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AVIZ COMUN CONSULTATIV 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică a Senatului, întrunite azi 30 

octombrie 2019 în şedinţă comună, au procedat în conformitate cu art.86 alin.(3) din 

Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la audierea 

domnului Ion ȘTEFAN  candidatul propus de către Prim-ministrul desemnat, domnul 

Ludovic Orban, pentru funcţia de Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației . 

 La ședința comună a comisiilor din totalul de 37 membri au participat la lucrări  

36 deputați și senatori. 

 În urma audierii, votul exprimat de membrii celor două comisii a fost de 17 

voturi „pentru” și 19 voturi „împotrivă” , neîntrunindu-se numărul necesar de voturi 

pentru un aviz favorabil.  

 În consecință, cele două comisii au adoptat un aviz negativ. 

 
 
 

    PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 
        Florin Claudiu ROMAN       Florin CÂRCIUMARU 
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