif Kötö, Ecaterina 
Andronescu, Anghel Stanciu, Florentin Gust Băloşin, Mihai Radan, Dragoş Gabriel 
Zisopol, Ion Bara.  
 În urma audierii, Comisiile avizează favorabil candidatura domnului Daniel 
Petru Funeriu la funcţia de ministru al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, având 
în vedere că s-au înregistrat 29 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
  
 
 

PREŞEDINTE 
 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU 
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