
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 23 noiembrie 2015 
Nr. 4c-9/275 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 16, 17 și 19 noiembrie 2015  

 
Luni, 16 noiembrie 2015 

Ora 20.00 
Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la Camera 

Deputaţilor şi Senat 
 

1. Audierea domnului prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ - candidat la funcţia de 
ministru al educaţiei naționale și cercetării științifice. 

2. Audierea doamnei Elisabeta LIPĂ - candidat la funcţia de ministru al tineretului 
și sportului. 
  
 La lucrările Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaților 
au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 26 membri ai Comisiei, fiind absent 1 deputat, 
după cum urmează: 
   - Marian Enache – Grupul parlamentar al PSD. 
 

Şedinţa comună a fost condusă de doamna senator prof. univ. dr. ing. Ecaterina 
Andronescu, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului. 
 Ordinea de zi şi programul de lucru au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

Doamna preşedinte Ecaterina Andronescu a invitat-o pe doamna Elisabeta Lipă, 
candidat la funcţia de ministru al tineretului și sportului, să facă o scurtă prezentare a 
principalelor obiective propuse în Programul de guvernare. 
 Doamna ministru desemnat Elisabeta Lipă a prezentat principalele obiective propuse 
în Programul de guvernare. 
 În continuare au avut loc dezbateri în cadrul cărora senatorii şi deputaţii au pus 
întrebări la care doamna ministru desemnat Elisabeta Lipă a răspuns.  

La dezbateri au luat cuvântul următorii deputați: Raluca Turcan, Alexandru Ștefan 
Băișanu, Sorin Avram Iacoban, Anghel Stanciu, Ion Eparu, Radu Zlati, Petru Andea și 
senatori: Cristiana Anghel, Ilie Năstase, Dumitru Oprea. 
 

În continuare, doamna preşedinte Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul 
prof.univ.dr.ing. Adrian Curaj, candidat la funcţia de ministru al educaţiei naționale și 
cercetării științifice, să facă o scurtă prezentare a Programului de guvernare pe domeniul 
educaţiei naţionale și cercetării științifice. 
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 Domnul ministru desemnat Adrian Curaj a prezentat principalele obiective propuse 
în Programul de guvernare. 
 S-a continuat cu dezbateri, iar senatorii şi deputaţii membri ai celor două Comisii au 
pus întrebări la care ministrul desemnat, domnul Adrian Curaj a răspuns. La dezbateri au 
luat cuvântul următorii deputați: Dragoș Gabriel Zisopol, Raluca Turcan, Alexandru Ștefan 
Băișanu, Anghel Stanciu, Florica Cherecheș, Maria Grecea, Szabo Odon, Petru Andea, Ion 
Eparu și senatori: Mihnea Costoiu, Marko Bella, Dumitru Oprea, Cristian Dumitrescu, 
Cristiana Anghel, Cătălin Croitoru.  

În urma audierii, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează 
favorabil candidatura doamnei Elisabeta LIPĂ, candidat la funcţia de ministru al 
tineretului și sportului, cu unanimitate de voturi (35 de voturi). 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului avizează favorabil candidatura 
domnului prof. univ. dr. ing. Adrian CURAJ, candidat la funcţia de ministru al educaţiei 
naționale și cercetării științifice, cu unanimitate de voturi (35 de voturi). 

 
 

În zilele de marți, 17 noiembrie și joi, 19 noiembrie 2015, lucrările Comisiei au avut 
pe ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de 
lucru a Comisiei.   

 
 
 
  

PREȘEDINTE 
 

Adrian Nicolae DIACONU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


