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

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

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 a fost transmis Comisiei pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P. L. - x 459 din 14
septembrie 2010, înregistrat la Comisie cu nr.30/490/16.09.2010 şi
retransmis la Comisie la şedinţa de plen din data de 14 februarie 2011,
în temeiul art.70 din regulamentul Camerei Deputaţilor.
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost
sesizată în fond cu acest proiect de lege, în procedură de urgenţă, spre
avizare fiind transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care
au avizat favorabil proiectul de lege, precum şi Comisiei pentru muncă
şi protecţie socială, care a dat un aviz favorabil, cu amendamente.
Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 447/16.09.2010 emis de
Consiliul Legislativ.
Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată,
proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 8
septembrie 2010, în calitate de primă Cameră sesizată.
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Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de
17, 23 noiembrie, respectiv 7 decembrie 2010.
În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, au participat la lucrările Comisiei d-nul
Dorin DOBRINCU, director general şi d-na Ruxandra PRIMINESCU, şef
birou în cadrul Arhivelor Naţionale ale României.
Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul stabilirii unor mecanisme viabile de
preluare a unor părţi a arhivelor, reprezentând documente cu valoare
practică, de la persoanele juridice care se desfiinţează, fără ca activitatea
acestora să fie continuată de alte entităţi, de către operatori economici
special avizaţi. Modificările propuse vizează păstrarea şi gestionarea
documentelor practice, pentru respectarea drepturilor şi intereselor
legitime ale cetăţenilor.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 18
membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea
voturilor celor prezenţi în sală, în momentul votului.
Proiectul de lege a fost retrimis la Comisie, în şedinţa de plen din
data de 14 februarie 2011, în vederea întocmirii unui raport suplimentar.
Comisia a reluat dezbaterea asupra proiectului de lege în şedinţa
din data de 23 februarie 2011. În conformitate cu prevederile art. 55 alin.
(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, au participat la
lucrările Comisiei d-nul NAGY Mihaly - Zoltan, director adjunct şi d-na
Ruxandra PRIMINESCU, şef birou în cadrul Arhivelor Naţionale ale
României.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 11 deputaţi din totalul de 18
membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea
voturilor celor prezenţi în sală, în momentul votului ( 10 voturi pentru,
nici un vot împotrivă şi 1 abţinere).
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În conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor
este Cameră decizională.
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă propune plenului adoptarea Proiectului de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
cu amendamentele anexate.
Prezentul raport suplimentar înlocuieşte raportul Comisiei distribuit
în data de 11 februarie 2011.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Florin-Costin PÂSLARU

Şef birou,
Cristina Dan

Consilier,
Dan Kalber
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I. Amendamente admise:
Nr.
crt.

Text lege 16/1996
Legea Arhivelor Naţionale

1.
2.

3.
Art. 18. - În cazul desfiinţării, în
condiţiile legii, a unui creator de
documente, persoană juridică, fără ca
activitatea acestuia să fie continuată
de altul, documentele cu valoare
istorică, în sensul prevederilor art. 2,
cât şi cele cu valoare practică, în baza
cărora se eliberează copii, certificate
şi
extrase
privind
drepturile
referitoare la stagiile de cotizare la
asigurări sociale ale cetăţenilor, vor fi
preluate de Arhivele Naţionale sau de
direcţiile judeţene ale Arhivelor
Naţionale.

Text Senat
LEGE pentru modificarea şi
completarea
Legii
Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996
Art. I. – Legea Arhivelor Naţionale
nr.16/1996, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.71
din 9 aprilie 1996, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1.
Articolul 18 va avea
următorul cuprins:
”Art. 18.- În cazul dizolvării, în
condiţiile legii, a unui creator de
documente, fără ca activitatea acestuia
să fie continuată de altul, documentele
cu valoare istorică, în sensul
prevederilor art. 2, se preiau de
Arhivele Naţionale sau de către
serviciile
judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti ale Arhivelor
Naţionale, iar documentele cu valoare
practică, în baza cărora se eliberează
copii, certificate şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale
cetăţenilor se predau, pe bază de
contract,
operatorilor
economici
autorizaţi în prestarea de servicii

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor
propuse

Nemodificat
Nemodificat

1. Articolul 18 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 18.- În cazul declarării
falimentului, în condiţiile legii, a
unui creator de documente, fără ca
activitatea acestuia să fie continuată
de altul, documentele cu valoare
istorică, în sensul prevederilor art. 2,
se preiau de Arhivele Naţionale sau
de către serviciile judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti ale Arhivelor
Naţionale, iar documentele cu valoare
practică, în baza cărora se eliberează
copii, certificate şi extrase privind
drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale
cetăţenilor se predau, pe bază de
contract, operatorilor economici
autorizaţi în prestarea de servicii

Pentru stabilirea
cu exactitate a
momentului
demarării acestei
proceduri.
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arhivistice.

arhivistice.

Documentele cu valoare practică
prevăzute la alin. 1 se preiau după
înfiinţarea în cadrul Arhivelor
Naţionale şi al direcţiilor judeţene ale
Arhivelor Naţionale a unor structuri
specializate, cu asigurarea, în
condiţiile legii, a resurselor umane şi
logistico-financiare necesare.

În cazul persoanelor juridice pentru
care
s-a
deschis
procedura
insolvenţei, finanţarea transferului
arhivei către un operator economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice se va face din averea
debitorului
iar,
în
lipsa
disponibilităţilor, în contul debitorului
se va utiliza fondul de lichidare în
condiţiile art. 4 din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.

În cazul persoanelor juridice pentru
care s-a declarat falimentul,
finanţarea transferului arhivei către
un operator economic autorizat să
presteze servicii arhivistice se va
face, cu prioritate, de către
lichidator, din fondul de lichidare,
în condiţiile art. 4 din Legea
nr.85/2006
privind
procedura
insolvenţei, cu modificările şi
completările ulterioare sau, după
caz, din averea debitorului.

Documentele cu valoare practică, în
baza cărora se eliberează copii,
certificate
şi
extrase
privind
drepturile cetăţenilor referitoare la
stagiile de cotizare în sistemul public
de pensii, aflate la casele teritoriale
de pensii, se preiau, în condiţiile alin.
2, pe bază de inventar şi procesverbal
de
predare-preluare,
întocmite
potrivit modelelor prevăzute în
anexele nr. 2 şi 3.

