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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

4c-12/385/19.10/2021 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 19 octombrie 2021 

 

În data de 19 octombrie a.c., membrii Comisiei şi-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 in 

masa a Camerei Deputatilor. 

Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

     1. Audierea doamnei  Iulia POPOVICI – candidat propus pentru 

funcţia de ministru al Culturii, de către Prim-ministrul desemnat, domnul 

Dacian CIOLOȘ. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun consultativ.  

Doamna Iulia Popovici, 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.  

După finalizarea audierilor, membrii celor două Comisii au procedat la 

vot.  

Ca urmare a votului exprimat, cele două Comisii au avizat negativ 

candidatura doamnei Iulia Popovici, pentru funcţia de ministru al Culturii, cu 

4 voturi „pentru”, 7 ”abțineri” și 9 voturi „împotrivă ”. 
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În ziua de marți, 19 octombrie a.c. din numărul total de 12 deputați, la 

lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 12 parlamentari: 

domnul președinte Iulian Bulai (Grupul parlamentar al USR), domnul 

vicepreședinte Ioan Vulpescu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

vicepreședinte Nicolae – Miroslav Petrețchi (Grupul parlamentar al 

Minorităților Naționale), domnul deputat Iulian – Alexandru Badea (Grupul 

parlamentar al PSD),  domnul deputat Cristian Buican (grupul parlamentar al 

PNL), domnul deputat Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghiu Bogdan (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat 

Darius Pop (Grupul parlamentar al AUR), domnul deputat Gigel – Sorinel 

Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Cătălin Teniță (Grupul 

parlamentar al USR) și doamna deputat Diana Adriana Tușa (Grupul 

parlamentar al PSD), domnul deputat Kelemen Hunor (Grupul parlamentar al 

UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Szabó Ödön (Grupul parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Vasile Cîtea (Grupul parlamentar al PSD) a fost 

înlocuit de doamna deputat Viorica Sandu (Grupul parlamentar al PSD), iar 

domnul deputat Gheorghe Bogdan (Grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit 

de doamna deputat Mara-Daniela Calista (Grupul parlamentar al PNL).  

 

 

                                                                             PREŞEDINTE, 

                                                                              Iulian BULAI                                                                                                                  

 


