
partid Nume profesie amanunte specializari
PSD Ioan MANG inginer inginer doctor calculatoare
PSD Ecaterina ANDRONESCU chimist inginer doctor chimie
PSD Trifon BELACURENCU inginer inginer mecanica nave, doctor in economie
PSD Marius-Sorin-Ovidiu BOTA inginer inginer doctor mecanica, economist
PSD Ioan CHELARU jurist doctor stiinte juridice
PSD Petre DAEA inginer inginer agronom doctor
PSD Petru FILIP inginer inginer mecanica, doctor management public
PSD Doina SILISTRU inginer inginer zootehnist, doctor în agronomie, cercetător ştiinţific
PSD Constantin TAMAGA inginer inginer horticultor, doctor ştiinţe agricole - viticultură
PSD Adrian TUTUIANU jurist doctor stiinte juridice
PSD Serban Constantin VALECA inginer inginer doctor tehnologii nucleare
PSD Lia-Olguta VASILESCU sociolog doctor sociologie, specializare litere si istorie
PSD Catalin VOICU jurist jurist, ingineria mediului si imbunătăţiri funciare, ştiinţe poliţieneşti, doctor drept
PDL Toader MOCANU economist economist, doctor management securităţii naţionale
PDL Dumitru OPREA economist economist, doctor ştiinţe economice, contabilitate
PDL Viorel CONSTANTINESCU inginer inginer doctor construcţii 
PDL Gheorghe DAVID inginer inginer doctor agronomie
PDL Mihail HARDAU inginer inginer doctor construcţie maşini, administraţie publică
PDL Ioan SBÎRCIU pictor profesor doctor arte vizuale
PDL Dumitru-Florian STAICU economist doctorand în economie
PDL Mihai STANISOARA inginer inginer proiectant, inginer mecanic, doctorand ordine publică-siguranţă naţională
PDL Tudor UDRISTOIU medic medic doctor în ştiinţe medicale
PNL Puiu HASOTTI istoric doctor în ştiinţe istorice
PNL Liviu-Titus PASCA medic medic doctorand medicină generală 
PNL Minerva BOITAN medic doctor în ştiinţe medicale
PNL Cristian DAVID economist doctor în ştiinţe economice
PNL Paul ICHIM medic medic chirurg, doctor ştiinţe medicale
PNL Serban RADULESCU medic doctor în medicină 
PNL Dan-Radu RUSANU economist doctor în economie
PNL Iosif SECASAN medic doctor medicină urologie
PNL Dan VOICULESCU economist economist doctor 
PNL Varujan VOSGANIAN economist doctor în ştiinţe economice
UNPR Avram CRACIUN economist economist doctor, inginer agronom
UNPR Cristian DIACONESCU jurist jurist doctor, diplomat
UNPR Nicolae DOBRA militar doctor ştiinţe militare, matematician
UNPR Corneliu GROSU economist economist doctor în finanţe, securitate naţională
UNPR Vasile NEDELCU veterinar doctor medicină veterinară 
UDMR VERESTÓY Attila inginer inginer doctor chimie anorganică
indep Mircea-Dan GEOANA inginer inginer mecanic, diplomat, studii de drept, doctorat economie mondială
PDL Doinita-Mariana CHIRCU cibernetician cibernetician, doctorand relaţii economice internaţionale
PDL Cezar-Florin PREDA inginer inginer doctor mecanică+metalurgie, economist-finanţe bănci
PDL Tinel GHEORGHE inginer inginer silvicultură doctor, jurist
PDL Teodor-Marius SPÎNU matematician doctorat matematică + mecanică
PDL Gheorghe ALBU economist doctor economie
PDL Sanda-Maria ARDELEANU filolog profesor doctor filologie
PDL Sulfina BARBU inginer inginer geofizician, doctorand hidrotehnică, evaluator-auditor mediu
PDL Eugen BADALAN militar doctor în ştiinţe militare, master administraţie publică
PDL Ioan-Nelu BOTIS inginer doctorand inginerie industrială, master studii europene
PDL William Gabriel BRÎNZA jurist studii juridice - poliţie, doctor drept penal,manager
PDL Nicolae BUD economist doctorand inginerie mine, doctor în economie
PDL Daniel BUDA jurist inginer zootehnist, avocat, doctor în filosofie
PDL Catalin Ovidiu BUHAIANU-OBUF prof sport doctorand educaţie fizică, studii de drept
PDL Constantin CHIRILA economist doctor în economie, relaţii internaţionale, managementul informaţiei
PDL Stelian FUIA inginer inginer agronom doctor, marketing
PDL Vasile GHERASIM sociolog sociolog doctor, jurist
PDL Monica Maria IACOB RIDZI inginer doctor ştiinţe inginereşti, jurist, economist
PDL Gheorghe IALOMITIANU economist economist doctor 
PDL Doru Brasoan LESE inginer inginer electrotehnic doctorand
PDL Danut LIGA jurist jurist, doctorand relaţii internaţionale
PDL Razvan MUSTEA-SERBAN economist economist doctor, studii management
PDL Adrian Henorel NITU economist economist doctor, inginer electrotehnică
PDL Theodor PALEOLOGU filosof filosofie, doctor studii politice 
