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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 16 şi 17 aprilie 2002 

 
 

Participă toţi membrii comisiei, lipsind motivat domnul deputat Dan 
Matei Agathon � ministru.  

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Radu  Ciuceanu � 
preşedintele comisiei.  

 
Şedinţa comisiei din 16 aprilie a.c. � orele 15,00 – 18,00 : 
1.      Analiza dosarelor intrate la comisie în săptămâna   8 -  15  aprilie a.c. ; 
2. Activitate pe subcomisiile de analiză. 

 
La primul punct al Ordinei de zi, domnul Preşedinte Radu 

Ciuceanu a prezentat membrilor comisiei situaţia dosarelor intrate la comisie în 
perioada  8 - 15 aprilie a.c., astfel : au fost inregistrate un număr de 49 memorii   
şi au fost primiţi în audienţă   8  cetăţeni. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi,  membrii comisiei şi-au 
desfăşurat activitatea pe cele patru subcomisii de analiză. 
 
 

Şedinţa comisiei din 17 aprilie a.c. � orele 8,30 – 16,00 : 
1.    ora 10,30 � Dialog cu domnul Iacob Zelenco, Secretar de Stat la 

A.P.A.P.S., asupra modalităţilor  de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la 
recenta lege  de accelerare a privatizării, precum şi asupra aspectelor sesizate în 
memoriile adresate comisiei  referitoare la privatizarea unor societăţi comerciale  
şi la  operaţiunile post-privatizare. 

2.    ora 11,30 � Audierea doamnei Mariana Sipoş şi a domnului Răzvan 
Dumitrescu - membrii ai fostului Consiliu de Administraţie al Societăţii Române 
de Radifuziune, în legătură cu unele aspecte sesizate în memoriile acestora, 
referitoare la presupuse abuzuri ale conducerii societăţii. 



 
 

 

3.    Probleme privind activitatea curentă a comisiei. 
 
 
 
Dialogul programat a avea loc la ora 10, 30  cu domnul Iacob 

Zelenco, Secretar de Stat la A.P.A.P.S., asupra modalităţilor  de aplicare a 
dispoziţiilor legale referitoare la recenta lege  de accelerare a privatizării, precum 
şi asupra aspectelor sesizate în memoriile adresate comisiei  referitoare la 
privatizarea unor societăţi comerciale  şi la  operaţiunile post-privatizare, a fost 
amânat, dialog ce urmează a fi stabilit de către membrii comisiei într-o şedinţă 
viitoare. 

La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, membrii comisiei au 
procedat la audierea doamnei Mariana Sipoş şi a domnului Răzvan Dumitrescu, 
foşti membri ai Consiliului de Administraţie din Radiodifuziunea Română. 

Discuţia a fost înregistrată pe bandă magnetică, stenograma acestui 
dialog făcând parte integrantă din procesul � verbal al şedinţei comisiei. 

 
La ultimul punct al Ordinei de zi, au fost discutate diverse 

probleme 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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