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PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 23 decembrie 2020

În ziua de 23 decembrie a.c. din numărul total de 10 membri, la lucrările
Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 9 deputaţi, absentă fiind doamna
deputat Diana Adriana Tușa (grupul parlamentar al PSD), următorii parlamentari
fiind înlocuiţi după cum urmează: domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul
parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Bogdan Alexandru Bola
(grupul parlamentar al PNL) și domnul deputat Kelemen Hunor (grupul
parlamentar al UDMR) a fost înlocuit de doamna deputat Csép Éva-Andrea
(grupul parlamentar al UDMR).
Membrii Comisiei și-au desfăşurat lucrările în şedinţă comună cu membrii
Comisiei pentru cultură şi media a Senatului.
Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse de domnul deputat Iulian
Bulai, preşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
a Camerei Deputaților.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine
de zi:
1. Audierea domnului Bogdan Gheorghiu – candidat pentru funcţia de
ministru al Culturii în Guvernul Florin Vasile CÎȚU. 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 parlamentari.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Iulian Bulai,
domnul vicepreşedinte Ioan Vulpescu şi doamna deputat Oana – Consuela Florea.
Din partea Senatului au participat la dezbateri: domnul senator Lucian
Romaşcanu, domnul senator Vasile Dâncu şi doamna senator Gabriela Creţu.
După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la vot.
Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat favorabil
candidatura domnului Bogdan Gheorghiu pentru funcţia de ministru al Culturii,
cu 13 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă ”.
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