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S  I  N  T  E  Z  A 

lucrărilor comisiei în zilele de 8  şi  9 iunie 2004 
 
 

La şedinţe au participat 15 domni deputaţi, lipsind domnul deputat          

Dan Matei Agathon. 

 Lucrările sunt conduse de domnul deputat Radu Ciuceanu – 

preşedintele comisiei. 

Ordinea de zi propusă de Biroul comisiei, a fost adoptată în 

unanimitate, în următoarea formulă : 

 

Şedinţa comisiei din 8 iunie 2004 : 

1. Activitate pe cele patru subcomisii de lucru . 

 

Şedinţa comisiei din 9 iunie 2004 : 

1. Audierea domului Mircea Ursache – Preşedintele AVAS şi a 

reprezentanţilor S.C.”Fair & Full Consultings” S.RL. Constanţa. 

 

 

 

Irina



 
 

În ziua de 8 iunie a.c. membrii comisiei şi-au desfăşurat activitatea 

pe cele patru subcomisii de lucru, fiecare subcomisie analizând dosarele  

înregistrate în ultima perioadă, stabilind priorităţi  şi hotărând în legătură cu 

procedura şi modul concret de abordare şi rezolvare a dosarelor. 

În perioada 1 – 7 iunie a.c. s-au înregistrat şi analizat în comisie un 

număr de  22 de memorii, precum şi audierea unui număr de 11 petiţionari. 

 

În ziua de 9 iunie a.c. au fost audiaţi reprezentanţii S.C.”Fair & Full 

Consultings” S.R.L. Constanţa : doamna administrator Monica Constantin, 

doamna avocat Stamate Alexandra şi domnul director Constantin Florin. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă audio, stenograma făcând 

parte integrantă din Proces-verbal al şedinţei. 

Domnul Mircea Ursache – Preşedintele AVAS nu s-a prezentat la 

audiere, motivând imposibilitatea prezentării, pentru care Biroul comisiei a stabilit 

o nouă întâlnire cu Domnia sa, marţi, 15 iunie a.c. 

În continuare, s-a luat în discuţie şi s-a stabilit programul de lucru al 

comisiei pentru săptămâna viitoare : 

• Marţi, 15 iunie a.c. : Invitarea domnului Mircea Ursache – 
Preşedintele AVAS. 

• Miercuri, 16 iunie a.c. – Invitarea domnului Cristian Hera – 
Preşedinte Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – 
Bucureşti, pentru audiere, în cazul sesizat de doamna Viorica 
Bălan de la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Pomicolă 
Băneasa. 

 

P R E Ş E D I N T E,   S E C R E T A R, 
 

                    Radu  Ciuceanu          Gheorghe Ariton 
 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 


