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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei din 19 martie 2013 
 

În ziua de 19 martie 2013 din numărul total de 22 membri, la lucrările Comisiei pentru 

cultură au fost prezenţi 20 deputaţi. Absenţi au fost următorii: domnul deputat Florea Damian 

(G.P. al PC) şi domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia (G.P. al PDL).  

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu.  

 Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Propunere legislativă privind protecţia minorilor împotriva presei cu conţinut 

indecent (Plx 233/23.05.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi.  La Comisie s-a primit un raport preliminar de respingere 

de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Membrii Comisiei au analizat conţinutul 

acestei iniţiative legislative, în raport cu Punctul de vedere al Guvernului, precum şi cu avizul 

Consiliului Legislativ. La dezbateri au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu 

şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de respingere a propunerii 

legislative. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PLx 459/14.09.2010). Reexaminare (declarată în ansamblul său ca fiind 

neconstituţională) (Plx 459/2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările Comisiei au participat din partea 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11297
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Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale 

ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. Comisia juridică de disciplină şi 

imunităţi a transmis un raport preliminar cu amendamente. Reprezentanţii Arhivelor 

Naţionale au expus motivele pentru care nu sunt de acord cu amendamentele transmise de 

Comisia Juridică,  considerând că astfel se creează o situaţie de discriminare pozitivă pentru o 

anume categorie profesională, cea a notarilor. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu şi domnul 

deputat Márton Árpád Francisc. În urma opiniilor exprimate de reprezentanţii Arhivelor 

Naţionale, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege. Domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu a solicitat 

reprezentanţilor de la Arhivele Naţionale să poarte o discuţie cu conducerea Comisiei juridice 

pentru a se ajunge la un punct de vedere comun.  

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor Naţionale 

(P. l . 382/09.06.2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului înlocuitor. Din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, la lucrările Comisiei au participat: domnul Ioan 

Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. În 

cadrul dezbaterilor generale s-a analizat conţinutul propunerii legislative şi Punctul de vedere 

al Guvernului, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Domnul preşedinte 

Gigel - Sorinel Ştirbu a făcut o prezentare generală a celor 11 iniţiative legislative aflate pe 

agenda de lucru a Comisiei, ce vizează modificarea cadrului de reglementare în domeniul 

arhivelor, precum şi a punctelor de vedere ale Guvernului, faţă de acestea. Punctele de vedere 

emise de Guvern sunt în majoritate de respingere, cu două excepţii: o iniţiativă legislativă 

parlamentară - P. l. - x 516/2011 -  şi cel referitor la Reexaminarea Legii pentru modificarea 

şi completarea Legii arhivelor P. l. - x 459/2010/2012. S-a analizat modalitatea de lucru a 

Comisiei, ţinând cont de faptul că, pentru unele iniţiative legislative Comisia este sesizată  

singură pe fond, iar pentru altele este sesizată pentru raport comun împreună cu Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi, ori împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. Având în vedere această situaţie membrii 

Comisiei au hotărât să dezbată separat o parte din proiectele legislative aflate în lucru la 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4042
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Comisie respingând pe cele ce au puncte de vedere negative din partea Guvernului.  În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul deputat 

Mădălin Ştefan Voicu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, 

membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi ( 13 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă), 

să transmită plenului un raport înlocuitor de respingere a Propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 16 din 1996 Arhivelor Naţionale (P. l. 382/09.06.2003). 

4.  Propunere legislativă „Legea Arhivelor Publice" (P. l. 643/20.10.2003). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului înlocuitor. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de 

invitaţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la 

Arhivele Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. Prin Punctul de 

vedere transmis, Guvernul nu susţine această iniţiativă legislativă. Membrii Comisiei au 

dezbătut problematica acestei propuneri legislative. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, 

domnul deputat Kelemen Hunor şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( 13 voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă), să  transmită plenului un raport înlocuitor de respingere a acestei iniţiative 

legislative. 

5. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PLx 653/02.11.2004). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale 

României şi domnul Cristian Aniţei, şef serviciu. Membrii Comisiei au analizat conţinutul  

proiectului de lege în cadrul dezbaterilor generale precum şi Punctului de vedere al 

Guvernului, care nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi ( 13 voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă), să transmită plenului un raport de respingere a proiectului de lege. 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (Plx 809/01.11.2006). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au participat din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4042
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4307
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5935
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7243
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Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. 

Membrii Comisiei au analizat în carul dezbaterilor generale conţinutul acestei propuneri  

legislative, precum şi Punctul de vedere al Guvernului care  nu susţine adoptarea acesteia. În 

cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul deputat Kelemen Hunor şi domnul deputat 

Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să transmită plenului un raport de respingere a propunerii legislative. 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (Plx 155/19.03.2007). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, la lucrările Comisiei au participat: domnul Ioan 

Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. 

Membrii Comisiei au analizat conţinutul acestei propuneri legislative şi Punctul de vedere al 

Guvernului care  nu susţine adoptarea acesteia. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-

Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită plenului un raport de respingere a 

propunerii  legislative. 

8. Propunere legislativă „Legea Arhivelor" (P. l. x 623/25.10.2010). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, au participat: domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi 

domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii 

legislative precum şi Punctul de vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acesteia. Au 

luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád 

Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să  

transmită plenului un raport de respingere a propunerii  legislative. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.16 din 2 aprilie 

1996-Legea Arhivelor Naţionale (Plx 646/02.11.2010). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au participat din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale ale României şi domnul 

Cristian Aniţă, şef serviciu. Membrii Comisiei au analizat conţinutul iniţiativei legislative 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7645
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10878
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=10911
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precum şi Punctul de vedere al Guvernului prin care nu se susţine adoptarea acesteia. Au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să transmită 

plenului un raport de respingere a propunerii  legislative. 

10. Propunere legislativă privind descentralizarea Arhivelor Naţionale (Plx 

611/07.11.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru 

administraţie publică şi echilibru ecologic. La lucrările Comisiei au participat în calitate de 

invitaţi din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la 

Arhivele Naţionale ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. Membrii Comisiei au 

analizat conţinutul propunerii legislative, raportul preliminar de respingere transmis de 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi 

Punctul de vedere al Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea acesteia. Au luat cuvântul: 

domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. În urma 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (13 voturi pentru şi 2 

voturi împotrivă), să transmită plenului un raport de respingere a propunerii  legislative. 

 11. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PLx 394/01.10.2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. La lucrările Comisiei au participat din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor: domnul Ioan Drăgan, director la Arhivele Naţionale 

ale României şi domnul Cristian Aniţă, şef serviciu. În cadrul dezbaterilor generale au luat 

cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să amâne 

dezbaterea proiectului de lege. 

12. Proiectul de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for 

public nr. 120/2006 (PLx 775/19.12.2011). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La 

lucrările Comisiei a participat din partea Ministerului Culturii, domnul Radu Boroianu, 

secretar de stat. Deşi Punctul de vedere al Guvernului era de susţinere a proiectului de lege,  

domnul secretar de stat a solicitat amânarea adoptării acestui proiect de lege până la 

elaborarea viitorului cod al patrimoniului. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11920
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=11920
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=12550
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preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi domnii deputaţi 

Márton Árpád Francisc şi Kelemen Hunor. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să amâne dezbaterea proiectului de lege. 

   
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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