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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă 

 

 
 

S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei din ziua de 12 mai 2020 

 

În ședința online din data de 12 mai a.c., lucrările Comisiei au fost conduse de domnul 

președinte Gigel – Sorinel Știrbu. Pentru ședința online,  membrii Comisiei au adoptat, cu 

majoritate de voturi, următoarea ordine de zi:  

 1.PLx nr. 643/2003, Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice". Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului suplimentar 

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. La examinarea 

proiectului de lege, membrii Comisiei au avut în vedere avizele negative emise de Consiliul 

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

propuse prin intermediul acestei iniţiative legislative. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați: domnul Liviu Brătescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, și domnul Cristian Anița, director al 

Arhivelor Naționale. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de respingere a Propunerii legislative 

"Legea Arhivelor Publice". 

2.Pl-x nr. 230/2012, Propunere legislativă privind completarea art.3 alin.(1) al 
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Ordonanţei nr.189 din 2000. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

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

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În redactarea raportului, membrii comisiei au avut în vedere:  

-avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, nr. 1250 din 25.11.2011, emis de 

Consiliul Legislativ.  

- punctul de vedere negativ, cu nr. 2584/15.03.2016 al Guvernului. 

- punctul de vedere negativ, cu nr.11006/09.11.2017 al Guvernului. 

-avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități din ședința din data de 

13 iunie 2012. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport de respingere a Propunerii legislative 

privind completarea art.3 alin.(1) al Ordonanţei nr.189 din 2000. 

 

3.PL-x nr. 394/2012, Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar 

comun împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunitați 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitați: domnul Liviu Brătescu, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, și domnul Cristian Anița, director al 

Arhivelor Naționale. 

În redactarea raportului, membrii comisiei au avut în vedere:  

-avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ, cu nr nr. 201 din 16 martie 2012. 

 punctele de vedere negative din partea Guvernului in anii: 2012, 2016, 2017, 2020 

-avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

-avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. 

La finalizarea dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport preliminar suplimentar de respingere a 

Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 
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nr.16/1996. 

 

4. PL-x nr. 209/2020, Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România. 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

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

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

În redactarea raportului, membrii comisiei au avut în vedere:  

-avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ si Consiliului Economic si Social 

(cu propuneri de amendamente) 

-avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale 

-avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

La propunerea domnului președinte Gigel – Sorinel Știrbu, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, amânarea cu o săptămână a 

dezbaterilor pentru acest proiect de lege. 

 

În ziua de 12 mai a.c., din numărul total de 16 deputați, la lucrările Comisiei online și-

au înregistrat prezența un număr de 14 parlamentari: domnul președinte Gigel-Sorinel 

Știrbu (Grupul parlamentar al PNL), domnul vicepreședinte Dragoș – Petruț Bârlădeanu 

(Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreședinte Damian Florea (Grup parlamentar al 

PNL), doamna vicepreședinte Diana – Adriana Tușa (grupul parlamentar al PSD), domnul 

secretar Nicolae Miroslav Petrețchi (Grup parlamentar al Minorităților Naționale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Márton Árpád Francisc (Grup parlamentar al 

UDMR), domnul deputat Emil Marius Pașcan (Grupul parlamentar al PMP), doamna 

deputat Ana – Adriana Săftoiu (Grupul parlamentar al PNL), domnul deputat Gheorghe 

Dinu – Socotar (Grupul parlamentar al PSD) și doamna deputat Oana - Silvia Vlăducă 
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(Grup parlamentar al PRO Europa), absenți fiind: domnul deputat Nicolae Dobrovici-

Bacalbașa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat Liviu Ioan Adrian Pleșoianu 

(grupul parlamentar al PSD), iar următorii parlamentari au fost înlocuiţi după cum urmează: 

domnul deputat Bogdan Gheorghiu (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul 

deputat Laurențiu-Dan Leoreanu (grupul parlamentar al PNL) și domnul deputat Ionuț – 

Marian Stroe (grupul parlamentar al PNL) a fost înlocuit de domnul deputat Cezar Preda 

(grupul parlamentar al PNL). 

 

           PREŞEDINTE,   

     Gigel - Sorinel ŞTIRBU                       

   

  

 