În vederea realizării activităţilor
prevăzute la alin 1, se instituie
obligaţia
notificării
Arhivelor
Naţionale sau, după caz, a serviciilor
judeţene/Serviciul
Municipiului
Bucureşti, după cum urmează:
a) de către lichidatori: cu privire
la
deschiderea
procedurii
insolvenţei unui creator sau
deţinător de documente şi, în
termen de 15 zile de la încheierea
contractelor prevăzute la alin. 1, cu
privire la datele de identificare ale
operatorilor economici autorizaţi în
prestarea de servicii arhivistice
cărora le-au fost predate spre
păstrare
şi
administrare
documentele creatorilor dizolvaţi;

În vederea realizării activităţilor
prevăzute la alin 1, se instituie
obligaţia
notificării
Arhivelor
Naţionale sau, după caz, a serviciilor
judeţene/Serviciul
Municipiului
Bucureşti, după cum urmează:
a)
de către lichidatori: cu privire
la deschiderea procedurii insolvenţei
unui creator sau deţinător de
documente şi, în termen de 15 zile
de la încheierea contractelor
prevăzute la alin. 1, cu privire la
datele
de
identificare
ale
operatorilor economici autorizaţi în
prestarea de servicii arhivistice
cărora le-au fost predate spre
păstrare şi administrare documentele
creatorilor dizolvaţi;

Asigurarea structurilor specializate
prevăzute la alin. 2 se realizează cu
încadrarea în numărul de posturi şi
credite
bugetare
aprobate
Ministerului
Administraţiei
şi
Internelor, prin legile bugetare

Pentru o
formulare mai
flexibilă care să
facă aplicabilă
prevederea.
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anuale."

4.

Art. 181 - Creatorii şi/sau
deţinătorii de documente, persoane
juridice, care îşi schimbă regimul de
proprietate sau îşi modifică obiectul
de activitate, precum şi noii
deţinători care preiau patrimoniul au
obligaţia să dispună măsuri pentru
păstrarea, conservarea şi evidenţa
arhivei, în condiţiile prevăzute de

b)
de către operatorii economici
prevăzuţi la lit. a), cu respectarea
termenului de 15 zile de la
încheierea contractelor prevăzute la
alin. 1 cu privire la documentele
preluate în baza contractelor
prevăzute la alin. 1.
În scopul informării publice, se
instituie obligaţia de a publica
informaţii relevante privind situaţia
documentelor preluate de la creatorii
dizolvaţi, astfel:
a) pentru operatorii economici
prevăzuţi la alin. 1, prin orice
mijloace accesibile publicului;
b) pentru Arhivele Naţionale, ca
urmare a notificării prevăzute la
alin. 3, prin pagina proprie de
internet.”
(Amendament propus de Comisie)
cu
2. După articolul 181
se 2. Articolul 181 se modifică şi va Corelarea
forma de lege a
introduc şapte noi articole, art. avea următorul cuprins:
iniţiatorului
182 – 188, cu următorul cuprins:
de
„Art. 181 – Operatorii economici pot (eroare
„Art. 182. – Operatorii economici presta servicii de păstrare, conservare, tehnoredactare,
legătorie,
prelucrare în raport cu
pot presta servicii de păstrare, restaurare,
conservare, restaurare, legătorie, arhivistică şi utilizare a documentelor textul iniţial, la
în
prelucrare arhivistică şi utilizare a cu valoare practică pe care le deţin, includerea
documentelor cu valoare practică pe denumite în continuare servicii textul adoptat de
a
care le deţin, denumite în arhivistice, numai după obţinerea Senat,
continuare servicii arhivistice, autorizaţiei de funcţionare din partea amendamentelor
în
numai după obţinerea autorizaţiei Arhivelor Naţionale sau a serviciilor admise
de funcţionare din partea Arhivelor sale judeţene/Serviciul municipiului Comisiile

b) de către operatorii economici
prevăzuţi la lit. a), cu respectarea
termenului de 15 zile de la
încheierea contractelor prevăzute la
alin. 1 cu privire la documentele
preluate în baza contractelor
prevăzute la alin. 1.
În scopul informării publice, se
instituie obligaţia de a publica
informaţii relevante privind situaţia
documentelor preluate de la creatorii
dizolvaţi, astfel:
a) pentru
operatorii
economici
prevăzuţi la alin. 1, prin orice
mijloace accesibile publicului;
b) pentru Arhivele Naţionale, ca
urmare a notificării prevăzute la alin.
3, prin pagina proprie de internet.”
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lege.
Unităţile prevăzute la alin.(1),
precum şi operatorii economici
autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri
împotriva distrugerii, degradării,
sustragerii ori comercializării fără
drept a documentelor din arhivă.
Depozitarea
documentelor
prevăzute la alin.2 se face în spaţii şi
în condiţii corespunzătoare, avizate
de Arhivele Naţionale sau de
serviciile sale judeţene/ Serviciul
Municipiului Bucureşti, după caz.
Carnetele de muncă se predau
titularilor de drept ori succesorilor
legali ai acestora, după caz.

Naţionale sau a serviciilor sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz.
Autorizaţia de funcţionare se
eliberează, contra cost, conform
prevederilor legale, pentru unul sau
mai multe servicii arhivistice, dacă
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile
referitoare la:
a) competenţa profesională –
operatorul economic dispune de
personal angajat, cu contract de
muncă,
având
pregătirea
profesională necesară serviciilor
arhivistice ce urmează a fi prestate;
b) baza materială – operatorul
economic dispune de resurse
materiale
suficiente,
precum:
echipamente, spaţii, dotări pentru
personal în vederea începerii şi
desfăşurării activităţilor prevăzute
la alin. 1;
c) existenţa unor reglementări
interne de practică arhivistică, în
conformitate cu prevederile legii.
Autorizaţia de funcţionare se
eliberează pentru o perioadă de 3 ani
şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi
perioadă.
Autorizaţia de funcţionare se
reînnoieşte obligatoriu, înainte de
împlinirea perioadei prevăzute la
alin.3, în cazul schimbării sediului

