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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind lipsind, dnii. deputaţi 

Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. al USD-PD), şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea şi 

de dl. secretar Puiu Haşotti.  

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996 a 

„Arhivelor Naţionale“. Dezbateri în vederea avizării. A participat dl. deputat Şerban 

Rădulescu-Zoner. Dl. deputat Márton Árpád Francisc a propus trecerea Arhivelor 

Naţionale la Ministerul Culturii. Dna. Leonida Iorga Lari a solicitat lămuriri cu privire la 

durata de timp pentru care s-ar restrânge accesul general la dosare. Dl. deputat Lazăr 

Lădariu a solicitat trecerea tuturor arhivelor la Arhivele Naţionale. Dl. deputat Şerban 

Rădulescu-Zoner a răspuns la întrebările puse de membrii Comisiei. S-au încheiat 

dezbaterile generale, urmând ca la următoarea şedinţă a Comisiei să înceapă analizarea 

textului, pe articole. 

2. Diverse. 

A fost dezbătută situaţia unor instituţii culturale aflate în subordinea autorităţilor 

locale. Comisia a constatat că există unele necorelări în ceea ce priveşte legislaţia actuală, 

fapt ce duce la apariţia unor situaţii conflictuale, aşa cum a fost cazul, recent, la Teatrul de 

Balet „Oleg Danovski“, din Constanţa. În acest caz concret, Comisia l-a însărcinat pe dl. 

deputat Puiu Haşotti, secretarul Comisiei, să ia legătura cu autorităţile locale, pentru a 

oferi Comisiei o analiză corectă a situaţiei conflictuale create la acest teatru, printr-o 

recentă numire a unui nou director al instituţiei. 
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A fost analizată situaţia societăţilor comerciale care au fost centrele judeţene de 

librării şi care sunt interesate de procesul de privatizare declanşat cu câţiva ani în urmă. În 

acest context, a fost propusă realizarea unui chestionar - adresat unor asemenea reţele de 

librării - , în urma căruia să fie elaborată o propunere legislativă pentru asigurarea unei 

circulaţii normale a cărţii. 

Au fost discutate celelalte memorii transmise Comisiei în ultima săptămână.    
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