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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea

Legii nr. 16/1996, a „Arhivelor Naþ ionale“

˛n urma examinªrii propunerii legislative pentru modificarea ”i completarea

Legii nr. 16/1996, a �Arhivelor Naþionale�, în ”edinþele din 17 iunie, 9 septembrie ”i

16 septembrie 1998, propunem ca aceasta sª fie supusª spre dezbatere ”i adoptare cu

amendamentele formulate de Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în

masª. Decizia a fost luatª cu unanimitatea voturilor celor prezenþi. Propunerea

legislativª face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativª pentru modificarea ”i completarea Legii nr. 16/1996, a �Arhivelor Naþionale�

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. I - Legea nr. 16/1996, «LEGEA
ARHIVELOR NAÞIONALE» din 2 aprilie
1996, publicatª în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996
se modificª ”i completeazª precum
urmeazª:

Amendament propus de Comisie

Art. I - Legea nr. 16/1996, a
arhivelor naþionale, din 2 aprilie 1996,
publicatª în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 71, din 9 aprilie 1996 se
modificª ”i se completeazª dupª cum
urmeazª:

Din motive de tehnicª legislativª.

2. 1. Articolul 2 se modificª ”i
completeazª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 2. - Prin documente care fac
parte din Fondul Arhivistic Naþional al
României, în sensul prezentei legi, se
înþeleg: acte oficiale ”i particulare,
diplomatice ”i consulare, memorii,
manuscrise, proclamaþii, chemªri, afi”e,
planuri, schiþe, hªrþi, pelicule
cinematografice ”i alte asemenea mªrturii,

Amendament propus de Comisie

1. Articolul 2 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 2. - Prin documente care fac
parte din Fondul Arhivistic Naþional al
României, în sensul prezentei legi, se
înþelege: acte oficiale ”i particulare,
diplomatice ”i consulare, memorii,
manuscrise, proclamaþii, chemªri, afi”e,

Pentru a se evita confuziile privind creatorii
români de deocumente, care se aflª în
strªinªtate.
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matrice similare, precum ”i înregistªri foto,
video, audio ”i informatice, cu valoare
istoricª, realizate în þarª sau de cªtre
creatori români în strªinªtate, care se aflª în
proprietatea statului.

planuri, schiþe, hªrþi, pelicule
cinematografice ”i alte asemenea mªrturii,
matrice similare, precum ”i înregistªri foto,
video, audio ”i informatice, cu valoare
istoricª, realizate în þarª sau de cªtre
creatori români în strªinªtate.

De asemenea, fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional documentele menþioante
al alin. 1, realizate de cªtre creatori români
în strªinªtate, ”i care se aflª în proprietate
publicª.

3. 2. Articolul 10 se modificª ”i
completeazª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. - La nivel central, în cadrul
Arhivelor Naþionale funcþioneazª Comisia
centralª de selecþionare a documentelor,
care coordoneazª întreaga activitate de
selecþionare a documentelor întocmite ”i
deþinute de creatorii la nivel central,
stabilind ”i criteriile generale de definire ”i
clasificare ale acestora. Comisia centralª de
selecþionare a documentelor se compune din
15 membri, astfel:

- pre”edinte ”i vicepre”edinte, numiþi
de Ministerul de Interne, pe o duratª de trei
ani;

- patru reprezentanþi ai Direcþiei
generale a Arhivelor Naþionale, numiþi de
Ministrul de Interne, pe o duratª de trei ani,
la propunerea directorului general al
Arhivelor Naþionale;

Amendament propus de Comisie

2. Articolul 10 se modificª ”i va
avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. - La nivel central, în cadrul
Arhivelor Naþionale funcþioneazª Comisia
centralª de selecþionare a documentelor,
care coordoneazª întreaga activitate de
selecþionare a documentelor întocmite ”i
deþinute de creatori la nivel central, stabilind
criteriile generale de definire ”i clasificare
ale acestora. Comisia centralª de
selecþionare a documentelor se compune din
15 membri, astfel:

- pre”edinte ”i vicepre”edinte, numiþi
de Ministerul de Interne, pe o duratª de trei
ani;

- un reprezentant al Ministerului
Culturii, numit de ministrul culturii pe o
duratª de trei ani;

- trei reprezentanþi ai Direcþiei
generale a Arhivelor Naþionale, numiþi de

Pentru a putea asigura o mai largª
reprezentativitate a Comisiei centrale de
selecþionare a documentelor.
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- pre”edintele Secþiei de istorie a
Academiei Române;

- decanul Facultªþii de Arhivisticª
din cadrul Academiei de Poliþie �Alexandru
Ioan Cuza�;

- un numªr de patru decani ai
Facultªþilor de istorie din Universitªþile de
stat, numiþi prin rotaþie pe o perioadª de 1
an, în ordinea alfabeticª a centrelor
universitare;

- directorul Direcþiei de documentare
”i arhivisticª din Ministerul de Externe;

- ”eful Secþiei arhive militare a
Statului Major General;

- pre”edintele Uniunii Scriitorilor
din România.

