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S  I  N  T  E  Z  A 
lucrărilor comisiei din 12 şi 13  martie 2002 

 
 

La şedinţă sunt prezenţi 14 domni deputaţi, lipsind motivat domnul deputat        
Dan Matei Agathon � ministru. 

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

Cu unanimitate de voturi, Ordinea de zi este aprobată în următoarea formulă : 
 

Pentru şedinţa comisiei din 12 martie a.c. : 
1. Dezbateri privind aspectele sesizate în dosarele repartizate pe 
subcomisiile de analiză ; 
2. Analiza dosarelor înregistrate la comisie în perioada 5 - 11 martie 2002 ; 
3. Diverse. 

 
Pentru şedinţa comisiei din 13 martie a.c. : 
1. Audierea reprezentanţilor Sindicatului din Societatea Comercială 
�RULMENŢI� S.A. Slatina ; 
2. Analiza concluziilor preliminare desprinse din verificarea aspectelor 
sesizate de reprezentanţii Sindicatelor Salariaţilor TAROM (inclusiv prezentarea 
Raportului de către Sindicat) ; 
3. Stabilirea programului audienţelor la comisie şi a deplasărilor în        
teritoriu ; 
4. Activitatea pe subcomisiile de analiză. 

 
Şedinţa comisiei din 12 martie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi, membrii comisiei au discutat aspectele 

sesizate în dosarele repartizate pe subcomisiile de analiză. 
La cel de-al doilea punct al Ordinei de zi, s-au prezentat dosarele intrate la 

comisie, în perioada 5 � 11 martie a.c., astfel, în perioada de referinţă s-au înregistrat             
68 dosare, fiind primiţi în audienţă 11 cetăţeni. 

La ultimul punct al Ordinei de zi, au fost discutate diverse probleme 
organizatorice, pentru buna funcţionare a activităţii comisiei. 



 
 

 

 
Şedinţa comisiei din 13 martie a.c. : 
La primul punct al Ordinei de zi, au fost audiaţi reprezentanţii Sindicatului din 

Societatea Comercială �RULMENŢI� S.A. Slatina, urmând a se hotărâ asupra etapelor 
următoare ale anchetei. 

 
La punctul doi al Ordinei de zi, s-au analizat concluziile desprinse din 

verificarea aspectelor sesizate de reprezentanţii Sindicatelor Salariaţilor TAROM, în urma 
audierii acestora din 6 martie a.c. 

 
La cel de-al treilea punct al Ordinei de zi, s-a stabilit programul de audienţe la 

comisie (în fiecare zi de marţi şi miercuri a fiecărei săptămâni) şi a deplasărilor în teritoriu. 
 
În ultima parte a şedinţei din 13 martie a.c., deputaţii şi-au desfăşurat 

activitatea pe subcomisiile de analiză. 
 
 
P R E Ş E D I N T E,    S E C R E T A R, 
 
   Radu  Ciuceanu    Mihail  Sireţeanu 
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