
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 13  şi 14 aprilie 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor 

Naţionale nr.16/1996 (PL-x 459/2010). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului suplimentar. La dezbateri au luat parte în calitate de invitaţi: 

domnul Alexandru DUMITRANA, secretar general adjunct, din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi domnul Dorin DOBRINCU, 

director general al Arhivelor Naţionale ale României.  Membrii Comisiei au 

analizat amendamentele depuse de domnul  deputat Lucian BODE. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au votat în unanimitate amendamentele 

propuse. Dezbaterile vor continua la o viitoare şedinţă. 

 2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Arhivelor Naţionale 

nr.16/1996 (PL-x 27/2010). Dezbateri în vederea întocmirii raportului 

suplimentar. La dezbateri au luat parte în calitate de invitaţi: domnul 

Alexandru DUMITRANA, secretar general adjunct, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi domnul Dorin DOBRINCU, director general al 

Arhivelor Naţionale ale României. Conform prevederilor Regulamentului 

Camerei Deputaţilor, domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc a propus 

realizarea unui singur raport pentru cele două iniţiative legislative, acestea 

vizând acelaşi domeniu de reglementare. Membrii Comisiei au analizat 

amendamentele depuse de domnul deputat MÁRTON Árpád Francisc. 

Membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile la o viitoare şedinţă.
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          În data de 13 aprilie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi: d-na preşedinte Raluca TURCAN 

(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al PSD), d-na secretar 

Cornelia Brânduşa NOVAC (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin 

PÂSLARU (G.P. al PSD), domnul deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea 

IRIMESCU (G.P. al PNL),  dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan 

POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Gheorghe - Mirel 

TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al PNL), 

dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD) şi dl. deputat Gheorghe 

ZOICAŞ (fără apartenenţă la  un grup parlamentar - independent), absent a 

fost domnul deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L), iar  următorii 

deputaţi au fost înlocuiţi după cum urmează: doamna deputat Roberta 

ANASTASE (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de doamna deputat Doiniţa 

CHIRCU (G.P. al PD-L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR 

(G.P. al PD-L) a fost înlocuită cu domnul deputat Lucian BODE (G.P. al PD-

L), iar domnul deputat KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit cu 

domnul deputat Kerekes KÁROLY (G.P. al UDMR); 

 În data de 14 aprilie din numărul total de 20 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi: d-na preşedinte Raluca TURCAN 

(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte AMET Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor SOCACIU (G.P. al PSD), dl. secretar 
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Florin-Costin PÂSLARU (G.P. al PSD), doamna secretar Brânduşa Cornelia 

NOVAC (G.P. al PD-L),  domnul deputat Florin Serghei ANGHEL (G.P. al 

PD-L), domnul deputat Cristian-Ion BURLACU (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Mircea Vasile CAZAN (G.P. al PNL), dl. deputat Mircea 

IRIMESCU (G.P. al PNL),  dl. deputat MÁRTON Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Florin Ciprian LUCA (G.P. al PSD), dl. deputat Duşan 

POPOV (G.P. al Minorităţilor Naţionale), domnul deputat Gheorghe - Mirel 

TALOŞ (G.P. al PNL), dl. deputat Horea-Dorin UIOREANU (G.P. al PNL), 

dl. deputat Mădălin Ştefan VOICU (G.P. al PSD), şi domnul deputat 

Gheorghe ZOICAŞ (fără apartenenţă la un grup parlamentar - independent), 

iar absenţi au fost: doamna deputat Roberta Alma ANASTASE (G.P. al PD-

L), doamna deputat Teodora Virginia TRANDAFIR (G.P. al PD-L), domnul 

deputat Theodor PALEOLOGU (G.P. al PD-L) şi domnul deputat 

KELEMEN Hunor (G.P. al UDMR).   

 

 

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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