La nivel local, în cadrul direcþiilor
judeþene ale Arhivelor Naþionale,
funcþioneazª câte o Comisie judeþeanª de
selectare a documentelor, care coordoneazª
activitatea de selecþionare a documentelor
întocmite ”i deþinute de ceilalþi creatori.

Modul de organizare ”i atribuþiile
comisiei prevªzute la alin. 1 se aprobª de
cªtre Ministerul de Interne, la propunerea
directorului general al Arhivelor Naþionale.

Modul de organizare ”i atribuþiile
comisiilor judeþene se stabiliesc prin norme
privind activitatea arhivisticª, elaborate de
cªtre Direcþia generalª a Arhivelor
Naþionale ”i aprobate de cªtre directorul

ministrul de interne, pe o duratª de trei ani,
la propunerea directorului general al
Arhivelor Naþionale;

- pre”edintele Secþiei de ”tiinþe
istorice a Academiei Române;

- decanul Facultªþii de Arhivisticª
din cadrul Academiei de Poliþie �Alexandru
Ioan Cuza�;

- un numªr de patru decani ai
Facultªþilor de istorie din Universitªþile de
stat, numiþi prin rotaþie pe o perioadª de 1
an, în ordinea alfabeticª a centrelor
universitare;

- directorul Direcþiei de documentare
”i arhivisticª din Ministerul Afacerilor
Externe;

- ”eful Secþiei arhive militare a
Statului Major General;

- pre”edintele Uniunii Scriitorilor
din România.

La nivel local, în cadrul direcþiilor
judeþene ale Arhivelor Naþionale,
funcþioneazª câte o Comisie judeþeanª de
selecþionare a documentelor, care
coordoneazª activitatea de selecþionare a
documentelor întocmite ”i deþinute de
ceilalþi creatori.

Modul de organizare ”i atribuþiile
comisiei prevªzute la alin. 1 se aprobª de
cªtre Ministerul de Interne, la propunerea
directorului general al Arhivelor Naþionale.

Modul de organizare ”i atribuþiile
comisiilor judeþene se stabiliesc prin norme
privind activitatea arhivisticª, elaborate de
cªtre Direcþia generalª a Arhivelor
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general al acestora. Naþionale ”i aprobate de cªtre directorul
general al acestora.

˛n termen de 60 de zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi, se reorganizeazª
Comisia centralª de selecþionare a
documentelor, precum ”i comisiile judeþene
de selecþionare a documentelor, care se vor
întruni del puþin o datª la 3 luni.

4. 5. Articolul 20 se modificª ”i
completeazª ”i va avea urmªtorul cuprins:

          Documentele care fac parte din
Fondul Arhivistic Naþional pot fi folosite de
instituþii cât ”i de persoane particulare
pentru cercetare ”tiinþificª, rezolvarea unor
lucrªri administrative, informªri,acþiuni
educative, elaborarea de publicaþii, precum
”i pentru elaborarea de copii, extrase sau
certificate.

         Documentele care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional pot fi consultate, la
cerere, de cªtre cetªþenii români ”i strªini,
dupª 30 de ani de la crearea lor. Pentru
documentele la care acest termen nu s-a
îndeplinit, cercetarea se poate face cu
aprobarea unitªþii creatoare sau deþinªtoare.

         ˛n cazul acþiunilor de restabilire în
justiþie a drepturilor civile sau a acþiunilor
de reabilitare penalª, la cererea persoanelor
lezate sau a organelor judiciare, accesul la
documentele de mai sus este liber, chiar
dacª termenul de 30 de ani nu s-a îndeplinit

Amendament propus de Comisie

5. Articolul 20 se modificª ”i va
avea urmªtorul cuprins:

          Documentele care fac parte din
Fondul Arhivistic Naþional pot fi folosite de
persoane fizice ”i juridice pentru cercetare
”tiinþificª, rezolvarea unor lucrªri
administrative, informªri,acþiuni educative,
elaborarea de publicaþii, precum ”i pentru
elaborarea de copii, extrase sau certificate.