Bucureşti, după caz.
Autorizaţia de funcţionare se
eliberează, contra cost, conform
prevederilor legale, pentru unul sau
mai multe servicii arhivistice, dacă
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile
referitoare la:
a) competenţa profesională operatorul economic dispune de
personal angajat, cu contract de
muncă, având pregătirea profesională
necesară serviciilor arhivistice ce
urmează a fi prestate;
b) baza materială operatorul economic dispune de
resurse materiale suficiente, precum:
echipamente, spaţii, dotări pentru
personal în vederea începerii şi
desfăşurării activităţilor prevăzute la
alin.1;
c) existenţa unor reglementări interne
de
practică
arhivistică,
în
conformitate cu prevederile legii.
Autorizaţia de funcţionare se
eliberează pentru o perioadă de 3 ani
şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi
perioadă.
Autorizaţia de funcţionare se
reînnoieşte obligatoriu, înainte de
împlinirea perioadei prevăzute la
alin.3, în cazul schimbării sediului
principal, fuziunii sau divizării
operatorului economic autorizat să

permanente ale
Senatului).
Articolul 182
se renumerotează
şi
devine
articolul 181.
Materia de art.
181este preluată
integral în textul
art. 186.
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principal, fuziunii sau divizării
operatorului economic autorizat să
presteze servicii arhivistice.
Pentru reînnoirea autorizaţiei
de funcţionare, operatorul economic
autorizat să presteze servicii
arhivistice depune la Arhivele
Naţionale sau la serviciile sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz, documentaţia
care face dovada îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la alin.2,
actualizată..

presteze servicii arhivistice.
Pentru reînnoirea autorizaţiei
de funcţionare, operatorul economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice depune la Arhivele
Naţionale sau la serviciile sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz, documentaţia
care
face
dovada
îndeplinirii
condiţiilor prevăzute la alin.2,
actualizată.

3. După art. 181 se introduc şase noi
articole, art. 182-187 cu următorul
cuprins:
Art. 183. - Autorizaţia de funcţionare
se suspendă de Arhivele Naţionale sau
de serviciile sale judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti, după caz,
pentru o perioadă care nu va putea
depăşi 3 luni, în următoarele situaţii:
a)
când se constată că operatorul
economic autorizat să presteze servicii
arhivistice nu mai îndeplineşte
condiţiile care au stat la baza eliberării
acesteia, conform art.182 alin.2;
b)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice desfăşoară alte servicii

Art. 182 - Autorizaţia de funcţionare
se suspendă de Arhivele Naţionale
sau
de
serviciile
sale
Articolul 183
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz, pentru o se renumerotează
perioadă care nu va putea depăşi 3 şi
devine
luni, în următoarele situaţii:
articolul 182.
a)
când se constată că operatorul
economic autorizat să presteze
servicii
arhivistice
nu
mai
îndeplineşte condiţiile care au stat la
baza eliberării acesteia, conform art.
181 alin.2;
b)
când
operatorul
economic
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arhivistice decât cele pentru care s-a
eliberat autorizaţia de funcţionare;
c)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice
a
fost
sancţionat
contravenţional de cel puţin 3 ori întrun an, pentru fapte prevăzute de
prezenta lege.
Suspendarea autorizaţiei de
funcţionare intră în vigoare în termen
de 5 zile de la data notificării de către
Arhivele Naţionale sau serviciile sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz.
Suspendarea autorizaţiei de
funcţionare constă în interzicerea
dreptului operatorului economic care
prestează servicii arhivistice de a
încheia contracte privind prestarea de
servicii arhivistice. Pe perioada
suspendării şi până la data stabilită în
notificarea prevăzută la alin.2,
operatorul economic autorizat să
presteze servicii arhivistice are
obligaţia de a dispune măsurile
necesare pentru înlăturarea sau
încetarea situaţiilor care au stat la baza
suspendării.
Contractele prevăzute la
alin.3,
încheiate
pe
perioada
suspendării, sunt lovite de nulitate
absolută.

autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice desfăşoară alte servicii
arhivistice decât cele pentru care s-a
eliberat autorizaţia de funcţionare;
c)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice
a
fost
sancţionat
contravenţional de cel puţin 3 ori întrun an, pentru fapte prevăzute de
prezenta lege.
Suspendarea autorizaţiei de
funcţionare intră în vigoare în termen
de 5 zile de la data notificării de către
Arhivele Naţionale sau serviciile sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz.
Suspendarea autorizaţiei de
funcţionare constă în interzicerea
dreptului operatorului economic care
prestează servicii arhivistice de a
încheia contracte privind prestarea de
servicii arhivistice. Pe perioada
suspendării şi până la data stabilită în
notificarea prevăzută la alin.2,
operatorul economic autorizat să
presteze servicii arhivistice are
obligaţia de a dispune măsurile
necesare pentru înlăturarea sau
încetarea situaţiilor care au stat la
baza suspendării.
Contractele prevăzute la alin.3,
încheiate pe perioada suspendării,
sunt lovite de nulitate absolută.
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Art. 184. - Autorizaţia de funcţionare
se retrage de către Arhivele Naţionale
sau
de
serviciile
sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz, în următoarele
situaţii:
a)
la cererea operatorului economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice;
b)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice a furnizat documente
conţinând informaţii eronate cu ocazia
solicitării
eliberării/reînnoirii
autorizaţiei de funcţionare;
c)
când, la împlinirea perioadei de
suspendare
a
autorizaţiei
de
funcţionare dispuse potrivit art.183
alin.1 lit.a), operatorul economic nu
îndeplineşte condiţiile care au stat la
baza eliberării acesteia;
d)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice nu respectă interdicţia
stabilită la art.183 alin.3 sau nu-şi
îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până
la data stabilită în notificarea
comunicată de Arhivele Naţionale sau
serviciile
sale
judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti, după caz;
e)
în cazul suspendării autorizaţiei
de funcţionare, de două ori într-un

Art. 183- Autorizaţia de funcţionare
se retrage de către Arhivele Naţionale
sau
de
serviciile
sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Articolul 184
Bucureşti, după caz, în următoarele
situaţii:
se renumerotează
a)
la
cererea
operatorului şi
devine
economic autorizat să presteze articolul 183.
servicii arhivistice;
b)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice a furnizat documente
conţinând informaţii eronate cu
ocazia solicitării eliberării/reînnoirii
autorizaţiei de funcţionare;
c)
când, la împlinirea perioadei de
suspendare
a
autorizaţiei
de
funcţionare dispuse potrivit art. 182
alin.1 lit.a), operatorul economic nu
îndeplineşte condiţiile care au stat la
baza eliberării acesteia;
d)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice nu respectă interdicţia
stabilită la art.182 alin.3 sau nu-şi
îndeplineşte obligaţiile ce îi revin
până la data stabilită în notificarea
comunicată de Arhivele Naţionale sau
serviciile sale judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti, după caz;
e)
în cazul suspendării autorizaţiei
de funcţionare, de două ori într-un
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interval de un an;
f)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice nu a desfăşurat servicii
arhivistice timp de 2 ani de la data
eliberării autorizaţiei de funcţionare.
Autorizaţia de funcţionare se
retrage:
a)
de la data solicitată de
operatorul economic autorizat să
presteze servicii arhivistice;
b)
în termen de 30 zile de la
data notificării de către Arhivele
Naţionale
sau
serviciile
sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti, după caz, în situaţiile
prevăzute la alin.1 lit.b)-f).

interval de un an;
f)
când
operatorul
economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice nu a desfăşurat servicii
arhivistice timp de 2 ani de la data
eliberării autorizaţiei de funcţionare.
Autorizaţia de funcţionare se
retrage:
a)
de la data solicitată de
operatorul economic autorizat să
presteze servicii arhivistice;
b)
în termen de 30 zile de la data
notificării de către Arhivele Naţionale
sau serviciile sale judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti, după caz, în
situaţiile prevăzute la alin.1 lit.b)-f).

