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PROCES VERBAL 

din zilele de 23 și 24 noiembrie 2021 

 
 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în 
zilele de 23 și 24 noiembrie 2021. 
 
 În ziua de 23 noiembrie a.c., comisia a desfasurat activitati de documentare si consultare 
pe marginea proiectelor legislative aflate in dezbatere. 
 
 La ședința comisiei din ziua de 24 noiembrie a.c., din numărul de 29 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și-au înregistrat prezenţa 29 deputaţi, iar 
în sistem online a fost prezent domnul deputat Tudor-Vlad Benga (USR PLUS).  
 
 Ședința din data de 24 noiembrie a.c. a Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului s-a desfășurat în ședință comună cu Comisia pentru administrație 
publică și organizarea teritoriului de la Senat, și a fost condusă de doamna deputat Simona 
Bucura-Oprescu, Președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
de la Camera Deputaților. 
 
 Pe ordinea de zi a şedinţei comune din data de 24 noiembrie a.c. a figurat următorul 
punct: 
 
1. Audierea domnului Attila-Zoltán Cseke la funcţia de Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației.  
 

La punctul înscris pe ordinea de zi, parlamentarii celor două Comisii au audiat pe 
domnul Attila-Zoltán Cseke, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. 

 

Bucureşti, 25 noiembrie 2021 



 
 
 
Deputații și senatorii i-au adresat întrebări domnului Ionuț Moșteanu, candidat pentru 

ocuparea funcției de ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 
solicitând clarificări și precizări. 

 
Domnul Attila-Zoltán Cseke, candidat pentru ocuparea funcției de ministru al 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a răspuns tuturor întrebărilor, a dovedit 
competență și experiență profesională, cunoașterea problematicii ministerului, cunoașterea 
funcționării structurilor centrale și teritoriale ale ministerului, prioritizarea investițiilor pe baza 
unor indicatori obiectivi, competențe în domeniul managementului resurselor umane și 
materiale. 
 
 În urma audierii, comisiile avizează favorabil, cu majoritate de voturi, 34 voturi 
“pentru” și 6 voturi “împotrivă”, din numărul deputaților și senatorilor prezenți în momentul 
votului, candidatura domnului Attila-Zoltán Cseke la funcția de Ministru al Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației. 
 
 

PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Dumitru FLUCUȘ 
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