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Doamnei deputat Raluca Turcan,  
Preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă 
 
 

AVIZ 

asupra propunerii legislative „Legea arhivelor naţionale” 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare, 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor propunerea legislativă „Legea arhivelor naţionale”, (PLx.516/2011). 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

au examinat propunerea legislativă în şedinţa din 29 septembrie 2011. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi a 

membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu amendamentele admise din anexă, cu recomandarea însuşirii de către Comisia 

sesizată în fond a amendamentelor formulate de Guvern.  

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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PLx nr.516/2011 

ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr.crt. Text iniţial Text propus de Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor 

Observaţii 

1 Art.4 În înţelesul prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos se definesc după cum 
urmează: 
………………………………………………… 
13. arhivă electronică – sistem electronic de 
arhivare, împreună cu totalitatea documentelor 
arhivate; 

 
 
 
……………………………………………………….... 
13. Se elimină 

Definiţia arhivei electronice 
există deja în Legea nr.135/2007 
privind arhivarea documentelor 
în formă electronică, iar normele 
de tehnică legislativă nu permit 
ca aceeaşi reglementare să se 
regăsească concomitent în mai 
multe acte normative. 

2 ………………………………………………….
Art.64 Organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
arhivare electronică a documentelor şi a altor 
categorii de documente speciale va fi 
reglementată prin norme metodologice comune 
ale Ministerului Administraţiei şi internelor şi 
Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 

………………………………………………………….
Art.64. Se elimină 

Activitatea de arhivare 
electronică a documentelor este 
reglementată prin Legea 
nr.135/2007 privind arhivarea 
documentelor în formă 
electronică. 
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