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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 5 decembrie 2001 

 
La şedinţă au fost prezenţi 14 domni deputaţi, membrii ai comisiei, lipsind 

motivat domnul deputat Dan Matei Agathon � ministru. 
Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu � 

preşedintele comisiei, care, supunând la vot Ordinea de zi, aceasta a fost adoptată � în 
unanimitate � astfel : 

1. Activitate pe cele patru subcomisii de analiză. 
2. Diverse. 
La primul punct al Ordinei de zi, s-au analizat memoriile înregistrate la 

comisie în perioada 3 � 8 decembrie a.c., analizându-se modalitatea de repartizare şi 
soluţionare corespunzătoare acestora. 

Din analiză a rezultat că în perioada susmenţionată, în cadrul comisiei, s-au 
înregistrat un număr de 39 scrisori şi memorii şi s-au elaborat adrese pentru reveniri la un 
număr de  52 de memorii. 

Tot în aceeaşi perioadă, s-au primit în audienţă cinci cetăţeni, astfel : 
• În 3 decembrie a.c., domnul deputat Mihail Sireţeanu � secretarul 

comisiei, a primit în audienţă  un reprezentant al Federaţiei Naţionale a 
Lucrătorilor din Agricultură şi Industrie Alimentară �Agro-Frăţia� 
Ploieşti, judeţul Prahova, al cărui memoriu a fost înregistrat sub nr. 
11.753/2001 şi în care se sesizează modul ilegal de intrare în posesie a 
unor acţiuni de la S.C.�Prod Suis� S.A. Stănileşti, judeţul Vaslui. 

• În 5 decembrie a.c., domnul deputat Gheorghe Ariton � secretarul 
comisiei, a primit în audienţă un număr de                 3 persoane din 
judeţul Galaţi, cetăţenii reclamând modul de aplicare a Legii nr.18/1991 
privind acordarea dreptului de proprietate :  

- memoriul domnului Ifrim Dumitru din comuna Schela, judeţul 
Galaţi, al cărui memoriu a fost înregistrat sub nr.11.769/2001. 

- memoriul domnului Jacotă Alexe din comuna Schela, judeţul 
Galaţi, al cărui memoriu a fost înregistrat sub nr.11.770/2001. 

- memoriul doamnei Jacotă Maria din comuna Schela, judeţul 
Galaţi, al cărui memoriu a fost înregistrat sub nr.11.771/2001. 



 
 

 

• În 5 decembrie a.c., domnul preşedinte Radu Ciuceanu, l-
a primit în audienţă pe domnul Câmpeanu Tudor din 
localitatea Măgurele, judeţul Prahova, în care petentul 
solicită revendicarea dreptului de proprietate asupra unui 
teren şi al cărui memoriu a fost înregistrat sub 
nr.11.772/2001. 

 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, s-au discutat probleme tehnice şi 

administrative, privind bunul mers al activităţii comisiei. 
 

 
 

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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