
 
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 4 şi 5 octombrie 2017 
 

Membrii Comisiei au adoptat cu unanimitate de voturi 

următoarea ordine de zi:  

1. Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor 

din Dej (PL-x 85/2017). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru transporturi şi infrastructură. În calitate de invitaţi, la 

lucrările Comisiei au participat: domnul Gheorghe Popa, secretar de 

stat, din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi 

domnul Marcel Oţoiu, director general al Centrului Naţional de 

Calificare şi Instruire Feroviară, din partea Ministerului 

Transporturilor. Domnul deputat Itu Cornel a fost prezent la şedinţă, 

în calitate de reprezentant al grupului de iniţiatori ai propunerii 

legislative. Ca urmare a  solicitării domnului secretar de stat 

Gheorghe Popa, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să amâne dezbaterea proiectului de lege cu două săptămâni.  

2. Propunere legislativă “Legea Arhivelor Publice” (Pl-x 

643/2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei au participat în calitate de invitaţi: doamna Alina 

Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naţionale ale României şi 
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domnul Constantin Neagu, consilier. Doamna director adjunct a 

prezentat membrilor Comisiei, punctul de vedere al Guvernului, 

care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. De asemenea, 

doamna director adjunct a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei 

faptul că, în prezent, se află în stadiul consultării publice un proiect 

de lege care vizează modificarea, în ansamblu, a legislaţiei din 

domeniu, acesta urmând să intre în dezbaterea parlamentară în luna 

noiembrie a acestui an. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei 

au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi – un vot 

împotrivă - întocmirea unui raport de respingere a iniţiativei 

legislative. 

3. Propunere legislativă “Legea Arhivelor” (Pl-x 516/2011). 

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: 

doamna Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naţionale ale 

României şi domnul Constantin Neagu, consilier. Doamna director 

adjunct a prezentat, membrilor Comisiei, punctul de vedere al 

Guvernului, prin care nu se susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei au subliniat faptul că este 

absolut necesară adoptarea unui nou cadru legislativ care să 

reglementeze practica arhivistică din România, actuala Lege a 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, deşi un pas important la momentul 

adoptării ei, fiind în prezent depăşită.  În acest sens a fost menţionat 

faptul că, se aşteaptă ca, în cel mai scurt timp, Guvernul să 

finalizeze Proiectul de modificare a legislaţiei din domeniu, şi, ca 

acesta să între în dezbaterea parlamentară în timpul acestei sesiuni 
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parlamentare. La încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi – un vot 

împotrivă - întocmirea unui raport de respingere a iniţiativei 

legislative. 

4. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (PL-x 394/2012). Dezbateri în 

vederea întocmirii raportului comun cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: 

doamna Alina Pavelescu, director adjunct al Arhivelor Naţionale ale 

României şi domnul Constantin Neagu, consilier. Doamna director 

adjunct a prezentat, membrilor Comisiei, punctul de vedere al 

Guvernului, care nu susţine adoptarea acestui proiect de lege. De 

asemenea, doamna director adjunct a adus la cunoştinţa membrilor 

Comisiei faptul că, în prezent, se află în stadiul consultării publice 

un proiect de lege care vizează modificarea, în ansamblu, a 

legislației din domeniu, acesta urmând să intre în dezbaterea 

parlamentară în luna noiembrie a acestui an. La încheierea 

dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi – un vot împotrivă - întocmirea unui raport 

de respingere a iniţiativei legislative. 

 În ziua de 5 octombrie a.c. membrii Comisei au avut în 

program studiu individual asupra Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2016 pentru prorogarea 

unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea 
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tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală 

terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional. 

În data de 4 octombrie 2017, din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 15 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 

Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Iulian Bulai (Grup parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae 

Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul deputat 

Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul deputat 

Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Emil-

Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu 

Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD). 

În data de 5 octombrie 2017 din numărul total de 15 deputaţi, 

la lucrările Comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 14 

parlamentari: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup 

parlamentar al PNL), domnul vicepreşedinte Dragoş-Petruţ 

Bârlădeanu (Grup parlamentar al PSD), domnul vicepreşedinte 

Damian Florea (neafiliat), doamna vicepreşedinte Adriana Diana 
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Tuşa (Grup parlamentar al PSD), domnul secretar Nicolae Miroslav 

Petreţchi (Grup parlamentar al Minorităţilor Naţionale), doamna 

secretar Beatrice Tudor (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Bogdan Gheorghiu (Grup parlamentar al PNL), domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), domnul 

deputat Andrei Nicolae (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat 

Emil-Marius Paşcan (Grup parlamentar al PMP), domnul deputat 

Liviu Ioan Adrian Pleşoianu (Grupul parlamentar al PSD), domnul 

deputat Gheorghe-Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi 

doamna deputat Oana Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD), 

absent fiind domnul deputat Iulian Bulai (Grup parlamentar al 

USR). 

 

 

         PREŞEDINTE,                               

   Gigel Sorinel ŞTIRBU  
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