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 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 

39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 a 

fost transmis Comisiei cu adresa nr. P.L - x 601 din 3 iulie  2006. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond, în procedură de urgenţă, cu acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Comisia a primit avize favorabile, în forma adoptată de Senat, din partea 

celor trei comisii. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul nr. 708 din 

15.05.2006 emis de Consiliul Legislativ. 

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 6 

septembrie, 2, 11 şi 31 octombrie 2006.  

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

la dezbateri au luat parte, din partea Guvernului, d-nul Ioan Onisei, secretar de stat în 

Ministerului Culturii şi Cultelor, d-nul Cătălin Ionel Dănilă, secretar de stat şi d-na 

Georgeta Bratu, director, în Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-nul 

Alexandru Mircea, secretar de stat  în Ministerul Administraţiei şi Internelor, d-nul 

Tudor Răţoi director adjunct al Arhivelor Naţionale, d-nul Nicolae Dincă, şef serviciu 

în Ministerul Finanţelor Publice şi d-nul Cătălin Sandu, vicepreşedinte al Autorităţii 

pentru Valorificarea Activelor Statului. 
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Ordonanţa de urgenţă nr.39/2006 privind modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor nr.16/1996, a fost promovată în regim de urgenţă deoarece lichidarea unui 

număr mare de societăţi, ale căror documente care privesc drepturile individuale ale 

cetăţenilor se află în iminenţa deteriorării şi distrugerii, agenţii economici lichidaţi 

nemaiavând interesul să protejeze aceste înscrisuri. Având în vedere că înscrisuri ce 

urmează  a fi preluate şi arhivate de către casele teritoriale de pensii, stau la baza 

stabilirii şi plăţii drepturilor de asigurări sociale pentru un număr foarte mare de 

persoane, protejarea acestora de către o instituţie care dispune de personal specializat 

şi condiţii specifice desfăşurării acestei activităţi, face ca prevederile propuse în 

cuprinsul acestui act normativ să fie de interes public. 

La lucrările Comisiei  din data de 31 octombrie au fost prezenţi 15 deputaţi, 

din totalul de 21 de membri ai Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 iunie  2006. 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  de 

urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996  în forma adoptată de Senat. 
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