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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie 2001 

 
 

Lucrările comisiei s-au desfăşurat � în zilele de 23, 24 şi                 
25 octombrie 2002, coform Ordinei de zi aprobate. 

Sunt prezenţi 13 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat Dan 
Matei Agathon � ministru şi domnul deputat Becsek-Garda Dezideriu Coloman � 
membru. 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au studiat Proiectul 
de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2002 şi Proiectul de Lege privind Bugetul 
de asigurări sociale pe anul 2002. 

În afara studierii documentelor înscrise la primul punct al          
Ordinei de zi, 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 10 � 23 octombrie a.c., în număr de 76. 

În acelaşi interval de timp, membrii biroului comisiei au acordat 
următoarele audienţe : 

• domnul deputat Radu Ciuceanu � preşedintele comisiei a 
primit în audienţă în ziua de 24 octombrie a.c., pe domnul Papa Dumitru din 
Slatina, judeţul Olt, a cărui memoriu a fost înregistrat sub nr. 11.593. 

• domnul deputat Nicolae Grădinaru � vicepreşedinte al 
comisiei, a primit în audienţă 2 cetăţeni (din Bucureşti şi Bihor) a căror memorii 
au fost înregistrate la comisie sub nr. 11.520 şi 11. 522. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

• domnul deputat Gheorghe Ariton � secretar al comisiei, a 
primit în audienţă 5 cetăţeni (3 din localitatea Bicaz, judeţul Neamţ şi 2 din 
judeţul Vrancea), a căror memorii au fost înregistrate sub nr.11.502 şi 11.598 din 
24 octombrie 2001. 

• domnul deputat Mihail Sireţeanu � secretar al comisiei, a 
primit în audienţă un cetăţean din judeţul Bacău, memoriu ce a fost depus la 
comisie sub nr.11.521 din 16 octombrie 2001. 

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

 
 
 


