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S I N T E Z A 
 lucrărilor Comisiei din data de 16 decembrie 2009 

  

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice (PL-x 525/28.11.2009). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului. Dezbaterile au fost amânate deoarece 

reprezentanţii Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi 

iniţiatorii nu au putut fi prezenţi la Comisie. 

 2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Minelor 

nr.85/2003 (Pl-x 549/02.11.2009). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Membrii Comisiei au analizat conţinutul proiectului de lege şi au exprimat 

păreri pro şi contra în legătură cu oportunitatea adoptării acestei iniţiative. 

Domnul deputat Márton Árpád Francisc a subliniat că nu poate fi de acord cu 

modificările aduse de prezenta iniţiativă legislativă, ce instituie un regim 

special,  cu derogări de la mai multe acte normative, pentru un anume 

domeniu. Doamna preşedinte Raluca Turcan a propus două amendamente de 

natură a clarifica şi completa alineatele (4) şi (5) ale articolului 11, cu referire 

la strămutarea monumentelor naturale şi descărcarea de sarcină arheologică. 

În urma votului membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 8 voturi 

pentru, un vot împotrivă şi o abţinere, să transmită Comisiei sesizate în fond 

un aviz favorabil, cu modificări. 

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=5935
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3. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PLx 653/2004). Dezbateri 

generale. 

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

Arhivelor Naţionale (PL 382/2003). Dezbateri generale. 

5. Propunere legislativă "Legea Arhivelor Publice" (PL 643/2003). 

Dezbateri generale. 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (PLx 809/2006). Dezbateri generale. 

7. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr.16/1996 (PL-x 155/2007). Dezbateri generale. 

La dezbaterile privind iniţiativele legislative ce reglementează 

domeniul arhivelor au fost propuse mai multe variante de abordare, fie 

respingerea tuturor proiectelor şi iniţierea unuia nou în cadrul Comisiei, fie 

reţinerea proiectului de lege, aprobat de Senat ca text de bază şi dezbaterea 

concomitentă a celorlalte iniţiative, cu preluarea celor mai potrivite formulări 

în amendamente. Dezbaterile vor continua la o şedinţă viitoare. 

 În ziua de 16 decembrie a.c., din totalul de 16 membri ai Comisiei, au 

fost prezenţi un număr de 13 deputaţi: d-na. deputat 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 Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), 

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

Irimescu (Independent), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Márton Árpád 

Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL), 
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şi dl. deputat Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC), precum şi dl. deputat 

Gheorghe Zoicaş (Independent), care numai figurează pe lista Comisiei; au 

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

Mircea Cazan (G.P. al PNL) şi dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-

L). 

 

 
 

  PREŞEDINTE, 

Raluca TURCAN 

          SECRETAR,  

        Florin –Costin  PÂSLARU 
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