Art. 185 - Contractele având ca
obiect prestarea de servicii arhivistice
trebuie să conţină clauze exprese
referitoare la transferul documentelor
preluate de operatorul economic
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice, în cazul încetării activităţii
acestuia, către un alt operator
economic autorizat să presteze servicii
arhivistice.
Contractele
încheiate
cu
nerespectarea obligaţiei prevăzute la
alin.(1) sunt lovite de nulitate
absolută.

Art.184- Contractele având ca
obiect prestarea de servicii arhivistice
trebuie să conţină clauze exprese
referitoare la transferul documentelor
preluate de operatorul economic
Articolul 185
autorizat
să
presteze
servicii
arhivistice,
în
cazul
încetării se renumerotează
activităţii acestuia, către un alt şi
devine
operator economic autorizat să articolul 184.
presteze servicii arhivistice.
Contractele încheiate cu
nerespectarea obligaţiei prevăzute la
alin.(1) sunt lovite de nulitate
absolută.
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Art. 186- Procedura de notificare
şi conţinutul notificării prevăzută la
art.18 alin.(3), datele care se introduc
în Registrul prevăzut la art. 181 alin.
(1) şi condiţiile privind gestionarea
acestuia, precum şi procedurile de
eliberare, reînnoire, suspendare sau
retragere a autorizaţiei se stabilesc
prin norme metodologice, aprobate
prin
ordin
al
ministrului
administraţiei şi internelor, care se
publică în Monitorul Oficial al
României.

Art. 185 - Procedura de notificare
şi conţinutul notificării prevăzută la
Articolul 186
art.18 alin.(3), datele care se introduc
în Registrul prevăzut la art.187 alin. se renumerotează
devine
(1) şi condiţiile privind gestionarea şi
acestuia, precum şi procedurile de articolul 185.
eliberare, reînnoire, suspendare sau
retragere a autorizaţiei se stabilesc
prin norme metodologice, aprobate
prin
ordin
al
ministrului
administraţiei şi internelor, care se
publică în Monitorul Oficial al
României.

Art. 187 - Creatorii şi/sau
deţinătorii de documente, persoane
juridice, care îşi schimbă regimul de
proprietate sau îşi modifică obiectul de
activitate, precum şi noii deţinători
care preiau patrimoniul au obligaţia să
dispună măsuri pentru păstrarea,
conservarea şi evidenţa arhivei, în
condiţiile prevăzute de lege.
Unităţile prevăzute la alin.(1),
precum şi operatorii economici
autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri
împotriva
distrugerii,
degradării,
sustragerii ori comercializării fără
drept a documentelor din arhivă.
Depozitarea
documentelor
prevăzute la alin.2 se face în spaţii şi
în condiţii corespunzătoare, avizate de

Art. 186 - Creatorii şi/sau
deţinătorii de documente, persoane
Articolul 187
juridice, care îşi schimbă regimul de
proprietate sau îşi modifică obiectul se renumerotează
devine
de activitate, precum şi noii deţinători şi
care preiau patrimoniul au obligaţia articolul 186.
să dispună măsuri pentru păstrarea,
conservarea şi evidenţa arhivei, în
condiţiile prevăzute de lege.
Unităţile prevăzute la alin.(1),
precum şi operatorii economici
autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri
împotriva distrugerii, degradării,
sustragerii ori comercializării fără
drept a documentelor din arhivă.
Depozitarea
documentelor
prevăzute la alin.2 se face în spaţii şi
în condiţii corespunzătoare, avizate
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5.

Art. 21. – Creatorii de documente
sau, după caz, persoanele juridice
succesoare ale acestora sunt obligaţi
să elibereze, potrivit legii, la cererea
persoanelor fizice şi a persoanelor
juridice, certificate, copii şi extrase
de pe documentele pe care le creează,

Arhivele Naţionale sau de serviciile
sale judeţene/ Serviciul Municipiului
Bucureşti, după caz.
Carnetele de muncă se predau
titularilor de drept ori succesorilor
legali ai acestora, după caz.

de Arhivele Naţionale sau de
serviciile sale judeţene/ Serviciul
Municipiului Bucureşti, după caz.
Carnetele de muncă se predau
titularilor de drept ori succesorilor
legali ai acestora, după caz.

Art. 188 - Arhivele Naţionale
asigură
evidenţa
generală
a
operatorilor economici autorizaţi să
presteze servicii arhivistice, prin
Registrul operatorilor economici
prestatori de servicii arhivistice.
Registrul prevăzut la alin.(1) are
caracter de document public. Accesul
persoanelor la aceste informaţii se
realizează cu respectarea termenelor şi
procedurilor
prevăzute
de
reglementările legale privind liberul
acces la informaţiile de interes public.

