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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

                                                
 
 
București, 12 mai 2020 
Pl 643/2003 

 
 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Alăturat, vă înaintăm raportul suplimentar al Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, asupra Propunerii legislative „Legea Arhivelor 

Publice”, transmisă spre dezbatere în fond, cu adresa Pl 643/2003 şi înregistrată la 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 30/214 din 4 

februarie 2004.   

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

 

 

R A P O R T  S U P L I M E N T A R    

asupra  Propunerii legislative „Legea Arhivelor Publice” 

 

 În temeiul dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 31 ianuarie 2001, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă 

„Legea Arhivelor Publice”, transmisă cu adresa nr. Pl 643 din 3 februarie 2004 şi 

înregistrată la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu nr. 

30/214 din 4 februarie 2004.   

Potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată, propunerea 

legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată pentru această iniţiativă 

legislativă, conform Constituţiei României din 1991. 

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizele negative emise de 

Consiliul Legislativ, precum şi de Punctele de vedere ale Guvernului, care nu susţin 

modificările propuse prin intermediul acestei iniţiative legislative. 
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Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul restructurării şi descentralizări acestui sistem, printre modificările avute în 

vedere numărându-se trecerea Arhivelor Naţionale în subordinea Ministerului 

Culturii precum şi restituirea documentelor de arhivă către foştii proprietari. 

Ca urmare a deciziei plenului Camerei Deputaţilor, din 24.10.2017, de a trimite, 

spre reexaminare, pentru raport suplimentar, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă Propunerea legislativă „Legea Arhivelor Publice” (Pl 

643/2003), aceasta a reluat dezbaterile asupra iniţiativei legislative în şedinţa din data 

de 12 mai 2020. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, la 

lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, domnul Liviu Brătescu, secretar 

de stat în Ministerul Culturii.   

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, 

membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa online din data de 12 

mai 2020. La şedinţa Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă, 

au fost prezenţi 14 deputaţi din numărul total de 16 membri, conform listei de 

prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, respingerea 

propunerii legislative „Legea Arhivelor Publice”. 

Prezentul raport înlocuieşte rapoartele anterioare. 

            PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                      Beatrice TUDOR 
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