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În data de 18 octombrie a.c. din numărul total de 20 membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta 

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

domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PD-L) şi doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. al PD-L). În data de 

19 octombrie din numărul total de 20 membri, la lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 

deputaţi, absenţi fiind următorii: doamna deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-

L), domnul deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), domnul deputat Marin Bobeş 

(G.P. al PSD), domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi doamna deputat Teodora Virginia Trandafir (G.P. 

al PD-L). 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.  

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

1. Propunerea legislativă Legea Arhivelor Naţionale (PL-x 516/2011). Dezbateri 

generale. În calitate de invitaţi, au participat la lucrările Comisiei: domnul Dorin 

Dobrincu, director general şi doamna Ruxandra Priminescu, şef birou, din partea 

Arhivelor Naţionale ale României, iar din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor a participat domnul Dănuţ Tudor, secretar general adjunct. Propunerea 

legislativă a fost promovată ca iniţiativă a membrilor Comisiei, reprezentanţi ai coaliţiei 

de guvernare şi a fost respinsă de Senat în calitate de primă Cameră Sesizată. 

Reprezentanţii Arhivelor Naţionale au expus puncte de vedere în legătură cu 

amendamentele  Ministerului Administraţiei şi Internelor ce vor fi susţinute în cursul 

dezbaterilor pe articole, şi care au fost transmise împreună cu punctul de vedere al 

Guvernului. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan 
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şi domnul vicepreşedinte Victor Socaciu. Membrii Comisiei au hotărât ca dezbaterile 

pe articole să aibă loc la o şedinţă viitoare. 

2. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

47/2011 privind reglementarea situaţiei juridice a unor săli şi grădini de spectacol 

cinematografic şi a altor imobile (PL-x 522/2011). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia juridică de disciplină şi imunităţi. În calitate de invitaţi, 

au participat la lucrările Comisiei: domnul Vasile Timiş, secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional şi domnul Marius Iuraşcu, director general din partea 

Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor. Membrii Comisiei au hotărât  

ca dezbaterea pe articole să se desfăşoare într-o şedinţă viitoare. 
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