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SINTEZA LUCRARILOR COMISIEI 
din zilele de 20  şi 21 decembrie 1999 

 
 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 20 decembrie între orele 17.30 – 19.00 şi 
21 decembrie între orele 9.30 – 13.00. 
 
  Pe ordinea de zi au figurat următoarele probleme: 
 
1. Audierea Domnului NICOLAE NOICA candidat la funcţia de ministru al 

Lucrărilor Publice  şi Amenajării Teritoriului.   
2. Audierea Domnului VLAD ROŞCA candidat la funcţia de ministru al Funcţiei 

Publice.  
3. Audierea Domnului  ROMICĂ TOMESCU candidat la funcţia de ministru al 

Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. 
 

  Audierea domnului Nicolae Noica s-a făcut şi în prezenţa membrilor 
Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului a Senatului. 
 
  Domnul Nicolae Noica a prezentat programul de activitate privind 
sectorul pe care îl va coordona, a răspuns la întrebări, iar în final a fost avizat favorabil 
pentru postul de ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu 25 de 
voturi pentru, 1 abţinere şi nici un vot împotrivă. 
 
  Audierea domnului Vlad Roşca s-a făcut şi în prezenţa membrilor 
Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului a Senatului. 
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  Domnul Vlad Roşca a prezentat structura şi sarcinile  noului minister pe 
care urmează a-l coordona , a răspuns la întrebări şi trecându-se la vot a fost avizat 
favorabil, în unanimitate, cu 24 de voturi pentru.  
 
  Audierea domnului Romică Tomescu s-a făcut şi în prezenţa membrilor 
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru sănătate, ecologie şi sport a Senatului şi a 
Comisiei pentru agricultură, industria alimentară şi silvicultură a Senatului. 
 
  Domnul Romică Tomescu a prezentat strategia şi programele avute în 
vedere în cadrul activităţii ministerului, pe care urmează să-l coordoneze. In continuare 
domnul Romică Tomescu a răspuns la întrebările deputaţilor şi senatorilor participanţi. 
Trecându-se la vot a fost avizat favorabil în postul de ministru cu 37 de voturi pentru, 2 
voturi contra şi 1 abţinere. 
 
  Din numărul total de 27 de deputaţi membri ai Comisiei au lipsit domnii 
deputaţi: Fenoghen Sevastian din partea Grupului Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale, Sturza Popovici Cornel, din partea Grupului Parlamentar al PNTCD-Civic-
ecologist aflat într-o deplasare oficială în străinătate, Afrăsinei Viorica şi Sabău Traian 
din partea Grupului Parlamentar al PDSR şi Romeo Trifu, fără apartenţă la un grup 
parlamentar (independent). 
 
  Menţionăm că domnii deputaţi membri ai Grupului Parlamentar al PDSR 
s-au retras de la dezbateri. 
 
  
 
 
  

PRESEDINTE, 
 
 
   deputat ION CÎRSTOIU    SECRETAR, 
 
 

deputat SORIN IOAN MARINESCU 


