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S I N T E Z A 
  

         lucrărilor Comisiei din ziua de 22 decembrie 2016 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Alegerea Biroului Comisiei pentru cultură arte, mijloace de 

informare în masă. În calitate de invitat la lucrările Comisiei, a 

participat din partea Biroului Permanent, doamna Ioana Bran, 

secretar al Camerei Deputaţilor. Având în vedere algoritmul politic 

şi negocierile pe care le-au avut liderii grupurilor parlamentare, s-a 

stabilit faptul că funcţia de preşedinte revine Grupului parlamentar 

al PNL, pentru care a fost nominalizat domnul deputat Gigel Sorinel 

Ştirbu. Pentru funcţiile de vicepreşedinţi au fost nominalizaţi: din 

partea Grupului parlamentar al PSD, doamna deputat Diana Adriana 

Tuşa şi domnul deputat Gabriel-Horia Nasra, iar din partea Grupului 

parlamentar al ALDE, domnul deputat Damian Florea. Pentru 

funcţiile de secretar au fost nominalizaţi: doamna deputat Beatrice 

Tudor, din partea Grupului parlamentar al PSD şi domnul deputat 

Nicolae Miroslav Petreţchi, din partea Grupului parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale. După nominalizarea persoanelor pentru 

funcţiile de mai sus, s-a procedat la vot. Membrii Comisiei au 
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hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe componenţa biroului în 

forma prezentată. La finalul dezbaterilor s-au discutat probleme 

organizatorice. 

În data de 22 decembrie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 15 deputaţi au fost prezenţi 13 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), 

doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa (Grup parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Gabriel-Horia Nasra (Grup 

parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup 

parlamentar al ALDE), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae-Miroslav Petreţchi 

(Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat 

Iulian Bulai, (Grup parlamentar al USR),  domnul deputat Nicolae 

Bacalbaşa-Dobrovici (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD) şi doamna 

deputat Oana-Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absenţi au 

fost domnul deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL) 

şi domnul deputat Emil Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP). 

 

 
         PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 

Gigel Sorinel ŞTIRBU               Nicolae Miroslav Petreţchi 
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