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PROCES  VERBAL 
al şedinţelor comisiei din  14, 15 şi 16 septembrie 2004 

  
La şedinţe participă toţi membrii comisiei, lucrările comisiei 

fiind conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu – preşedintele 

comisiei. 

Supusă la vot, Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, 

sub următoarea formulă : 

Şedinţa comisiei din 14 septembrie  a.c. : 

1. Activitate pe cele patru subcomisii de lucru. 

Şedinţa comisiei din 15 septembrie  a.c. : 

1. Audierea domnului Cornel Popa – director general al 

Agenţiei Domeniilor Statului. 

2. Audierea domnului Gheorghe Martin – Prefectul judeţului 

Constanţa, referitor la unele probleme legate de aplicarea Legii nr. 

18/1991 în zona litoralului 

3. Audierea reprezentanţilor Sindicatului Independent 

„Nicolae Malaxa” a domnului Bogdan Hossu – preşedintele 

Confederaţiei Naţionale „Cartel Alfa” şi a domnului Marius Alexe – 

consilier juridic la Confederaţia Naţională „Cartel Alfa”. 

Irina



 
 

Şedinţa comisiei din 16 septembrie  a.c. : 

1. Activitate pe cele patru subcomisii de lucru. 

 

În ziua de 14 septembrie a.c. membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de lucru, analizând 

dosarele intrate la comisie în ultima perioadă şi hotărând elaborarea 

tuturor adreselor de revenire la dosarele la care nu au fost primite 

răspunsurile instituţiilor sesizate. 

În ziua de 15 septembrie a.c.: 

 Referitor la invitarea domnului Cornel Popa – director 

general al ADS, cât şi a domnului Gheorghe Martin – prefectul 

judeţului Constanţa,  aceasta nu a mai fost necesară. 

În continuare, membrii comisiei au procedat la audierea 

reprezentanţilor Sindicatului Independent „Nicolae Malaxa”,              

a domnului vicepreşedinte al Confederaţiei „Cartel Alfa” şi              

a consilierului juridic Marius Alexe. 

Discuţiile au fost înregistrate pe bandă magnetică, 

stenograma făcând parte din prezentul proces-verbal. 

În ziua de 16 septembrie a.c., membrii comisiei şi-au 

desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de lucru. 

 

   P R E Ş E D I N T E, 
 
    Prof.univ.dr.  Radu Ciuceanu 



 
 
 
 

 


