PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL
al şedinţei din ziua de 4 iulie 2006
Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 4 iulie a.c., au fost
prezenţi 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Rodica Nassar (G.P. al PSD), d-na deputat Angela Buciu
(G.P. al PRM), d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Lavinia Şandru Vâlcov
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat
Bogdan Olteanu (G.P. al PNL).
Lucrările Comisiei au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006
pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat: d-na Ştefana Aghergheloaiei, secretar
general la Casa Naţională de Pensii; din partea Arhivelor Naţionale - dl. Corneliu Mihai Lungu,
director general şi dl. Tudor Răţoi, director general adjunct. La dezbateri au luat cuvântul: d-na
preşedinte Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpad Fráncisc
şi dl. deputat Mihai Mălaimare. Membrii Comisiei au constatat că, în adresa de transmitere la
Comisie a proiectului de Lege, erau înscrise în mod eronat termenele de depunere a
amendamentelor şi de depunere a raportului, 3 iulie şi, respectiv, 4 iulie, deoarece în documentul
prezentat la şedinţa Biroului Permanent, termenul de depunere al amendamentelor este 14
septembrie a.c. (art. 65 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat), iar termenul de
depunere a raportului este 19 septembrie a.c. (art. 116 alin. (2) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat). Data pentru depunerea raportului are specificaţia conform căreia: „la
calcularea termenelor de depunere a raportului şi amendamentelor s-a avut în vedere suspendarea
acestora pe perioada vacanţei parlamentare”.
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor
pentru următoarea sesiune ordinară, având în vedere şi faptul că sesiunea extraordinară a fost
convocată în baza unei ordini de zi prestabilite.
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