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  Către, 

   BIROUL  PERMANENT  AL 
   CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, transmis Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități şi Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare 
în masă, pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. nr. 394 din 2 octombrie 2012.  

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
                Eugen NICOLICEA Gigel-Sorinel ŞTIRBU 
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R A P O R T   C O M U N   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea  

Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități şi Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu  proiectul de  
Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, 
transmis cu adresa nr. PL-x. nr. 394 din 2 octombrie 2012, înregistrat cu nr.4c-11/782 din 2 
octombrie 2012 la Comisia juridică, de disciplină și imunități, respectiv, cu nr.4c-10/214 
din 2 octombrie 2012 la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor 
este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
din 25 septembrie 2012, în condițiile articolului 75 alineatul (2) teza a III–a din Constituția 
României, republicată. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.201 din 16 martie 2012. 
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Iniţiativa legislativă a fost transmisă spre avizare Comisiei pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului, care a avizat favorabil proiectul de lege și Comisiei 
pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, care a transmis un aviz negativ. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susține adoptarea inițiativei 
legislative. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 
Arhivelor Naționale nr.16/1996, cu modificările și completările ulterioare, în sensul de a 
permite retrocedarea fondurilor arhivistice confiscate în mod abuziv de regimul comunist. 

În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituția României, republicată și ale 
art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă, în 
şedinţe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități şi-a desfăşurat lucrările în data de 21 
noiembrie 2016. La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului 
Afacerilor Interne, doamna Maria Cristina Manda, subsecretar de stat. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți la ședință 
conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport 
preliminar de respingere a proiectului de  Lege pentru modificarea și completarea Legii 
Arhivelor Naționale nr. 16/1996. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au examinat 
proiectul de  lege în şedinţa din 4 octombrie 2017. 
         În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, la lucrările Comisiei a participat doamna Alina Pavelescu, director adjunct în 
cadrul Arhivelor Naţionale ale României. Domnia sa a adus la cunoștința membrilor 
Comisiei faptul că, în prezent, se află în stadiul consultării publice un proiect de lege care 
vizează modificarea, în ansamblu, a legislației din domeniu, acesta urmând să intre în 
dezbaterea parlamentară în luna noiembrie a acestui an.  

          În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au subliniat faptul că este absolut necesară 
adoptarea unui nou cadru legislativ care să reglementeze practica arhivistică din România, 
actuala Lege a Arhivelor Naționale nr. 16/1996, deși un pas important la momentul 
adoptării ei, fiind în prezent depășită. În acest sens, a fost menționat faptul că se așteaptă 
ca, în cel mai scurt timp, Guvernul să finalizeze proiectul de modificare a legislației din 
domeniu, și ca acesta să între în dezbaterea parlamentară în timpul acestei sesiuni 
parlamentare. În cadrul dezbaterilor s-a menționat și faptul că o parte dintre modificările 
propuse prin intermediul acestei inițiative legislative au fost transpuse  în legislație prin 
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Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 
16/1996. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 15 membri ai 
Comisiei. 
          În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei s-a hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului 
(9 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” și o abținere), întocmirea unui raport de respingere a 
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 
16/1996. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și ai Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 
hotărât, cu  majoritate  de  voturi,  să propună plenului Camerei Deputaților respingerea 
proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 
16/1996. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Eugen NICOLICEA 

PREŞEDINTE,  

Gigel Sorinel ŞTIRBU 

 

SECRETAR, 

Costel Neculai DUNAVA 

SECRETAR,  

Beatrice TUDOR 
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