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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 

din ziua de 20 decembrie 2008 
 
          Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 20 decembrie 2008. 
 
          La lucrările Comisiei din ziua de 20 decembrie 2008, din totalul celor 30 
de membri, au fost prezenţi toţi deputaţii, după cum urmează: Sulfina Barbu 
(PD-L), Victor Boiangiu (PD-L), Marius Neculai (PD-L), Zanfir Iorguş (PD-L), 
Sorin Gheorghe Buta (PD-L), Bogdan Cantaragiu (PD-L), Nicolae Stan (PD-L), 
Sorin Ştefan Zamfirescu (PD-L), Vasile Gherasim (PD-L), Ioan Oltean (PD-L), 
Eugen Constantin Uricec (PD-L), Costică Macaleţi (PSD), Vasile Filip Soporan 
(PSD), Mircea Duşa (PSD), Ion Călin (PSD), Gheorghe Ciocan (PSD), Marin 
Bobeş (PSD), Neculai Răţoi (PSD), Aurel Vlădoiu (PSD), Antonella Marinescu 
(PSD), Mihai Cristian Apostolache (PSD), Ionel Palăr (PNL), Dan Bordeianu 
(PNL), Cristian Buican (PNL), Lucia Ana Varga (PNL), Ludovic Orban (PNL), 
Radu Bogdan Ţîmpău (PNL), Korodi Attila (UDMR), Denes Seres (UDMR), 
Ghervazen Longher (Minorităţi). 
 

Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte:  
 

1. Alegerea Biroului Comisiei. 
2. Audierea domnului Nicolae Nemirschi, candidat la funcţia de Ministru al 

Mediului – şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie 
publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul 
Senatului. 

3. Audirea domnului Gabriel Oprea, candidat la funcţia de Ministru al 
Internelor şi Reformei Administrative – şedinţă comună cu membrii 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din cadrul 
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Camerei Deputaţilor, precum şi cu membrii Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, din cadrul Senatului şi ai Comisiei 
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, 
din cadrul Senatului. 

4. Audirea domnului Vasile Blaga, candidat la funcţia de Ministru al 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei – şedinţă comună cu membrii 
Comisiei pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, 
precum şi cu membrii Comisiei economice, industrii şi servicii, din cadrul 
Senatului şi ai Comisiei pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul Senatului.  

 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă alegerea Biroului Comisiei.  
La şedinţa lucrărilor Comisiei a fost prezent domnul Ioan Oltean, 

vicepreşedinte al Biroului Permanent.  
În urma desemnării de către fiecare grup parlamentar a membrilor 

nominalizaţi pentru Biroul Comisiei, domnul vicepreşedinte Ioan Oltean a supus 
la vot lista cu nominalizările, după cum urmează: 

1. Pentru funcţia de preşedinte al Comisiei, doamna deputat 
Sulfina Barbu, din partea Grupului parlamentar al Partidului 
Democrat – Liberal. 

2. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat 
Mircea Duşa, din partea Grupului parlamentar al Alianţei 
politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului 
Conservator. 

3. Pentru funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat 
Ionel Palăr, din partea Grupului parlamentar al Partidului 
Naţional Liberal. 

4. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Mihai 
Apostolache, din partea Grupului parlamentar al Alianţei 
politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului 
Conservator. 

5. Pentru funcţia de secretar al Comisiei, domnul deputat Attila 
Korodi, din partea Grupului parlamentar al Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România. 

În urma supunerii la vot a listei cu membri ai Biroului Comisiei, s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi, componenţa nominală menţionată anterior. 
 

Pentru punctul 2 al ordinii de zi, referitor la audierea domnului Nicolae 
Nemirschi, candidat la funcţia de Ministru al Mediului, lucrările s-au desfăşurat 
în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul Senatului. 

Lucrările şedinţei au fost conduse alternativ de doamna deputat Sulfina 
Barbu – preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic din Camera Deputaţilor, precum şi de domnul 
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senator Petru Filip, preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi protecţiei mediului, din cadrul Senatului. 

De asemenea, membrii Comisiilor, la propunerea preşedintelui de şedinţă, 
au stabilit modul în care se va desfăşura audierea candidatului la funcţia de 
ministru al Mediului. 

In acest sens, s-a hotărât ca, după prezentarea de către candidat a 
priorităţilor potrivit programului de guvernare, membrii Comisiilor să poată 
adresa întrebări. 

Domnul Nicolae Nemirschi s-a referit pe scurt la principalele priorităţi 
din domeniul de activitate al  Ministerului Mediului. 

Membrii Comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 
au adresat întrebări candidatului la funcţia de Ministru al Mediului, solicitând 
unele clarificări.  

Domnul Nicolae Nemirschi a răspuns întrebărilor formulate de membrii 
Comisiilor de specialitate, după care preşedintele de şedinţă a propus supunerea 
la vot a candidaturii sale. 

În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (5 împotrivă), membrii 
Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura domnului Nicolae Nemirschi, 
la funcţia de Ministru al Mediului. 

 
Pentru punctul 3 al ordinii de zi, referitor la audierea domnului Gabriel 

Oprea, candidat la funcţia de Ministru al Internelor şi Reformei Administrative, 
lucrările s-au desfăşurat în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională, din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi 
cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, din 
cadrul Senatului şi ai Comisiei pentru administraţie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului, din cadrul Senatului. 

S-a hotărât utilizarea aceloraşi modalităţi de audiere şi vot. 
După prezentarea priorităţilor în domeniu, potrivit programului de 

guvernare, candidatului i s-au adresat întrebări. 
Domnul Gabriel Oprea a răspuns întrebărilor formulate de către 

parlamentari, după care s-a trecut la procedura de vot. 
În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (11 împotrivă), 

membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura domnului Gabriel 
Oprea, la funcţia de Ministru al Internelor şi Reformei Administrative. 

 
Lucrările Comisiei au continuat în şedinţă comună cu membrii Comisiei 

pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi cu membrii 
Comisiei economice, industrii şi servicii, din cadrul Senatului şi ai Comisiei 
pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului, din 
cadrul Senatului având ca obiect audierea domnului Vasile Blaga, candidat la 
funcţia de Ministru al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

S-a hotărât utilizarea aceloraşi proceduri de audiere şi vot. 
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După prezentarea priorităţilor din domeniul dezvoltării regionale şi a 
locuinţelor, potrivit programului de guvernare, candidatului i s-au adresat 
întrebări. 

Domnul Vasile Blaga a răspuns pe larg, întrebărilor formulate de către 
parlamentari, dovedind abilităţi de bun organizator şi coordonator de proiecte, 
precum şi responsabilitate în aplicarea şi derularea acestora, calităţi manageriale 
şi de sinteză în rezolvarea problemelor specifice dezvoltării regionale, precum şi 
prezentarea unor programe viabile în domeniul fondului imobiliar. 

In continuare, s-a trecut la procedura de vot. 
În urma exprimării votului, cu majoritate de voturi (4 împotrivă şi           2 

abţineri), membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil candidatura domnului 
Vasile Blaga, la funcţia de  Ministru al Dezvoltării Regionale şi Locuinţei. 

 
 
    

        PREŞEDINTE,        
 
             SULFINA BARBU   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. Consilier parlamentar 
       Baban Mona Georgeta 
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