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PROCES VERBAL COMUN 
al lucrărilor Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului  şi ale celor pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului a Senatului, 
privind audierea candidatului pentru funcţia de ministru al administraţiei şi internelor 

 
 

Şedinţa comună a celor patru Comisii s-a desfăşurat în prezenţa a 14 deputaţi din 
totalul de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 13 deputaţi din totalul de 22 
de membri ai Comisiei pentru apărare, 6 senatori din totalul de 11 membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică şi a 4 senatori din totalul de 11 membri ai Comisiei pentru 
apărare. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Costică Canacheu, preşedinte al Comisiei 
pentru apărare a Camerei Deputaţilor. 

Pe ordinea de zi a şedinţei a fost audierea candidatului pentru funcţia de ministru la 
Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Gabriel Berca, ca urmare a sesizării cu       
nr. 51/71CP din 08.02.2012, primită la comisii şi aprobată în şedinţa Birourilor permanente 
reunite din 8 februarie 2012. 
 În deschiderea lucrărilor, candidatul a fost invitat de către preşedintele de şedinţă să 
expună programul de guvernare aferent ministerului pentru care a fost propus în funcţia de 
ministru. 
          Domnul Gabriel Berca a prezentat direcţiile de acţiune prioritare, insistând asupra 
creşterii gradului de siguranţă publică şi întărirea sentimentului de securitate în rândul 
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cetăţenilor, întărirea capacităţii de intervenţie şi acţiune împotriva grupurilor infracţionale 
prin dinamizarea activităţilor din sfera combaterii infracţionalităţii comise de grupuri 
organizate, structurate şi nestructurate, dezvoltarea capacităţii de combate a fraudelor în 
cooperare cu celelalte instituţii de aplicare a legii prin desfăşurarea de activităţi comune, 
precum şi creşterea calităţii asistenţei medicale de urgentă. 
  Această prezentare a fost urmată de o serie de întrebări adresate candidatului de către 
deputaţi şi senatori, care s-au referit, în principal, la creşterea siguranţei cetăţeanului, 
reorganizarea administrativ-teritorială, redefinirea rolului prefectului, eficienţa şi finanţarea 
structurilor administraţiei publice locale, codul administrativ, combaterea consumului de 
droguri, precum şi continuarea eforturilor de aderare la Spaţiul Schegen.  
  Prin răspunsurile sale, domnul Gabriel Berca a dovedit cunoaşterea problematicii 
ministerului, competenţe în domeniul managementului resurselor umane şi materiale, 
cunoaşterea structurilor centrale şi teritoriale ale ministerului, preocupare pentru creşterea 
siguranţei cetăţeanului şi asigurarea transparenţei în cheltuirea eficientă a fondurilor 
alocate.  
  Cu unanimitate de voturi, membrii celor patru comisii, prezenţi la dezbateri,  au fost 
de acord să îl recomande pe domnul Gabriel Berca pentru funcţia de Ministru al 
Administraţiei şi Internelor. 

 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 

În numele senatorilor prezenţi, 
 
 

Toader Mocanu 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Bogdan Cantaragiu 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Marius-Gerard Necula 
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