Art. 187- Arhivele Naţionale
asigură
evidenţa
generală
a
operatorilor economici autorizaţi să
presteze servicii arhivistice, prin
Registrul operatorilor economici
prestatori de servicii arhivistice.
Registrul prevăzut la alin.(1) are
caracter de document public. Accesul
persoanelor la aceste informaţii se
realizează cu respectarea termenelor
şi
procedurilor
prevăzute
de
reglementările legale privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
(Amendament propus de Comisie)

Articolul 188
se renumerotează
şi
devine
articolul 187.
Art.187-

Corelarea
cu
3. Articolul 21 va avea următorul 4. Articolul 21 se modifică şi va forma de lege a
iniţiatorului
avea următorul cuprins:
cuprins:
(eroare
de
tehnoredactare,
Art. 21.- Creatorii şi deţinătorii de Art. 21.- Creatorii şi deţinătorii de în raport cu
documente sau, după caz, succesorii în documente sau, după caz, succesorii textul iniţial, la
în
drepturi ai acestora, sunt obligaţi să în drepturi ai acestora, sunt obligaţi să includerea
Legii
elibereze, potrivit legii, la cererea elibereze, potrivit legii, la cererea textul
de
persoanelor fizice şi a persoanelor persoanelor fizice şi a persoanelor adoptate
a
juridice, certificate, copii şi extrase de juridice, certificate, copii şi extrase de Senat
pe documentele pe care le creează ori pe documentele pe care le creează ori amendamentelor
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inclusiv de pe cele pentru care nu s-a
împlinit termenul prevăzut la art. 13,
dacă acestea se referă la drepturi care
îl privesc pe solicitant.
Serviciile prestate de către
Arhivele Naţionale pentru rezolvarea
solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează,
contra cost, în condiţiile prevăzute de
lege."

le deţin, inclusiv de pe cele pentru
care nu s-a împlinit termenul prevăzut
la art.13, dacă acestea se referă la
drepturi care îl privesc pe solicitant.
Serviciile prestate de către Arhivele
Naţionale
pentru
rezolvarea
solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează,
contra cost, în condiţiile prevăzute de
lege.
Serviciile arhivistice prestate în
condiţiile alin.1, de către operatorii
economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice, se efectuează
contra cost, pe baza unor tarife ale
căror limite maxime sunt stabilite
de
Uniunea
Naţională
a
Practicienilor în Insolvenţă din
România, cu avizul Arhivelor
Naţionale.

le deţin, inclusiv de pe cele pentru
care nu s-a împlinit termenul prevăzut
la art.13, dacă acestea se referă la
drepturi care îl privesc pe solicitant.
Serviciile prestate de către
Arhivele Naţionale pentru rezolvarea
solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează,
contra cost, în condiţiile prevăzute de
lege.
Serviciile arhivistice prestate în
condiţiile alin.1, de către operatorii
economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice, se efectuează
contra cost, pe baza unor tarife ale
căror limite maxime se stabilesc de
Uniunea Naţională a Practicienilor în
Insolvenţă din România, cu avizul
Arhivelor Naţionale.

admise
Comisiile
permanente
Senatului).

în
ale

(Amendament propus de Comisie)
6.

Art.29.
...................................................
4. La articolul 29, litera h) va avea
h) nerespectarea prevederilor art. următorul cuprins:
18, 181 şi ale art. 21 alin. 1.
h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute
la art. 18 alin. (3) şi (4) lit. a), art. 182
alin.(1) şi (4), art. 187 şi art. 21
alin.(1), precum şi practicarea de
servicii arhivistice cu depăşirea
limitelor maxime stabilite potrivit
art.21 alin.(3).

Pentru corelare
actuala
5. La articolul 29, litera h) se cu
modifică şi va avea următorul numerotare.
cuprins:
h)
nerespectarea
obligaţiilor
prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (4)
lit.a), art. 181 alin.(1) şi (4), art. 186 şi
art. 21 alin.(1), precum şi practicarea
de servicii arhivistice cu depăşirea
limitelor maxime stabilite potrivit
art.21 alin.(3).
(Amendament propus de Comisie)
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7.
Art. II.- Operatorii economici care
la data intrării în vigoare a prezentei
legi prestează servicii arhivistice, au
obligaţia ca în termen de un an de la
data intrării în vigoare a prezentei legi
să solicite eliberarea autorizaţiei de
funcţionare, în condiţiile Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi cu cele aduse prin prezenta
lege.
Operatorii economici prestatori de
servicii arhivistice care la data
împlinirii termenului prevăzut la
alin.(1) nu îndeplinesc condiţiile
stabilite de Legea Arhivelor Naţionale
nr.16/1996, cu
modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, îşi
încetează activitatea în domeniul
serviciilor arhivistice.
Sancţiunea prevăzută la art.185
alin.(2) din Legea nr.16/1996, cu
modificările şi completările ulterioare,
operează şi în cazul contractelor
încheiate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, dacă la data împlinirii
termenului prevăzut la alin.(1) nu
respectă prevederile Legii Arhivelor
Naţionale nr.16/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege.

Pentru corelare
Art. II – (1) Operatorii economici cu
actuala
care la data intrării în vigoare a numerotare.
prezentei legi prestează servicii
arhivistice, au obligaţia ca în termen
de un an de la data intrării în vigoare
a prezentei legi să solicite eliberarea
autorizaţiei de funcţionare, în
condiţiile Legii Arhivelor Naţionale
nr.16/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege.
(2)
Operatorii
economici
prestatori de servicii arhivistice care
la data împlinirii termenului prevăzut
la alin.(1) nu îndeplinesc condiţiile
stabilite
de
Legea
Arhivelor
Naţionale nr.16/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege, îşi
încetează activitatea în domeniul
serviciilor arhivistice.
(3) Sancţiunea prevăzută la art.
184 alin.(2) din Legea nr.16/1996, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, operează şi în cazul
contractelor încheiate anterior intrării
în vigoare a prezentei legi, dacă la
data împlinirii termenului prevăzut la
alin.(1) nu respectă prevederile Legii
Arhivelor Naţionale nr.16/1996, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, precum şi cu cele aduse
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prin prezenta lege.
8.

Pentru corelare
Art. III. – În termen de 60 de zile de cu
actuala
la data intrării în vigoare a prezentei numerotare.
ordonanţe de urgenţă, prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor
se aprobă normele metodologice
prevăzute la art.185 din Legea
nr.16/1996,precum şi cu cele aduse
prin prezenta lege.
(Amendament propus de Comisie)
Art. IV. - Legea Arhivelor Naţionale Nemodificat
nr. 16/1996, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 71
din 9 aprilie 1996, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege se va
republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.

Art. III. – În termen de 60 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi,
prin ordin al ministrului administraţiei
şi internelor se aprobă normele
metodologice prevăzute la art. 186 din
Legea nr.16/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege.
9.

