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În data de 12 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, după cum urmează: doamna deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de domnul deputat Lucian Bode (G.P. al 

PD-L), doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de 

domnul deputat Dragoş-Adrian Iftime (G.P. al PD-L) şi domnul deputat Kelemen 

Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de domnul deputat Pál Árpád Levente (G.P. al 

UDMR). În data de 13 octombrie din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei 

au fost prezenţi 17 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta Alma 

Anastase (G.P. al PD-L), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) şi doamna 

deputat Teodora Virginia Trandafir (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 de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PL-x 459/14.09.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. În calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei domnul Dorin 

Dobrincu, director general şi doamna Ruxandra Priminescu, şef birou, din partea 

Arhivelor Naţionale ale României; din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor a 

participat la lucrările Comisiei domnul Dănuţ Tudor, secretar general adjunct. 

Parlamentarii au analizat amendamentele propuse şi au identificat cele mai corecte 

formulări, pentru respectarea clarităţii textului, precum şi pentru o mai facilă 

aplicabilitate. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan 

şi domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul deputat Lucian Bode. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi  în 

sală, în momentul votului, să transmită plenului un raport suplimentar, de adoptare cu 

amendamente. 
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2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996 

(Pl-x 27/16.02.2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. La 

lucrările Comisiei au participat din partea Arhivelor Naţionale ale României, în calitate 

de invitaţi: domnul Dorin Dobrincu, director general şi doamna Ruxandra Priminescu, 

şef birou; din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor a participat domnul Dănuţ 

Tudor, secretar general adjunct. Conform prevederilor Regulamentului Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au hotărât să redacteze un singur raport 

înlocuitor, pentru cele două iniţiative legislative, prin care proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii arhivelor Naţionale PL-x 459/2010 să fie aprobat cu 

amendamente, iar propunerea legislativă să fie respinsă, conţinutul materiei, modificat 

prin amendamente, fiind inclus în raportul de adoptare al proiectului de lege. La 

dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul deputat Márton 

Árpád Francisc şi domnul deputat Lucian Bode. În cadrul dezbaterilor membrii 

Comisiei au propus prevederi care să instituie obligativitatea asigurării condiţiilor de 

păstrare, conservare, punere în valoare, precum şi accesibilitate la documente, dar şi 

obligativitatea de a se executa un microfilm pentru fiecare document, înainte ca acesta 

să fie retrocedat. La finalul dezbaterii membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală  în momentul votului, să  transmită plenului un raport 

suplimentar de adoptare cu amendamente, care înlocuieşte rapoartele distribuite 

anterior pentru cele două iniţiative legislative. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU  
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