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PROCES -VERBAL 
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Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie a.c., 

au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind: dl. deputat Sorin Dan Mihalache (G.P. al PSD),  d-na deputat 

Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan 

Olteanu (G.P. al PNL). 

Lucrările Comisiei au fost conduse alternativ de d-na preşedinte Raluca Turcan şi de dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru.  

Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind modificarea  Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. În calitate de invitaţi au luat parte la 

lucrările Comisiei: dl Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na Claudia 

Roşianu, consilier juridic  în Ministerul Justiţiei, precum şi dl deputat Corneliu Momanu  iniţiatorul 

acestui proiect de lege. La dezbateri au luat cuvântul: d-na  preşedinte  Raluca Turcan, dl. 

vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl. secretar Márton Árpád 

Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă, dl. deputat Emilian Valentin Frâncu. La finalul 

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 554/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au luat parte la lucrările 

Comisiei, în calitate de invitaţi: dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-

na Claudia Roşianu, consilier juridic  în Ministerul Justiţiei. La dezbateri au luat cuvântul: d-na  

preşedinte  Raluca Turcan, dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, 

dl. secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă, dl. deputat Emilian 

Valentin Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi respingerea acestei iniţiative legislative . 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996.Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: dl Ioan Onisei secretar de stat 

în Ministerul Culturii  şi Cultelor, dl. Nicu Toader Mircea, secretar de stat în Ministerul 
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Administraţiei şi Internelor, dl Tudor Răţoi director adjunct la Arhivele Naţionale. La dezbateri au 

luat cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat 

Monica Octavia Muscă, dl. deputat Emilian Valentin Frâncu. În urma dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, să adreseze Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor solicitarea de prelungire a termenului de predare a raportului, având în vedere 

complexitatea problematicii ce constituie fondul acestui proiect de lege. 

4. Proiectul Legii Arhivelor Naţionale (PLX-653/2004). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. 

La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitaţi: dl Ioan Onisei secretar de stat în Ministerul 

Culturii şi Cultelor, dl. Nicu Toader Mircea, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi 

Internelor, dl Tudor Răţoi director adjunct la Arhivele Naţionale. Dezbaterile au fost amânate. 

5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii Nr.16 din 1996 Arhivelor Naţionale (Plx-

382/2003). Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. La lucrările Comisiei au 

participat în calitate de invitaţi: dl Ioan Onisei secretar de stat în Ministerul Culturii  şi Cultelor, dl. 

Nicu Toader Mircea, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi dl Tudor Răţoi 

director adjunct la Arhivele Naţionale. Dezbaterile au fost amânate. 

6. Propunere legislativă „Legea Arhivelor Publice” (Plx-643/2003). Dezbateri în vedere întocmirii 

raportului suplimentar. La lucrările Comisiei au luat parte în calitate de invitaţi: dl Ioan Onisei 

secretar de stat în Ministerul Culturii  şi Cultelor, dl. Nicu Toader Mircea, secretar de stat în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi dl. Tudor Răţoi, director adjunct la Arhivele Naţionale. 

Dezbaterile au fost amânate. 

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2006 privind regimul 

concesionării monumentelor istorice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările 

Comisiei a participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor. Au 

luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Márton Árpád Francisc şi d-na deputat 

Monica Octavia Muscă. Membrii Comisiei  au hotărât  amânarea dezbaterilor.  

 

PREŞEDINTE, 

 

Raluca TURCAN   

  SECRETAR, 

 

Dumitru AVRAM 

 