PDL Dumitru PARDAU economist economist, doctorand finanţe 
PDL Alin Augustin Florin POPOVICIU economist economist doctor 
PDL Mihai SURPATEANU medic doctor ştiinţe medicale, chirurgie
PDL Mihaela Ioana SANDRU economist doctorand ştiinţe economice, consultanţă financiară în domeniul bancar



partid Nume profesie amanunte specializari
PDL Valeriu TABARA inginer inginer doctor agronomie
PDL Raluca TURCAN economist economist, diplomă în rusă comercială, doctorand marketing politic
PDL Elena Gabriela UDREA jurist avocat, doctorand ştiinţe militare
PSD Sonia-Maria DRAGHICI medic doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar
PSD Vasile POPEANGA finanţist doctor finanţe 
PSD Anghel STANCIU inginer inginer constructor doctor
PSD Mugurel SURUPACEANU economist doctor în economie
PSD Gheorghe ANTOCHI agronom doctor agronom
PSD Vasile BLEOTU economist doctor în ştiinţe economice 
PSD Dumitru BOABES veterinar doctor veterinar
PSD Ioan CINDREA economist doctor în economie
PSD Catalin CROITORU inginer inginer maşini unelte, studii juridice, doctorand ştiinţe politice 
PSD Cristian-Sorin DUMITRESCU politolog doctor în ştiinţe politice, jurist, economist
PSD Ion DUMITRU inginer doctor în silvicultură, economie forestieră
PSD Florentin GUST BALOSIN economist doctorand economie, studii marketing
PSD Iulian IANCU inginer inginer doctor petrol-gaze, doctor ştiinţe economice
PSD Florin IORDACHE jurist inginer mecanic, jurist, doctor relaţii economice internaţionale
PSD Florina Ruxandra JIPA jurist doctor în drept, avocat
PSD Ion MOCIOALCA inginer inginer geolog, economist doctorand
PSD Adrian NASTASE jurist jurist doctor drept, profesor universitar, studii sociologie
PSD Catalin-Ioan NECHIFOR inginer inginer IT, doctorand dezvoltare durabilă
PSD Dan NICA inginer inginer comunicaţii, doctor 
PSD Constantin NITA economist doctor în economie
PSD Victor-Viorel PONTA jurist doctor în drept penal
PSD Georgian POP sociolog sociolog, doctorand integrare europeană, stagiu departam de stat SUA
PSD Florian POPA medic doctor în ştiinţe medicale, chirurg
PSD Dan-Mircea POPESCU jurist doctor în drept
PSD Viorel STEFAN economist economist doctor 
PSD Mihai TUDOSE jurist jurist, doctor academia naţionala de informaţii, master politici economice
PSD Eugen Constantin URICEC inginer inginer construcţii, doctorand inginerie civilă
PSD Radu Costin VASILICA economist economist doctorand relaţii economice internaţionale 
PSD Petru Gabriel VLASE jurist jurist, studii ştiinţe economice, doctor ştiinţe militare ANI
PNL Liviu-Bogdan CIUCA jurist doctor în ştiinţe juridice
PNL Gheorghe-Eugen NICOLAESCU economist doctor în ştiinţe economice 
PNL Cristian Mihai ADOMNITEI inginer inginer doctor construcţii, arhitect 
PNL Daniel CHITOIU economist economist doctor
PNL Tudor-Alexandru CHIUARIU jurist avocat, doctor în drept penal
PNL Alina-Stefania GORGHIU jurist doctor în drept penal, avocat
PNL Pavel HORJ silvicultor doctor în silvicultură, studii în drept
UDMR BÉRES Stefan Vasile inginer inginer doctorand silvicultură, studii informatică aplicată şi programare
UDMR KÖTO Iosif filolog doctor în filologie
UDMR VARGA Attila jurist doctor drept constituţional
minorit Varujan PAMBUCCIAN matematician doctor în matematică 
minorit Mircea GROSARU jurist avocat, doctorat drept comercial, studii economice, profesor matematică
minorit Dragos Gabriel ZISOPOL inginer inginer mecanic doctor, studii management, studii economice
minorit Gheorghe FIRCZAK istoric doctor în istoria culturii, muzeograf
minorit Niculae MIRCOVICI jurist doctor în drept 
minorit Dusan POPOV fizician doctor în fizică
minorit Mihai RADAN filolog doctorand în lingvistică slavă 
minorit Aurel VAINER economist doctor în economie, studii marketing
UNPR Emil BOSTAN inginer inginer hidroconstrucţii, doctorand construcţii
UNPR Valeriu-Andrei STERIU inginer inginer mecanic, inginer agronom doctor
UNPR Gabriel OPREA jurist doctor în drept, şcoala de ofiţeri activi
UNPR Marian SÂRBU jurist jurist, doctor în management
indep Mircia GIURGIU filosof studii filosofie, doctorand management-marketing agricultură
indep Dan Ilie MOREGA economist economist doctor, studii administraţie
indep Daniel Vasile OAJDEA inginer inginer doctorand geotehnică şi fundaţii 


