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AVIZ SUPLIMENTAR

asupra propunerii legislative pentru modificarea ºi completarea

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

˛n urma reexaminªrii pro punerii legislative pentru modificarea ”i completarea

Legii nr. 16/1996, a �Arhivelor Naþionale�, ca urmare a dezbaterii Punctului de vedere

suplimentar al Guvernului, cu privire la aceastª iniþiativª legislativª, în ”edinþa sa din

15 decembrie 1999, Comisia noastrª propune 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 Mãdãlin VOICU



Comisia pentru culturª, artª,
mijloace de informare în masª

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

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. 4. Articolul 15 se modificã ºi completeazã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

Art. 15 – Organizaþiile particulare, precum ºi
persoanele fizice care deþin documente din Fondul
Arhivistic Naþional al României le pot depune în
custodie la Arhivele Naþionale sau le pot oferi ca
donaþie, ambele operaþiuni fiind scutite de taxe ºi
impozite. Documentele depuse în custodie pot fi
retrase din Arhivele Naþionale la cererea
proprietarilor lor.

Deþinãtorul care doreºte sã vândã documente ce
fac parte din Fondul Arhivistic Naþional al
României este obligat sã comunice intenþia sa
Arhivelor Naþionale sau, dupã caz, direcþiilor
judeþene ale Arhivelor Naþionale, care au prioritate
la cumpãrare, la un preþ egal stabilit prin licitaþie
publicã, organizatã la nivel central sau local, dupã
caz. Arhivele Naþionale trebuie sã se pronunþe în

Amendament propus de Comisie

Pct. 4 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

4. Articolul 15 se modificã, se completeazã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

„Art. 15. – (1) Persoanele juridice de drept privat,
precum ºi persoanele fizice care deþin documente din
Fondul Arhivistic Naþional al României, le pot depune
în custodie la Arhivele Naþionale sau le pot oferi ca
donaþie, ambele operaþiuni fiind scutite de taxe ºi
impozite.

(2) Deþinãtorul care doreºte sã vândã documente care
fac parte din Fondul Arhivistic Naþional al României
este obligat sã comunice intenþia sa Arhivelor Naþionale
sau, dupã caz, direcþiilor judeþene ale Arhivelor
Naþionale, care au prioritate la cumpãrare, la un preþ
negociat ºi stabilit de comun acord de cãtre pãrþi, în

Pentru a putea face
funcþionabil sistemul de
vânzare a documentelor,
asigurând dreptul de
preemþiune al statului.
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termen de 30 de zile de la data þinerii licitaþiei
publice.

termen de 30 de zile.

(3) În cazul în care pãrþile menþionate la alineatul
precedent nu au cãzut de acord asupra preþului,
vânzãtorul poate dispune liber de vânzarea
documentului, dar numai prin licitaþie publicã.“

2. 5. Articolul 20 se modificã ºi completeazã ºi va
avea urmãtorul cuprins:

          Documentele care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional pot fi folosite de instituþii cât
ºi de persoane particulare pentru cercetare
ºtiinþificã, rezolvarea unor lucrãri administrative,
informãri, acþiuni educative, elaborarea de
publicaþii, precum ºi pentru elaborarea de copii,
extrase sau certificate.

         Documentele care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional pot fi consultate, la cerere, de
cãtre cetãþenii români ºi strãini, dupã 30 de ani de
la crearea lor. Pentru documentele la care acest
termen nu s-a îndeplinit, cercetarea se poate face
cu aprobarea unitãþii creatoare sau deþinãtoare.

         În cazul acþiunilor de restabilire în justiþie a
drepturilor civile sau a acþiunilor de reabilitare
penalã, la cererea persoanelor lezate sau a
organelor judiciare, accesul la documentele de mai
sus este liber, chiar dacã termenul de 30 de ani nu
s-a îndeplinit încã.

         Documentele de valoare deosebitã nu se

Amendament propus de Comisie (înlocuie”te
amendamentul nr. 4 din avizul iniþial)

Pct. 5 din art. I se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

5. Articolul 20 se modificã, se completeazã ºi va avea
urmãtorul cuprins:

„Art. 20. – (1) Documentele care fac parte din Fondul
Arhivistic Naþional pot fi folosite de persoane fizice ºi
juridice pentru cercetare ºtiinþificã, rezolvarea unor
lucrãri administrative, informãri, acþiuni educative,
elaborarea de publicaþii, precum ºi pentru elaborarea de
copii, extrase sau certificate.

(2) Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic
Naþional al României pot fi consultate, la cerere, de
cãtre cetãþenii români ºi strãini, dupã 30 de ani de la
crearea lor. Pentru documentele la care acest termen nu
s-a împlinit, cercetarea se poate face cu aprobarea
unitãþii creatoare sau deþinãtoare.

(3) Documentele create de organele centrale ºi locale ale
Partidului Comunist Român ºi ale Securitãþii Statului,
care sunt necesare cercetãrii ºtiinþifice, pot fi studiate ºi

Pentru a permite accesul
la documentele create de
partidul comunist ºi de
organismele de
represiune, înainte de
expirarea termenelor
prevãzute în prezenta
lege.
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expun public, în original, ci sub formã de
reproduceri.

înainte de aplicarea a 30 de ani de ala crearea lor, dacã
au fost inventariate, cu excepþia documentelor precizate
la Anexa 6 lit. f) din prezenta lege.

(4) În cazul acþiunilor de restabilire în justiþie a
drepturilor civile sau a acþiunilor de reabilitare penalã, la
cererea persoanelor lezate sau a organelor judiciare,
accesul la documentele de mai sus este liber, chiar dacã
termenul de 30 de ani nu s-a împlinit încã.

(5) Documentele de valoare deosebitã nu se expun
public, în original, ci sub formã de reproduceri.“

3. Amendament propus de dl. deputat Gabriel Þepelea

Dupª pct. 6 din art. I se introduce pct. 6 1, care va
avea urmªtorul cuprins:

61. La art. 26 se introduce un alineat nou, care va avea
urmãtorul cuprins:

„(2) Persoanele care se considerã lezate în dreptul de
acces la documentele din Arhivele Naþionale, aºa cum
acesta este prevãzut în prezenta lege, se pot adresa
justiþiei.

Pentru a permite
pedepsirea abuzurilor.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mªdªlin VOICU

       Experþi parlamentari,       Cristina DAN     Virgil ª tefan NIÞULESCU


