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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei din data de 25 februarie 2013 
 

În ziua de 25 februarie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei 

pentru cultură au fost prezenţi 20 de deputaţi. Absenţi au fost următorii: domnul deputat 

Florea Damian (G.P. al PC), domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL), iar următorii 

parlamentari au fost înlocuiţi astfel: domnul deputat Costel Alexe (G.P. al PNL) a fost 

înlocuit de domnul deputat Virgil Guran (G.P. al PNL), domnul deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul  deputat Radu Surugiu (G.P. al PNL) şi domnul 

deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Dan Tocuţ (G.P. al 

PNL).  

În data de 25 februarie Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  şi –

a desfăşurat activitatea în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi  

mijloace de informare în masă a Senatului. 

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul preşedinte Gigel - Sorinel 

Ştirbu.  

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Audierea candidatului propus pentru ocuparea funcţiei de director general al 

Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. La 

lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat domnul Ion Alexandru Giboi, propus de 

primul ministru, în conformitate cu prevederile legii, pentru funcţia de director general. 

Domnul Ion Alexandru Giboi a făcut o scurtă prezentare a activităţii sale, urmată de întrebări 

formulate de parlamentari. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - 

Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin – Costin Pâslaru şi domnii deputaţi Márton Árpád 
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Francisc, Ion Ochi, Dragoş - Ionel Gunia, Dan Cristian Popescu şi Mihai – Răzvan Sturzu, iar 

din partea Senatului: domnul preşedinte Georgică Severin şi doamna senator Gabriela 

Vrânceanu Firea. La încheierea dezbaterilor candidatura a fost supusă votului. Membrii 

Comisiilor reunite au avizat favorabil cu majoritate de voturi (19 voturi pentru, 4 voturi 

împotrivă şi o abţinere) candidatura domnului Ion Alexandru Giboi pentru funcţia de director 

general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.  

 

   

   
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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