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PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele de 27  şi  29 aprilie 2010 

Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 27 şi 29 

aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Nicolae Bănicioiu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al 

PD-L) şi dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).  

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de doamna preşedinte Raluca 

Turcan şi de domnul vicepreşedinte Amet Aledin.   

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

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

(Pl-x 27/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi, 

au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor doamna Irina Alexe, secretar de stat, iar din partea Arhivelor 

Naţionale, domnul Dorin Dobrincu, director general. Din partea iniţiatorilor a 

fost prezent la dezbateri domnul deputat Kerekes Karoly, care a făcut o 

prezentare a expunerii de motive. Membrii Comisiei au analizat conţinutul 

iniţiativei legislative. În cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul: doamna 

preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul deputat 

Mircea Irimescu şi domnul deputat Márton Árpád Francisc. Atât iniţiatorul, cât 

şi majoritatea vorbitorilor au subliniat necesitatea solicitării unui punct de 

vedere al Guvernului cu privire la fondul acestei propuneri legislative. Domnul 

deputat Márton Árpád Francisc a  adus în discuţiei tema descentralizării în 

administraţie, care a fost dezbătută şi la recenta întâlnire a reprezentanţilor 

partidelor parlamentare cu Preşedintele României. În încheiere, la propunerea 

doamnei preşedinte Raluca Turcan,  membrii Comisiei au hotărât să solicite 

Guvernului un Punct de vedere cu privire la politica de descentralizare în 

domeniul arhivelor, dar şi cu privire la această iniţiativă legislativă. Dezbaterile 
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vor continua la o proximă şedinţă, după primirea documentelor solicitate de la 

Guvern. 

2. Proiect de Lege privind retrocedarea către Biblioteca Academiei a unor 

documente istorice, reţinute în mod abuziv la Arhivele Naţionale ale României. 

(PL 720/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. În 

calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor doamna Irina Alexe, secretar de stat, iar din partea 

Arhivelor Naţionale, domnul Dorin Dobrincu, director general.  Întrucât până în 

prezent nu s-a punctul de vedere al Guvernului membrii Comisiei  au hotărât 

amânarea dezbaterilor. 
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