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S I N T E Z A 
 

şedinţei comisiei din 20 iunie 2001 
 
 

Membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea în ziua de       
20 iunie a.c., conform ordinei de zi aprobată. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat 
Nicolae Grădinaru � vicepreşedinte.  

Au fost prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul 
deputat Dan Matei Agathon � ministru. 

Conform ordinei de zi aprobate, activitatea comisiei s-a 
desfăşurat în cadrul celor 4 subcomisiei de lucru. 

În acest sens, în cadrul subcomisiei de lucru 1, coordonată 
de domnul Nicolae Grădinaru � vicepreşedinte al comisiei, s-a 
procedat la audieri în cazul memoriului  Asociaţiei Salariaţilor din 
cadrul S.C. Institutul de Proiectări Sectoare Calde S.A. Bucureşti, 
stabilindu-se soluţiile necesare de rezolvare.  

În cadrul subcomisiei  2 de lucru coordonată de domnul 
Dan Coriolan Simedru � vicepreşedinte al comisiei s-a analizat 
memoriul doamnei Lazăr Carmen Gina, din Alba � Iulia, cu privire la 
modul defectuos şi abuziv în care a acţionat comisia de aprobare a 
ofertelor din cadrul C.N.V.M. 
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Asupra acestui caz, s-au purtat discuţii lămuritoare cu 
doamna Anghelache Gabriela � vicepreşedinte la C.N.V.M.  

Tot în cadrul acestei subcomisii s-a luat în discuţii sesizarea 
domnului deputat Garda Dezo, cu privire la  jaful şi situaţia deosebit de 
gravă creată în pădurile din zona silvică a Giurgeului, în care scop se 
propune constituirea unui colectiv de informare la faţa locului, care 
să constate cele sesizate. 

În acest scop, subcomisia a stabilit componenţa colectivului, 
tematica şi durata de deplasării în zona silvică Gheorgheni. 

În cadrul subcomisiei de lucru 3, coordonată de domnul 
deputat Gheorghe Ariton � secretar al comisiei s-a procedat la 
audierea domnului George Taftă � în cazul memoriului privind S.C. 
�POPAS AZUGA� S.R.L. � şi a domnului Băcioiu Gheorghe care 
sesizează abuzul organelor locale din Cuza Vodă şi Ştefan Vodă 
judeţul Călăraşi privind aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991. 

Tot odată membrii comisiei, în cadrul activităţii pe 
subcomisii de lucru, au luat în dezbatere şi au definitivat proiectul 
Regulamentului de funcţionare a comisiei. 

 
 
 
 
VICEPREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 
  Nicolae Grădinaru                               Gheorghe Ariton  
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