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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă  

 
 
 

S I N T E Z A 
 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 28, 29, 30 şi 31 octombrie 2019 
 

 
În data de 29 octombrie a.c. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în şedinţă 

comună cu membrii Comisiei pentru cultură şi media a Senatului. 

Lucrările comune ale Comisiilor pentru cultură ale Parlamentului au fost 

conduse de domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu majoritate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Audierea domnului Bogdan Gheorghiu – candidat pentru funcţia de 

ministru al Culturii în Guvernul Ludovic Orban. Dezbateri în vederea întocmirii 

avizului comun consultativ.  

Domnul Bogdan Gheorghiu, candidatul propus pentru funcţia de ministru 

al Culturii şi-a prezentat, pe scurt, activitatea, precum şi principalele obiective în 

viitoarea sa calitate,  şi a răspuns întrebărilor formulate de senatori şi deputaţi, 

membri ai celor două Comisii.  

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la 

vot.  
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Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil 

candidatura domnului Bogdan Gheorghiu pentru funcţia de ministru al Culturii, 

cu 14 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă ” şi 6 abţineri. 

 

În zilele de 28, 30 şi 31 octombrie 2019 membrii Comisiei au avut 

program de studiu individual. 

În ziua de 28 octombrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   

domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat Ana – Adriana 

Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar 

(Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL), absenţi fiind: doamna vicepreşedinte Adriana - Diana Tuşa 

(Grupul parlamentar al PSD),  domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al 

USR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa). 

În ziua de 29 octombrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 16 parlamentari: domnul 
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preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   

domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD),  

domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP) şi domnul deputat 

Gheorghe Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD), următorii parlamentari 

fiind înlocuiţi după cum urmează: doamna vicepreşedinte Diana – Adriana Tuşa 

(grupul parlamentar al PSD) a fost înlocuită de doamna deputat Daniela Oteşanu 

(grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (grupul parlamentar al 

USR) a fost înlocuit de domnul deputat Sergiu – Cosmin Vlad (grupul 

parlamentar al USR), domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al 

PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Dan Sorin Moldovan (grupul 

parlamentar al PNL), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (grupul 

parlamentar al PSD) a fost înlocuit de doamna deputat Alina Teiş (grupul 

parlamentar al PSD), doamna deputat Ana – Adriana Săftoiu (grupul 

parlamentar al PNL) a fost înlocuită de doamna deputat Daniela Mara Calista 

(grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (grupul 

parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul Glad - Aurel Varga (grupul 

parlamentar al PNL) şi doamna deputat Oana – Silvia Vlăducă (grupul 

parlamentar PRO Europa) a fost înlocuită de doamna deputat Gabriela – Maria 

Podaşcă (grupul parlamentar PRO Europa). 

În ziua de 30 octombrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 12 parlamentari: domnul 
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preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   

domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat Emil 

Marius Paşcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna deputat Ana – Adriana 

Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe Dinu – Socotar 

(Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grupul 

parlamentar al PNL), absenţi fiind: doamna vicepreşedinte Adriana - Diana Tuşa 

(Grupul parlamentar al PSD),  domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al 

USR), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa). 

În ziua de 31 octombrie a.c. din numărul total de 16 deputaţi, la lucrările 

Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 11 parlamentari: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul 

vicepreşedinte Dragoş-Petruţ Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul 

vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar al PRO Europa), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD),   

domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), 

domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al UDMR, doamna deputat Ana – 
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Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe Dinu – 

Socotar (Grupul parlamentar al PSD) şi domnul deputat Ionuţ – Marian Stroe 

(Grupul parlamentar al PNL), absenţi fiind: doamna vicepreşedinte Adriana - 

Diana Tuşa (Grupul parlamentar al PSD),  domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Emil Marius Paşcan (Grupul parlamentar 

al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al 

PSD) şi doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PRO 

Europa). 

 

      

    PREŞEDINTE,                               

   Gigel - Sorinel ŞTIRBU   
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