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S I N T E Z A 
 Şedinţelor din zilele de 31octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2006 

 
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe, retrimisă la Comisie. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun 

suplimentar. În calitate de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei, domnul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi domnul Eugen Vasiliu, director general 

adjunct al Oficiului Român pentru Drepturi de Autor Membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului, menţinerea punctului de 

vedere iniţial, respectiv respingerea propunerii legislative. 

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (PLX-601/2006). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului.. În calitate de invitaţi, au luat parte la lucrările Comisiei, domnul 

Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, domnul Alexandru Mircea, 

secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, domnul Mihai Şeitan preşedintele 

Casei Naţionale de Pensii şi Asigurări Sociale şi domnul Cătălin Sandu, vicepreşedintele 

Agenţiei pentru Valorificarea Activelor Statului. La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au 

aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

momentul votului. 

3. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PLx-653/2004). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o  şedinţă viitoare. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1998 a Arhivelor Naţionale (plx-

382/2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor pentru o  şedinţă viitoare. 

5. Propunerea legislativă „Legea Arhivelor Publice” (plx-643/2003).Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor pentru o  

şedinţă viitoare. 

În ziua de 31 octombrie a.c., din totalul de 21 de membri,  au fost prezenţi un număr de 16 

deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL),  d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al 

PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P al 

UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-
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na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. deputat 

Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor), 

dl. deputat  Kelemen Hunor  (G.P al UDMR), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), d-

na deputat Monica Octavia Muscă (fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na deputat Ionica 

Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al P.D) şi d-na deputat 

Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţii fiind: dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat 

Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD).  

 În ziua de 1 noiembrie a.c., din totalul de 21 de membri,  au fost prezenţi un număr de 16 

deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL),  d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al 

PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P al 

UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-

na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. deputat 

Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor), 

dl. deputat  Kelemen Hunor  (G.P al UDMR), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), d-

na deputat Monica Octavia Muscă (fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na deputat Ionica 

Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea Stănescu (G.P. al P.D) şi d-na deputat 

Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţii fiind: dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup 

parlamentar), dl. deputat Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat 

Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD).  

 În ziua de 2 noiembrie a.c., din totalul de 21 de membri,  au fost prezenţi un număr de 15 

deputaţi: dl. preşedinte Cătălin Micula (G.P. al PNL),  d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. al 

PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar Márton Árpád Francisc (G.P al 

UDMR), dl. secretar Dumitru Avram (G.P. al PRM), d-na deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), d-

na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al PNL), dl. deputat 

Emilian Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor), 

dl. deputat  Kelemen Hunor  (G.P al UDMR), d-na deputat Monica Octavia Muscă (fără apartenenţă 

la un grup parlamentar), d-na deputat Ionica Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Mircea 

Stănescu (G.P. al P.D) şi d-na deputat Florentina Toma (G.P. al PSD); absenţii fiind: dl. deputat 

Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), 

d-na deputat Marcela Lavinia Vâlcov – Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat 
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Zamfir Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Sorin Dan Mihalache 

(G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD). 

 

PREŞEDINTE, 

Cătălin MICULA 

              SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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