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Luni, 07 mai  2012 

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

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi din totalul de 26 
membri ai Comisiei, fiind absenţi doi deputaţi, după cum urmează: 

- Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf - Grupul Parlamentar al PD-L 
- Csilla-Mária Petö - Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
Ordinea de zi a şedinţei Comisiei a fost următoarea:  
Audierea domnului prof. univ. dr. Ioan MANG – candidat propus 

pentru funcţia de Ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
 

 Şedinţa comună a fost condusă de domnul Cristian-Sorin Dumitrescu, 
preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport de la 
Camera Deputaţilor. 
 Ordinea de zi şi programul de lucru au fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 Domnul preşedinte Cristian-Sorin Dumitrescu l-a invitat pe ministrul 
desemnat, domnul senator prof. univ. dr. ing. Ioan Mang, să prezinte 
Programul de Guvernare în domeniile educaţiei, cercetării, tineretului şi 
sportului.. 
 Domnul ministru desemnat prof. univ. dr. ing. Ioan Mang a prezentat 
principalele obiective propuse în Programul de Guvernare. 
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 În continuare au avut loc dezbateri, senatorii şi deputaţii au pus 
întrebări la care ministrul desemnat, domnul Ioan Mang a răspuns.  
 La dezbateri au luat cuvântul următorii senatori şi deputaţi: Cristian-
Sorin Dumitrescu, Mihail Hărdău, Cătălin Croitoru, Ecaterina Andronescu, 
Koto Josif, Ion Bara, Anghel Stanciu, Doiniţa Chircu, Marius Spînu, Mihai 
Radan,  Nicolae Robu, Mihai Surpăţeanu, Marius Gondor, Victor Cristea, 
Florentin Gust, Ioan Berci, Maria Stavrositu.  
 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 prof. univ. dr. ing. Ioan 
Mang la funcţia de ministru al educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
cu 20 de voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
 
 
 În zilele de marţi, 08 mai, miercuri, 09 mai şi joi, 10 mai 2012,  
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 
 
 


