PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 24 şi 25 martie 2009
Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei în zilele de 24 şi 25
martie a.c., au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L), dl.
deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Marius Teodor Spînu
(G.P. al PD-L).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de
zi:
1. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PL-x 653/02.11.2004). Guvernul nu susţine
continuarea procedurii de legiferare pentru acest proiect de lege, conform adresei
nr. 460/DRP din 02.02.2009, transmisă de Departamentul pentru Relaţia cu
Parlamentul.
2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a Arhivelor
Naţionale (Pl - 382/09.06.2003). Dezbateri generale.
3. Propunere legislativă „Legea Arhivelor Publice” (Pl - 643/20.10.2003). Dezbateri
generale.
4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale
nr.16/1996 (Pl - x 809/01.11.2006). Dezbateri generale.
5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale
nr.16/1996 (Pl - x 155/19.03.2007). Dezbateri generale.
La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi domnul Dorin
Dobrincu, director general al Arhivelor Naţionale şi doamna Ruxandra Priminescu,
şef serviciu. În conformitate cu prevederile articolului 68 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au dezbătut concomitent cele cinci
iniţiative legislative având acelaşi obiect de reglementare. Domnul director general
Dorin Dobrincu, a făcut o prezentare succintă a instituţiei arhivelor naţionale,
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expunând modul în care aceasta a fost reformată, preocuparea pentru protejarea şi
conservarea fondului arhivistic, conform standardelor europene şi mai ales, facilitarea
accesului cetăţenilor la documente şi colecţii de documente din Arhivele Naţionale.
Domnul director general a semnalat existenţa unui proiect de lege aflat de multă
vreme în dezbatere publică, ce poate fi consultat pe site-ul Arhivelor Naţionale. La
dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte
Amet Aledin, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Mircea
Irimescu. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus membrilor Comisiei formarea
unei subcomisii de lucru, pentru proiectul Legii Arhivelor. Aceştia vor colabora cu
specialiştii Arhivelor Naţionale, precum şi cu alţi specialişti din domeniu, pentru
finalizarea cât mai rapidă a variantei optime de text şi ulterior introducerea ei în
circuitul de legiferare. Membrii Comisiei au aprobat propunerea de constituire cu
următoarea componenţă: doamna deputat Raluca Turcan, doamna deputat Brânduşa
Cornelia Novac şi domnii deputaţi Amet Aledin, Florin Serghei Anghel, Márton
Árpád Francisc, Mircea Irimescu, Florin Costin Pâslaru şi Victor Socaciu. Membrii
Comisiei au hotărât să reia dezbaterile asupra celor cinci iniţiative legislative la o
viitoare şedinţă.
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