II. Amendamente respinse:
Nr.
crt.
1 1.

Text Proiect de lege
Articolul 18 va avea următorul cuprins:

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
1. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul
cuprins:

Art. 18.- În cazul dizolvării, în condiţiile legii, a unui Nemodificat
creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie
continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în
sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele

Motivaţii

Motivarea
propus:

amendamentului

Pentru
evitarea
unei
supraîncărcări financiare a unui
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
debitorului

Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale, iar
documentele cu valoare practică, în baza cărora se
eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile
referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale
ale cetăţenilor se predau, pe bază de contract,
operatorilor economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice.
În cazul persoanelor juridice pentru care s-a deschis Se elimină.
procedura insolvenţei, finanţarea transferului arhivei
către un operator economic autorizat să presteze
servicii arhivistice se va face din averea debitorului iar,
în lipsa disponibilităţilor, în contul debitorului se va
utiliza fondul de lichidare în condiţiile art. 4 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.
În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin 1, se
instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau,
după caz, a serviciilor judeţene/Serviciul Municipiului
Bucureşti, după cum urmează:

Motivaţii

Motivarea respingerii :
Comisia a considerat că varianta
adoptată este mai bună.

În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin 1, se Motivarea
amendamentului
instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, propus:
după
caz,
a
serviciilor
judeţene/Serviciului Pentru o mai corectă redactare
Municipiului Bucureşti, de către operatorii
economici cu respectarea termenului de 15 zile de
la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu
privire la documentele preluate în baza
contractelor prevăzute la alin. (1).

a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea
procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător Literele a) şi b) se elimină.
de documente şi, în termen de 15 zile de la Text preluat la teza introductivă a alin. (2).
încheierea contractelor prevăzute la alin. 1, cu
privire la datele de identificare ale operatorilor
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege
economici autorizaţi în prestarea de servicii
arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare
şi
administrare
documentele
creatorilor
dizolvaţi;
b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a),
cu respectarea termenului de 15 zile de la
încheierea contractelor prevăzute la alin. 1 cu
privire la documentele preluate în baza
contractelor prevăzute la alin. 1.
În scopul informării publice, se instituie obligaţia de a
publica informaţii relevante privind situaţia
documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

În scopul informării publice, se instituie pentru Motivarea respingerii :
Arhivele Naţionale obligaţia de a publica informaţii Comisia a considerat că varianta
relevante privind situaţia documentelor preluate de la adoptată este mai bună.
creatorii dizolvaţi, pe pagina proprie de internet.

a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. 1,
Literele a) şi b) se elimină.
prin orice mijloace accesibile publicului;
b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării Text preluat la teza introductivă a alin. (3).
prevăzute la alin. 3, prin pagina proprie de
internet.”
(Amendament propus de domnul deputat
MÁRTON Árpád Francisc)
2

1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
Art. 18.- În cazul dizolvării, în condiţiile legii, a unui
creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie
continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în
sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele
Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale, iar
documentele cu valoare practică, în baza cărora se
eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile

amendamentului
2. La punctul 1, articolul 18 alineatul (2) se Motivarea
propus:
modifică şi va avea următorul cuprins:
Pentru prevenirea unor situaţii în
care arhiva se află în dezordine,
documentele
aflându-se
nearhivate.
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale
ale cetăţenilor se predau, pe bază de contract,
operatorilor economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice.
În cazul persoanelor juridice pentru care s-a deschis
procedura insolvenţei, finanţarea transferului arhivei
către un operator economic autorizat să presteze
servicii arhivistice se va face din averea debitorului iar,
în lipsa disponibilităţilor, în contul debitorului se va
utiliza fondul de lichidare în condiţiile art. 4 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare.

„ În cazul persoanelor juridice pentru care s-a deschis
procedura insolvenţei, la care se constată că starea Motivarea respingerii :
arhivei nu este ordonată conform normelor legale Comisia a considerat că varianta
specifice legii, finanţarea transferului arhivei, care va adoptată este mai bună.
presupune şi activităţi arhivistice specifice de
ordonare şi clasificare a documentelor cu valoare
practică, se va face din averea debitorului iar, în lipsa
disponibilităţilor, în contul debitorului se va utiliza
fondul de lichidare în condiţiile art. 4 din Legea
În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
1, se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale modificările şi completările ulterioare.”
sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciul ( Amendament propus de domnul deputat Mircea
Municipiului Bucureşti, după cum urmează:
IRIMESCU)
c) de către lichidatori: cu privire la deschiderea
procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de
documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea
contractelor prevăzute la alin. 1, cu privire la datele
de identificare ale operatorilor economici autorizaţi
în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost
predate spre păstrare şi administrare documentele
creatorilor dizolvaţi;
d) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a),
cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea
contractelor prevăzute la alin. 1 cu privire la
documentele preluate în baza contractelor prevăzute
la alin. 1.
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

În scopul informării publice, se instituie obligaţia
de a publica informaţii relevante privind situaţia
documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:
c) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. 1,
prin orice mijloace accesibile publicului;
d) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării
prevăzute la alin. 3, prin pagina proprie de
internet.”
3.

Art. 18.- În cazul dizolvării, în condiţiile legii, a unui
creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie
continuată de altul, precum şi în cazul documentelor
aparţinând firmelor lichidate şi care sunt în acest
moment preluate de firme autorizate, documentele
cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, se
preiau de Arhivele Naţionale sau de către serviciile
judeţene/Serviciul
municipiului
Bucureşti
ale
Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare
practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate
şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de
cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor se predau,
pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi
În cazul persoanelor juridice pentru care s-a deschis în prestarea de servicii arhivistice.
procedura insolvenţei, finanţarea transferului arhivei
către un operator economic autorizat să presteze
În cazul persoanelor juridice pentru care s-a deschis
servicii arhivistice se va face din averea debitorului iar, procedura insolvenţei, finanţarea transferului arhivei
în lipsa disponibilităţilor, în contul debitorului se va către un operator economic autorizat să presteze
utiliza fondul de lichidare în condiţiile art. 4 din Legea servicii arhivistice se va face din averea debitorului iar,
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu în lipsa disponibilităţilor, în contul debitorului se va
modificările şi completările ulterioare.
utiliza fondul de lichidare în condiţiile art. 4 din Legea
nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, cu

Art. 18.- În cazul dizolvării, în condiţiile legii, a unui
creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie
continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în
sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele
Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul
municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale, iar
documentele cu valoare practică, în baza cărora se
eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile
referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale
ale cetăţenilor se predau, pe bază de contract,
operatorilor economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice.

Motivarea
propus:

amendamentului

În proiectul de lege aprobat de
Senat nu au fost incluse sutele de
mii de firme care au fost lichidate
până la momentul prezent şi a
căror arhive se găsesc în păstrarea
unor persoane fizice sau instituţii
ce nu sunt abilitate în gestionarea
precum şi eliberarea de copii,
adeverinţe, certificate şi extrase
privind drepturile cetăţenilor
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Nr.
crt.

