
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, 

Corupţiei şi pentru Petiţii 
 

 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor comisiei din 30, 31 octombrie şi 1 noiembrie 2001 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul 

deputat Dan Matei Agathon � ministru. 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat � în zilele de 30, 31 octombrie şi    

1 noiembrie 2001 � conform Ordinii de zi aprobate. 

La primul punct al Ordinii de zi, pe baza discuţiilor purtate şi a 

amendamentelor prezentate � în scris � de fiecare domn deputat, s-a definitivat 

forma finală a Proiectului de Regulament al comisiei. 

La punctul Diverse, comisia şi-a desfăşurat activitatea în cadrul 

celor patru subcomisii de lucru, efectuându-se analiza asupra rezolvării sesizărilor 

şi petiţiilor depuse la comisie în perioada 24 octombrie � 1 noiembrie a.c. în 

număr de 59. 

În acelaşi interval de timp, membrii comisiei au acordat următoarele 

audienţe : 

• domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei, a 

primit în audienţă pe doamna Rădulescu Ioana din 

Bucureşti, al cărui memoriu a fost înregistrat la comisie ; 



 
 

 

• domnul deputat Gheorghe Ariton � secretar al comisiei, a 

primit în audienţă pe domnul Simion Vasile, al cărui memoriu 

a fost înregistrat sub nr.11.515 / 2001 ; 

• domnul deputat Ilie Merce � membru al comisiei,  a primit în 

audienţă � în ziua de  31 octombrie a.c. � pe domnul Drăgoi 

Nicolae şi doamna Ilinca Emilia din judeţul Dâmboviţa. 

În ziua de 31 octombrie 2001, domnul deputat Gheorghe Ariton, 

secretar al comisiei, împreună cu expertul pe probleme de agricultură  - domnul 

Fierbinţeanu Gheorghe, a efectuat o deplasare la S.C.�NICORVIN� S.A. Tecuci, 

având ca obiectiv o documentare cu privire la finalizarea verificărilor de către 

Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Inspectoratul General al 

Poliţiei, asupra sesizărilor ce au făcut obiectul memoriului nr.10.550 / 2001 al 

domnului Florea Ion şi Herţa Maricica. 

 

 
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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