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S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei din zilele de 2 şi 3 octombrie 2001 
 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat în zilele de 2 şi 3 octombrie 2001, conform Ordinei 
de zi aprobate. 

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

Pentru ziua de 2 octombrie a.c., Ordinea de zi a constat în : 
• analiza stadiului lucrărilor repartizate pe subcomisii de lucru. 

Pentru ziua de 3 octombrie a.c., s-a stabilit următoarea Ordine de zi  : 
• analizarea stadiului rezolvării sesizărilor şi petiţiilor depuse la comisie în 
lunile august şi septembrie ; 
• repartizarea dosarelor către subcomisii ; 
• probleme tehnice şi administrative. 
Conform Ordinei de zi adoptate, activitatea comisiei s-a desfăşurat pe cele 

patru subcomisii de lucru. În acest scop, s-au analizat memoriile înregistrate la comisie în 
perioada 1 iulie � 2 octombrie a.c., analizându-se modalitatea de repartizare şi soluţionare 
corespunzătoare acestora. 

Din analiză a rezultat că în perioada susmenţionată, în cadrul comisie, au intrat 
un număr de 343 scrisori şi memorii şi s-au elaborat adrese pentru reveniri la un număr de 
168 memorii şi scrisori la care nu s-au primit răspunsuri. 

Din cele 343 petiţii şi sesizări intrate la comisie, au fost soluţionate 38, iar în 
curs de soluţionare au rămas 305, la care se aşteaptă răspunsurile de la instituţiile sesizate. 

În această perioadă au fost primiţi în audienţă  31 cetăţeni. 
În cadrul subcomisiei coordonate de domnul deputat Gheorghe Ariton � secretar 

al comisiei, s-a analizat memoriul adresat de domnul Niţescu Iulian (înregistrat la comisie sub 
nr.11.156), pentru a cărui soluţionare a fost necesară deplasarea � în ziua de 2 octombrie a.c. � 
la Prefectura judeţului Dâmboviţa şi la Primăria comunei Cândeşti, a domnului expert pe 
probleme de agricultură. 

 
 
P R E Ş E D I N T E,   S E C R E T A R, 
 
    Radu  Ciuceanu   Gheorghe Ariton 
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