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S I N T E Z A 

 
 lucrărilor Comisiei din zilele de  27 şi 29 aprilie 2010 

 
 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

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 pentru această  propunere legislativă. Membrii Comisiei au 

analizat conţinutul iniţiativei legislative în cadrul dezbaterilor generale. 

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 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 
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Dorin Dobrincu, director general.  Întrucât până în prezent nu s-a  

primit Punctul de vedere al Guvernului membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor. 

 În zilele de 27 şi  29 aprilie a.c., din totalul de 18 membri ai Comisiei 

au fost prezenţi la lucrările Comisiei un număr de 13 deputaţi: d-na 

preşedinte Raluca Turcan (G.P. al PD-L), d-na secretar Cornelia Brânduşa 

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

Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), dl. secretar 

Florin-Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Mircea Vasile Cazan 

(G.P. al PNL), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl. 

deputat Mircea Irimescu (Independent), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

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

deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Ciprian 

Luca (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (G.P. al PD-

L); au fost absenţi: d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Nicolae Bănicioiu (GP al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei 

Anghel (G.P. al PD-L), dl. Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi dl. deputat 

Hunor Kelemen (GP al UDMR). 
 

 

     PREŞEDINTE, 
 

 Raluca TURCAN 

  SECRETAR, 

           Florin Costin PÂSLARU 
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