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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 29 iunie 2017 
Nr. 4c-9/206 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 26, 27, 28 și 29 iunie 2017 

 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
Luni, 26 iunie 2017 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Marți, 27 iunie 2017 
I. AVIZ 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2017 
privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor 
dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea 
publică a statului. PLx 235/2017. Aviz. Procedură de urgență. Termen: 22 iunie 2017. 
Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională. 

II. DIVERSE 
 

Miercuri, 28 iunie 2017 
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 

 
Joi, 29 iunie 2017 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
din Camera Deputaţilor şi Senat 

1. Audierea domnului Liviu Marian Pop - candidat la funcţia de Ministru al Educaţiei 
Naționale.  

2. Audierea domnului Lucian Puiu Georgescu - candidat la funcţia de Ministru al 
Cercetării și Inovării. 

3. Audierea domnului Marius Alexandru Dunca - candidat la funcţia de Ministru al 
Tineretului și Sportului. 

 
În ziua de luni, 26 iunie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 

individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                    
 

Marți, 27  iunie 2017 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 24 deputați din totalul de 25 membri ai 
Comisiei, fiind absent 1 deputat,  după cum urmează: 
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 - doamna Camelia Gavrilă -  Grupul parlamentar al PSD. 
 

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Theodora Șotcan, 
vicepreședintele Comisiei.  

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 Dezbaterile au început cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a 
statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără 
construcţii aflate în proprietatea publică a statului. PLx 235/2017. 
 Doamna vicepreședinte Theodora Șotcan a precizat că proiectul de lege are ca obiect 
de reglementare dezlipirea în trei loturi a unei suprafețe de teren de 300.000 mp care se află 
în municipiul Brașov, județul Brașov, aflat în proprietatea publică a statului și în 
administrarea Universității ”Transilvania” din Brașov, după cum urmează: lotul 1 având 
suprafața de 279.083 mp, precum și construcțiile de pe acesta, rămân în administrarea 
universității, lotul 2 în suprafață de 20.000 mp trec în administrarea Serviciului Român de 
Informații în vederea construirii unui nou sediu pentru Direcția Județeană de Informații 
Brașov, iar lotul 3 cu suprafața de 917 mp trece în administrarea Ministerului 
Transporturilor în vederea punerii în aplicare a fazei a 2-a a proiectului de construire a 
Variantei de Ocolire a Municipiului Brașov.  Universitatea ”Transilvania” din Brașov și-a 
dat acceptul cu privire la cele două transferuri de terenuri.  

În urma dezbaterii, Comisia a hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
 

În ziua de miercuri, 28 iunie 2017, lucrările Comisiei au avut pe ordinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a Comisiei.                    

 
Joi, 29 iunie 2017 

Şedinţă comună a Comisiilor pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  
din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 La lucrările şedinţei au fost prezenţi 23 deputați din totalul de 25 membri ai 
Comisiei, fiind absenți 2 deputați,  după cum urmează: 

- domnul deputat Robert Nicolae Turcescu - Grupul parlamentar al PMP 
- doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți - Grupul parlamentar al USR. 

 Doamna deputat Camelia Gavrilă a fost înlocuită de domnul deputat Mihăiță Vîrză - 
Grupul Parlamentar al PSD. 
 Doamna deputat Florica Cherecheș a fost înlocuită de domnul deputat Oros Nechita 
Adrian - Grupul Parlamentar al PNL. 
 Doamna deputat Mihaela Huncă a fost înlocuită de doamna deputat Tamara-Dorina 
Ciofu - Grupul Parlamentar al PSD. 
 Domnul deputat Biro Zsolt Istvan a fost înlocuit de domnul deputat Marton Arpad - 
Grupul Parlamentar al UDMR. 
  

Lucrările ședinței comune au fost conduse de doamna senator Ecaterina Andronescu, 
președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului. 

Ordinea de zi și programul au fost adoptate cu unanimitatea voturilor celor prezenți.  
 



3 
 

Doamna preşedinte prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul 
Liviu Marian Pop, candidat la funcţia de ministru al educaţiei naționale, să facă o scurtă 
prezentare a principalelor obiective propuse în Programul de Guvernare. 
 Domnul ministru desemnat Liviu Marian Pop a prezentat principalele obiective 
propuse în Programul de Guvernare. 
 În continuare au avut loc dezbateri, iar domnii și doamnele senatori şi deputaţi au pus 
întrebări la care domnul Liviu Marian Pop a răspuns.  

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 domnului Liviu Marian Pop la funcţia de ministru al educaţiei 
naționale cu 19 de voturi pentru și 11 voturi împotrivă.  

 
În continuare, doamna preşedinte prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat 

pe domnul Lucian Puiu Georgescu, candidat pentru funcţia de ministru al cercetării şi 
inovării, să facă o scurtă prezentare a principalelor obiective propuse în Programul de 
Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte. 
 Domnul ministru desemnat Lucian Puiu Georgescu a prezentat principalele obiective 
propuse în Programul de Guvernare. 
 În continuare au avut loc dezbateri, iar domnii și doamnele senatori şi deputaţi au pus 
întrebări la care domnul Lucian Puiu Georgescu a răspuns.  
 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 domnului Lucian Puiu Georgescu la funcţia de ministru pentru 
cercetare şi inovare  cu 21 de voturi pentru și 11 voturi împotrivă.  
 

Doamna preşedinte prof.univ.dr.ing. Ecaterina Andronescu l-a invitat pe domnul 
Marius Alexandru Dunca, candidat la funcţia de ministru al tineretului și sportului, să facă o 
scurtă prezentare a Programului de Guvernare și a măsurilor pe care dorește să le adopte în 
această calitate.     
 Domnul Marius Alexandru Dunca a prezentat principalele obiective propuse în 
Programul de Guvernare. 

S-a continuat cu dezbateri, iar domnii și doamnele senatori şi deputaţi membri ai 
celor două Comisii au pus întrebări la care domnul Marius Alexandru Dunca a răspuns. 
 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 domnului Marius Alexandru Dunca la funcţia de ministru al 
tineretului și sportului cu 21 de voturi pentru și 11 voturi împotrivă.  
 
 La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori și deputați: Ecaterina Andronescu, 
Remus Mihai-Goțiu, Raluca Turcan, Leon Dănăilă, Lavinia Corina Abu-Amra, Mara Mareș, 
Mihai Sorin Cîmpeanu, Dragoș Gabriel Zisopol, Szabo Odon, Adrian Nechita Oros, Dan 
Răzvan Rădulescu, Anton Anton, Angel Tîlvăr, Vasile Cîtea, Cristinel Romanescu, Mihnea-
Cosmin Costoiu, Sorin-Dan Moldovan. 
 

 
VICEPREȘEDINTE 
Theodora ȘOTCAN 