4.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin modificările şi completările ulterioare.
1, se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale
sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciul
În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin
Municipiului Bucureşti, după cum urmează:
1, se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale
e) de către lichidatori: cu privire la deschiderea sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciul
procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de Municipiului Bucureşti, după cum urmează:
documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea
g) de către lichidatori: cu privire la deschiderea
contractelor prevăzute la alin. 1, cu privire la datele
procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de
de identificare ale operatorilor economici autorizaţi
documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea
în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost
contractelor prevăzute la alin. 1, cu privire la datele
predate spre păstrare şi administrare documentele
de identificare ale operatorilor economici autorizaţi
creatorilor dizolvaţi;
în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost
f) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a),
predate spre păstrare şi administrare documentele
cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea
creatorilor dizolvaţi;
contractelor prevăzute la alin. 1 cu privire la
h) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a),
documentele preluate în baza contractelor prevăzute
cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea
la alin. 1.
contractelor prevăzute la alin. 1 cu privire la
În scopul informării publice, se instituie obligaţia
documentele preluate în baza contractelor prevăzute
de a publica informaţii relevante privind situaţia
la alin. 1.
documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:
În scopul informării publice, se instituie obligaţia
e) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. 1, de a publica informaţii relevante privind situaţia
prin orice mijloace accesibile publicului;
documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel:
f) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării g) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. 1,
prevăzute la alin. 3, prin pagina proprie de
prin orice mijloace accesibile publicului;
internet.”
h) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării
prevăzute la alin. 3, prin pagina proprie de
internet.”
(Amendament propus de domnul deputat Lucian
BODE)
După art. 18 se introduce un articolul 18(a) cu
următorul cuprins:

Motivaţii

Motivarea respingerii :
Comisia a considerat că varianta
adoptată este mai bună.

Motivarea
propus:

amendamentului
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Nr.
crt.

5.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
În cazul documentelor cu valoare practică preluate şi
aflate în păstrare la Ministerul Muncii Familiei şi
Protecţiei Sociale, la casele judeţene de pensii sau ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi la alte
instituţii publice, se predau pe bază de contract
operatorilor economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice.
Finanţarea transferului arhivei către un operator
economic autorizat să presteze servicii arhivistice se
face din bugetului de stat.
(Amendament propus de domnul deputat Lucian
BODE)

Motivaţii
Textul de lege aprobat de Senat
nu include situaţiile particulare ale
Ministerului Muncii Familiei şi
Protecţiei
Sociale,
caselor
teritoriale de pensii şi alte
instituţii publice care au preluat
arhive în baza unor acte normative
care în prezent sunt abrogate.
Aceste
modificări
înlătură
incompatibilitatea creată între
activitatea de bază specifică
caselor teritoriale de pensii cu cea
de preluare a unor activităţi de
arhivare.
Este degrevat bugetul asigurărilor
sociale de stat de cheltuieli
datorate
unor
activităţi
nespecifice.
Motivarea respingerii :
Comisia a considerat că varianta
adoptată este mai bună.

2.
După articolul 181 se introduc şapte noi articole, 3. La punctul 2 art. 182, alin. 3 se reformulează cum
art.182-188, cu următorul cuprins:
urmează:
„Art.182. - Operatorii economici pot presta servicii de
păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare
arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare
practică pe care le deţin, denumite în continuare
servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a
serviciilor sale judeţene/Serviciul municipiului
Bucureşti, după caz.
Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra
cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai
multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite
cumulativ condiţiile referitoare la:
a)
competenţa profesională - operatorul economic
dispune de personal angajat, cu contract de muncă,
având pregătirea profesională necesară serviciilor
arhivistice ce urmează a fi prestate;
b)
baza materială - operatorul economic dispune de
resurse materiale suficiente, precum: echipamente,
spaţii, dotări pentru personal în vederea începerii şi
desfăşurării activităţilor prevăzute la alin.1;
c)
existenţa unor reglementări interne de practică
arhivistică, în conformitate cu prevederile legii.
Motivarea
amendamentului
Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o Autorizaţia de funcţionare se eliberează în termen de propus:
perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi 30 de zile de la data depunerii solicitării de Prevedere necesară.
perioadă.
autorizare pentru o perioadă de 5 ani şi poate fi Perioada de 3 ani este prea scurtă
pentru funcţionare, corelată cu
reînnoită pentru aceeaşi perioadă.
importanţa activităţii desfăşurate.
Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte
obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei prevăzute
la alin.3, în cazul schimbării sediului principal,
fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat
să presteze servicii arhivistice.
Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare,
operatorul economic autorizat să presteze servicii
arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

serviciile
sale
judeţene/Serviciul
municipiului
Motivarea respingerii :
Bucureşti, după caz, documentaţia care face dovada
Comisia a considerat că varianta
îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.2, actualizată. ( Amendament propus de Comisia pentru muncă şi adoptată este mai bună.
protecţie socială)
6.

Art. 183.- Autorizaţia de funcţionare se suspendă de 3. La punctul 2, art.183, după alin. 3 se introduce
Arhivele Naţionale sau de serviciile sale un text nou, ca alin. 4, cu următorul cuprins:
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz,
pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 luni, în
următoarele situaţii:
a)
când se constată că operatorul economic
autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai
îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării
acesteia, conform art.182 alin.2;
b)
când operatorul economic autorizat să presteze
servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice
decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia de
funcţionare;
c)
când operatorul economic autorizat să presteze
servicii arhivistice a fost sancţionat contravenţional de
cel puţin 3 ori într-un an, pentru fapte prevăzute de
prezenta lege.
Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în
vigoare în termen de 5 zile de la data notificării de
către Arhivele Naţionale sau serviciile sale
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz.
Suspendarea autorizaţiei de funcţionare constă în
interzicerea dreptului operatorului economic care
prestează servicii arhivistice de a încheia contracte
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Nr.
crt.

