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     COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE         COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE 
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   Nr.4c-7/ 536 /23.12.2020       Nr.XXX/ 354 /23.12.2020 
      
 

AVIZ COMUN CONSULTATIV 
 

 Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a Camerei 

Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie publică a Senatului, întrunite azi 23 

decembrie 2020 în şedinţă comună, au procedat în conformitate cu art.87 alin.(3) din 

Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, la audierea 

domnului Attila Cseke candidatul propus de către Prim-ministrul desemnat, domnul 

Vasile-Florin Cîțu , pentru funcţia de Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației. 

 La ședința comună a comisiilor din totalul de 38 membri au participat la lucrări                        

37 deputați și senatori. 

 În urma audierii, comisiile avizează favorabil, cu majoritate de voturi, 22 

voturi pentru, 13 voturi împotrivă, candidatura domnului Attila Cseke la funcţia de 

Ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având în vedere 

următoarele: 

 A dovedit competență și experiență profesională, cunoaşterea problematicii 

ministerului, cunoaşterea funcţionării structurilor centrale şi teritoriale ale ministerului, 

prioritizarea investiților pe baza unor indicatori obiectivi, competenţe în domeniul 

managementului resurselor umane şi materiale. 

 
    PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 

   Simona BUCURA-OPRESCU        Karoly Zsolt CSASZAR 
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