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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 4 şi 5 octombrie 2017 
 
 
 
 

În data de 4 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 15 deputaţi.  

În data de 5 octombrie a.c. din numărul total de 15 membri, la lucrările Comisiei şi-

au înregistrat prezenţa un număr de 14 deputaţi, absent fiind: domnul deputat Iulian Bulai 

(Grupul parlamentar al USR). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa. 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej (PL-x 85/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură. În calitate de invitaţi, la lucrările Comisiei au participat: domnul Gheorghe 

Popa, secretar de stat, din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi domnul 

Marcel Oţoiu, director general al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară, din 

partea Ministerului Transporturilor. Domnul deputat Itu Cornel a fost prezent la şedinţă, în 

calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori ai propunerii legislative. Ca urmare a  

solicitării domnului secretar de stat Gheorghe Popa, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să amâne dezbaterea proiectului de lege cu două săptămâni. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul:  doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, domnul deputat 

Kelemen Hunor şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. 

2. Propunere legislativă “Legea Arhivelor Publice” (Pl-x 643/2003). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: 
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doamna Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul 

Constantin Neagu, consilier. Doamna director adjunct a prezentat membrilor Comisiei, 

punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. De 

asemenea, doamna director adjunct a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei faptul că, în 

prezent, se află în stadiul consultării publice un proiect de lege care vizează modificarea, în 

ansamblu, a legislaţiei din domeniu, acesta urmând să intre în dezbaterea parlamentară în 

luna noiembrie a acestui an.  

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, 

doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat 

Kelemen Hunor şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. La încheierea dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi – un vot 

împotrivă - întocmirea unui raport de respingere a iniţiativei legislative. 

3. Propunere legislativă “Legea Arhivelor” (Pl-x 516/2011). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Alina Pavelescu, 

director adjunct al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul Constantin Neagu, 

consilier. Doamna director adjunct a prezentat, membrilor Comisiei, punctul de vedere al 

Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor, 

membrii Comisiei au subliniat faptul că este absolut necesară adoptarea unui nou cadru 

legislativ care să reglementeze practica arhivistică din România, actuala Lege a Arhivelor 

Naţionale nr. 16/1996, deşi un pas important la momentul adoptării ei, fiind în prezent 

depăşită.  În acest sens a fost menţionat faptul că, se aşteaptă ca, în cel mai scurt timp, 

Guvernul să finalizeze Proiectul de modificare a legislaţiei din domeniu, şi, ca acesta să 

între în dezbaterea parlamentară în timpul acestei sesiuni parlamentare. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Adriana Diana Tuşa, doamna secretar 

Beatrice Tudor, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul deputat Kelemen Hunor 

şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi – un vot împotrivă - 

întocmirea unui raport de respingere a iniţiativei legislative. 
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4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996 (PL-x 394/2012). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Alina Pavelescu, 

director adjunct al Arhivelor Naţionale ale României şi domnul Constantin Neagu, 

consilier. Doamna director adjunct a prezentat, membrilor Comisiei, punctul de vedere al 

Guvernului, care nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. De asemenea, doamna 

director adjunct a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei faptul că, în prezent, se află în 

stadiul consultării publice un proiect de lege care vizează modificarea, în ansamblu, a 

legislaţiei din domeniu, acesta urmând să intre în dezbaterea parlamentară în luna noiembrie 

a acestui an. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa, doamna secretar Beatrice Tudor, domnul deputat Gheorghe-Dinu Socotar, domnul 

deputat Kelemen Hunor şi domnul deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi 

– un vot împotrivă - întocmirea unui raport de respingere a iniţiativei legislative. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Gigel Sorinel ŞTIRBU 
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