7.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada
suspendării şi până la data stabilită în notificarea
prevăzută la alin.2, operatorul economic autorizat să
presteze servicii arhivistice are obligaţia de a dispune
măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea
situaţiilor care au stat la baza suspendării.
Contractele prevăzute la alin.3, încheiate pe
perioada suspendării, sunt lovite de nulitate absolută.
amendamentului
„Notificarea de suspendare a autorizaţiei de Motivarea
funcţionare poate fi atacată potrivit Legii propus:
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu Prevedere este necesară.
modificările şi completările ulterioare.”
Motivaţia respingerii :
Comisia a considerat că varianta
(Amendament propus de domnul deputat Ioan adoptată este mai bună.
CINDREA)
4
Art. 18 .- Autorizaţia de funcţionare se retrage de 4. La punctul 2, art. 184, lit. b) a alin.2 se modifică
către Arhivele Naţionale sau de serviciile sale după cum urmează:
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz, în
următoarele situaţii:
a)
la cererea operatorului economic autorizat să
presteze servicii arhivistice;
b)
când operatorul economic autorizat să presteze
servicii arhivistice a furnizat documente conţinând
informaţii
eronate
cu
ocazia
solicitării
eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare;
c)
când, la împlinirea perioadei de suspendare a
autorizaţiei de funcţionare dispuse potrivit art.183
alin.1 lit. a), operatorul economic nu îndeplineşte
condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
d)
când operatorul economic autorizat să presteze
servicii arhivistice nu respectă interdicţia stabilită la
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege
art.183 alin.3 sau nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce îi
revin până la data stabilită în notificarea comunicată de
Arhivele
Naţionale
sau
serviciile
sale
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz;
e)
în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare,
de două ori într-un interval de un an;
f)
când operatorul economic autorizat să presteze
servicii arhivistice nu a desfăşurat servicii arhivistice
timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de
funcţionare.
Autorizaţia de funcţionare se retrage:
a)
de la data solicitată de operatorul economic
autorizat să presteze servicii arhivistice;
b)
în termen de 30 zile de la data notificării de către
Arhivele
Naţionale
sau
serviciile
sale
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz,
în situaţiile prevăzute la alin.1 lit. b)- f).

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)

Motivaţii

„ b) în termen de 30 zile de la data notificării de
către Arhivele Naţionale sau serviciile sale
judeţene/Serviciul municipiului Bucureşti, după caz,
în situaţiile prevăzute la alin.1 lit. b)- f). Operatorul
economic poate ataca notificarea de retragere a
autorizaţiei de funcţionare potrivit Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.”

Motivarea
amendamentului
propus:
Prevedere necesară.
Motivaţia respingerii :
Comisia a considerat că varianta
adoptată este mai bună.

(Amendament propus de domnul deputat Ioan
CINDREA - Comisia pentru muncă)
8.

Art. 186- Procedura de notificare şi conţinutul
notificării prevăzută la art.18 alin.(3), datele care se
introduc în Registrul prevăzut la art. 181 alin. (1) şi
condiţiile privind gestionarea acestuia, precum şi

Art. 186- Modelul contractului, procedura de
încheiere a acestuia, procedura de notificare şi
conţinutul notificării prevăzută la art.18 alin.(3),
datele care se introduc în Registrul prevăzut la art.

Motivarea
amendamentului
propus:
Nu este precizat în textul de lege
modelul de contract şi procedura

26

Nr.
crt.

Text Proiect de lege
procedurile de eliberare, reînnoire, suspendare sau
retragere a autorizaţiei se stabilesc prin norme
metodologice, aprobate prin ordin al ministrului
administraţiei şi internelor, care se publică în
Monitorul Oficial al României.

9.

10.

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
181 alin. (1) şi condiţiile privind gestionarea acestuia,
precum şi procedurile de eliberare, reînnoire,
suspendare sau retragere a autorizaţiei se stabilesc
prin norme metodologice, aprobate prin ordin al
ministrului administraţiei şi internelor, care se
publică în Monitorul Oficial al României.
(Amendament propus de domnul deputat Lucian
BODE)

Art. 21.- Creatorii şi deţinătorii de documente sau,
după caz, succesorii în drepturi ai acestora, sunt
obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea
persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate,
adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care
le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care
nu s-a împlinit termenul prevăzut la art.13, dacă
acestea se referă la drepturi care îl privesc pe
solicitant.
Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale
pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în
condiţiile prevăzute de lege.
Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin.1,
de către operatorii economici autorizaţi în prestarea
de servicii arhivistice, se efectuează contra cost, pe
baza unor tarife ale căror limite maxime se stabilesc
de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
din România, cu avizul Arhivelor Naţionale.
(Amendament propus de domnul deputat Lucian
BODE)
Art. 21.- Creatorii şi deţinătorii de documente sau, 5. La articolul 21 alineatul (3) se modifică şi va avea

Art. 21.- Creatorii şi deţinătorii de documente sau,
după caz, succesorii în drepturi ai acestora, sunt
obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea
persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate,
copii şi extrase de pe documentele pe care le creează
ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a
împlinit termenul prevăzut la art.13, dacă acestea se
referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.
Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale
pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în
condiţiile prevăzute de lege.
Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin.1,
de către operatorii economici autorizaţi în prestarea
de servicii arhivistice, se efectuează contra cost, pe
baza unor tarife ale căror limite maxime se stabilesc
de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
din România, cu avizul Arhivelor Naţionale.

Motivaţii
de încheiere a acestuia.
Motivaţia respingerii :
Comisia a considerat că varianta
adoptată este mai bună.

Motivarea
propus:

amendamentului

Anumite acte normative în
vigoare utilizează sintagma de
„adeverinţă” indicând modelul şi
procedura de completare a
acestora în scopul valorificării,
potrivit legii a acestora.

Motivaţia respingerii :
Adeverinţele nu pot eliberate
decât de către angajatori.

Motivarea

amendamentului
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Nr.
crt.

Text Proiect de lege

Amendamente propuse
(autorul amendamentului)
după caz, succesorii în drepturi ai acestora, sunt următorul cuprins:
obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea
persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate,
copii şi extrase de pe documentele pe care le creează
ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a
împlinit termenul prevăzut la art.13, dacă acestea se
referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.
Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale
pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale
persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în
condiţiile prevăzute de lege.
Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin.1, de Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. 1, de
către operatorii economici autorizaţi în prestarea de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de
servicii arhivistice, se efectuează contra cost, pe baza servicii arhivistice, se efectuează contra cost, pe baza
unor tarife ale căror limite maxime se stabilesc de aceloraşi tarife practicate de Arhivele Naţionale
Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din pentru servicii similare.
România, cu avizul Arhivelor Naţionale.
( Amendament propus de domnul deputat Mircea
IRIMESCU)

Motivaţii
propus:
Pentru prevenirea unor abuzuri si
evitarea

Motivarea respingerii :
Comisia a considerat că varianta
iniţiativei este mai bună.
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