         Documentele care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional pot fi consultate, la
cerere, de cªtre cetªþenii români ”i strªini,
dupª 30 de ani de la crearea lor. Pentru
documentele la care acest termen nu s-a
împlinit, cercetarea se poate face cu
aprobarea unitªþii creatoare sau deþinªtoare.

         ˛n cazul acþiunilor de restabilire în
justiþie a drepturilor civile sau a acþiunilor
de reabilitare penalª, la cererea persoanelor
lezate sau a organelor judiciare, accesul la
documentele de mai sus este liber, chiar
dacª termenul de 30 de ani nu s-a împlinit

Pentru corectitudinea desemnªrii
persoanelor care utilizeazª documentele
arhivistice.



5

încª.

         Documentele de valoare deosebitª nu
se expun public, în original, ci sub formª de
reproduceri.

încª.

         Documentele de valoare deosebitª nu
se expun public, în original, ci sub formª de
reproduceri.

5. Alineatele 1 ”i 2 din pct. 6:

6. Articolul 22 se modificª ”i completeazª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 22. � Documentele a cªror cercetare
poate afecta interesele naþionale, drepturile
”i libertªþile cetªþenilor, prin datele ”i
informaþiile pe care le conþin sau, cele a
cªror integritate fizicª este în pericol, nu se
dau în cerectare. Decizia, în aceste cazuri,
se ia de cªtre Comisia centralª de selectare a
documentelor.

Amendament propus de Comisie

6. Articolul 22 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 22. � Documentele a cªror cercetare
poate afecta interesele naþionale, drepturile
”i libertªþile cetªþenilor, prin datele ”i
informaþiile pe care le conþin, sau cele a
cªror integritate fizicª este în pericol nu se
dau în cerectare. Decizia, în aceste cazuri,
se ia de cªtre Comisia centralª de
selecþionare a documentelor.

Din motive de tehnicª legislativª.

6. 7. Anexa 6 se modificª ”i completeazª ”i va
avea urmªtorul cuprins:

ANEXA NR. 6

LISTA

Termenelor dupª care pot fi date în
cerectare documentele privind interesele

naþionale, drepturile ”i libertªþile  cetªþenilor

- documentele medicale, dupª 100 de ani de
la crearea lor;

- registrele de stare civilª, dupª 100 de ani
de la crearea lor;

- dosarele personale, dupª 75 de ani de la
crearea lor;

Amendament propus de Comisie

7. Anexa 6 se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

ANEXA NR. 6

LISTA

Termenelor dupª care pot fi date în
cerectare documentele privind interesele

naþionale, drepturile ”i libertªþile  cetªþenilor

a) documentele medicale, dupª 100 de ani
de la crearea lor;

b) registrele de stare civilª, dupª 100 de ani

Pentru a fi evitate eventualele confuzii
privind încadrarea unui document în una sau
alta dintre categorii ”i pentru a nu se reduce
termenul dupª care pot fi date în cercetare
documentele referitoare la siguranþa ”i
integritatea naþionalª sub media europeanª.
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- documentele privind viaþa privatª a unei
persoane, dupª 40 de ani de la moartea
acesteia;

- documentele referitoare la siguranþa ”i
integritatea naþionalª, dupª 40 de ani de la
crearea lor;

- documentele privind procesele civile,
penale ”i comerciale, dupª 50 de ani de la
crearea lor;

- documentele privind politica externª, dupª
40 de ani de la crearea lor;

- documentele privind societªþile comerciale
cu capital privat, dupª 50 de ani de la
crearea lor;

- documentele fiscale, dupª 50 de ani de la
crearea lor;

- documentele notariale, dupª 80 de ani de
la crearea lor.

de la crearea lor;

c) dosarele personale, dupª 75 de ani de la
crearea lor, dacª nu se încadreazª la lit. e);

d) documentele privind viaþa privatª a unei
persoane, dupª 40 de ani de la moartea
acesteia, dacª nu se încadreazª la lit. c);

e) documentele privind procesele civile,
penale ”i comerciale, dupª 50 de ani de la
crearea lor, dacª nu se încadreazª la lit. c);

f) documentele referitoare la siguranþa ”i
integritatea naþionalª, dupª 60 de ani de la
crearea lor;

g) documentele privind politica externª,
dupª 40 de ani de la crearea lor;

h) documentele privind societªþile
comerciale cu capital privat, dupª 50 de ani
de la crearea lor;

i) documentele fiscale, dupª 50 de ani de la
crearea lor;

j) documentele notariale, dupª 80 de ani de
la crearea lor.

PRE“EDINTE SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Expert parlamentar,

Virgil “tefan NIÞULESCU


