
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 
S I N T E Z A 

 Şedinţei din ziua de  9 aprilie 2008 

 Comisia a adoptat, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PL-x 653/02.11.2004). Dezbateri 

în vederea întocmirii raportului. 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.16 din 1996 a 

Arhivelor Naţionale (Pl.382/09.06.2003). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului suplimentar. 

3. Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice” (Pl 643/20.10.2003). 

Dezbateri în   vederea întocmirii raportului suplimentar. 

4. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (Pl - x 809/01.11.2006). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (Pl - x 155/19.03.2007). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. 

 Au avut loc dezbateri generale asupra modificărilor ce trebuie aduse 

cadrului juridic actual în domeniul arhivelor şi armonizarea acestuia cu 

reglementările europene. 

 La finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât să se procedeze 

la studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative 

privind modificarea Legii Arhivelor, până la proxima şedinţă. 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5935
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4042
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=4307
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7243
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7243
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 În ziua de 9 aprilie a.c., din totalul de 23 membri ai Comisiei au fost 

prezenţi un număr de 18 deputaţi: d-na vicepreşedinte Rodica Nassar (G.P. 

al PSD), dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru (G.P. al PD), dl. secretar 

Márton Árpád Francisc (G.P. al UDMR), dl. secretar Dumitru Avram 

(G.P. al PRM), dl. deputat Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale),  

d-na deputat Diana Maria Buşoi (G.P. al PD-L), dl. deputat Zamfir 

Dumitrescu (fără apartenenţă la un grup parlamentar), dl. deputat Emilian 

Valentin Frâncu (G.P. al PNL), dl. deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Mihai Adrian Mălaimare (G.P. al PNL), dl. deputat Sorin Dan 

Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgorean (G.P. al PSD), dl. 

deputat Mircea Stănescu (G.P. al PSD), d-na deputat Lavinia Marcela 

Şandru (fără apartenenţă la un grup parlamentar), d-na deputat Ionica 

Constanţa Popescu (G.P. al PC), dl. deputat Corneliu Popescu (G.P. al PD-

L) şi dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al PSD); au fost absenţi: d-na 

deputat Angela Buciu (G.P. al PRM), dl. deputat Dan Horaţiu Buzatu 

(G.P. al PD-L), dl. deputat Liviu Codîrlă (G.P. al PD-L), dl. deputat 

Cătălin Micula (G.P. al PNL), dl. deputat Mirel Gheorghe Taloş (G.P. al 

PNL). 

  

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Petre  STRĂCHINARU 

            SECRETAR,  

            Dumitru AVRAM 
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