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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 

 
S I N T E Z A 

  
lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 19 noiembrie 2015 

 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

 În data de 16 noiembrie 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 unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Audierea domnului Vlad Alexandrescu candidat pentru 

funcţia de ministru al Culturii în cabinetul domnului Dacian Cioloş, 

viitor prim-ministru. Dezbateri în vederea întocmirii avizului 

comun. Candidatul a făcut o scurtă prezentare a CV-ului său. 

Domnia sa a subliniat faptul că printre preocupările sale prioritare se 

vor afla ocrotirea patrimoniului cultural naţional, restaurarea 

monumentelor istorice, construirea unei noi săli de concerte - ce va 
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oferi condiţiile optime de audiţie pentru Festivalul Internaţional 

George Enescu, promovarea unui nou concept de finanţare pentru 

proiecte culturale, precum şi iniţierea şi susţinerea legislativă a 

instituirii dreptului de veto al Ministerului Culturii  pentru cazurile 

de construcţii neautorizate în zonele de protecţie ale monumentelor. 

Nu în ultimul rând domnia sa a subliniat necesitatea finanţării 

corespunzătoare a culturii, ca depozitar şi creator de valori ale 

civilizaţiei româneşti. Parlamentarii au formulat întrebări, precum şi 

puncte de vedere cu privire la activitatea candidatului. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (o 

abţinere), să avizeze favorabil candidatura domnului Vlad 

Alexandrescu, pentru funcţia de ministru al Culturii în cabinetul 

domnului Dacian Cioloş, viitor prim -ministru. 

 În zilele de 17 şi 19 noiembrie 2015 membrii Comisiei au avut 

program de studiu individual. 

 În ziua de 16 noiembrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 19 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Manuel Lucian 

Ciubotaru (G.P. al PNL), dl.  deputat Traian Dobrinescu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Vasile Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat 

Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), dl. deputat Kelemen Hunor 
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(G.P. al UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD), d-na 

deputat Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Dan Cristian 

Popescu (G.P. al PNL), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat Mihai-

Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al 

PNL), dl. deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi d-na deputat 

Adriana Diana Tuşa (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. deputat 

Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Florea Damian 

(G.P. al ALDE), dl. deputat Radu Mihai Popa (G.P. al ND), dl. 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P al ALDE) şi dl. deputat Ioan 

Vulpescu (G.P. al PSD).  

În ziua de 17 noiembrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 19 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Florin 

Alexandru Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Manuel Lucian 

Ciubotaru (G.P. al PNL), dl.  deputat Traian Dobrinescu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al ALDE),dl. deputat Vasile 

Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 
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Taloş (G.P al ALDE), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), dl. 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (G.P. al PNL); absenţi au fost: dl. secretar Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al 

PNL), domnul deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat 

Radu Mihai Popa (G.P. al ND) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al 

PSD).  

În ziua de 19 noiembrie 2015, din numărul total de 24 de 

membri au fost prezenţi la lucrările Comisiei 18 deputaţi: dl. 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (G.P. al PNL), dl. vicepreşedinte 

Mădălin-Ştefan Voicu (G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. vicepreşedinte 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Manuel Lucian 

Ciubotaru (G.P. al PNL), dl.  deputat Traian Dobrinescu (G.P. al 

PNL), dl. deputat Florea Damian (G.P. al ALDE), dl. deputat Vasile 

Ghiorghe Gliga (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al 

UDMR), d-na deputat Liliana Mincă (G.P. al PSD), d-na deputat 

Marioara Nistor (GP al PSD), dl. deputat Dan Cristian Popescu 

(G.P. al PNL), dl. deputat Iacob Puşcaş (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mihai-Răzvan Sturzu (G.P. al PSD), dl. deputat Gheorghe Mirel 

Taloş (G.P al ALDE), dl. deputat Ioan Tămâian (G.P. al PNL), dl. 

deputat Angel Tâlvăr (G.P. al PSD) şi d-na deputat Adriana Diana 

Tuşa (G.P. al PNL); absenţi au fost:  dl. deputat Florin Alexandru 

Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Florin-Costin Pâslaru (G.P. al 

PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PNL), domnul 
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deputat Theodor Paleologu (G.P. al PNL), dl. deputat Radu Mihai 

Popa (G.P. al ND), şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P. al PSD).  

 

 

     PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 

         Gigel Sorinel ŞTIRBU                 Florin Costin PÂSLARU                  
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