EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ :
LEGEA ARHIVELOR
Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei
actuale

În România, instituţia abilitată să coordoneze la nivel naţional această
activitatea în domeniul arhivistic este instituţia Arhivelor Naţionale.
Protejarea documentelor aparţinând statului român, a izvoarelor istorice
privind teritoriul României constituie o componentă majoră a politicii
unui stat.
Legea 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, a reprezentat,
în momentul adoptării ei, o încercare de adaptare a practicii arhivistice la
realităţile unei societăţi democratice, cu realităţi economico-sociale
extrem de dinamice.
Din acest punct de vedere, Legea 16/1996 cu modificările şi completările
ulterioare a reprezentat un prim progres pe calea modernizării
funcţionale, pe principii democratice, a activităţii de protejare a arhivelor
româneşti, în sensul reglementării statutului juridic al arhivelor provenind
de la fostele întreprinderi şi instituţii socialiste, creării unui cadru juridic
incipient pentru constituirea şi gestionarea arhivelor private şi, într-o mai
mică măsură, asigurării unui acces echitabil la informaţie.
Transformările socio-economice petrecute în societatea românească în
perioada 1996-2007, contextul creat de necesitatea integrării practicii
arhivistice româneşti în cadrul general al practicii arhivistice din Uniunea
Europeană, precum şi interesul crescând al societăţii româneşti faţă de
lărgirea accesului public la informaţie au determinat perimarea actualului
cadru legislativ de funcţionare a sistemului arhivistic românesc. Se
impune, în consecinţă, adoptarea unui nou cadru de reglementare a
tuturor activităţilor şi a practicilor arhivistice din România, deoarece
Legea nr.16/1996, cu modificările şi completările ulterioare :
1) nu asigură aplicarea măsurilor complexe de administrare şi de
protecţie specială a Fondului Arhivistic National in interesul public al
cetățenilor;
2) nu oferă instituţiei Arhivelor Naţionale ale României, în calitate de
administrator unic al Fondului Arhivistic Naţional, cadrul juridicolegislativ adecvat pentru includerea arhivelor şi a documentelor de
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valoare istorică în Fondul Arhivistic Naţional, pentru constituirea unei
evidenţe riguroase a acestora, pentru păstrarea şi utilizarea lor, precum şi
pentru administrarea documentelor deţinute în depozitele proprii;
3) nu permite elaborarea, in conformitate cu prevederile legislației in
vigoare referitoare la diverse domenii de activitate, a unor norme si
metodologii moderne de lucru pentru organizarea si desfășurarea întregii
activități arhivistice, inclusiv pentru includerea documentelor cu valoare
istorică in Fondul Arhivistic National;
4) nu constituie baza juridica si instrumentul eficient prin care Arhivele
Naționale ale României să poată prelua de la creatorii si deținătorii de
arhive documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National, in
condițiile si la termenele prevăzute de lege;
5) nu facilitează posibilitatea constituirii si a dezvoltării unei bănci de
date a Arhivelor Naționale ale României si informatizarea activităților
arhivistice;
6) nu contribuie la integrarea teoriei si a practicii arhivistice naționale in
cadrul general funcțional al teoriei si al practicii arhivistice din Uniunea
Europeana;
7) nu reflecta transformările socio-economice din societatea romaneasca
din ultimii 10 ani si nu este conforma cu modificările legislative
intervenite intr-o serie de domenii ale vieții social-economice si culturale;
8) nu garantează proprietatea privată asupra arhivelor;
9) nu asigură aplicarea în domeniul arhivelor a legislaţiei în vigoare
privind garantarea drepturilor individuale şi a libertăţilor cetăţenilor,
interesul public pentru documentele de arhivă, accesul liber la
documente, protecţia informaţiilor clasificate, Patrimoniul Cultural
Naţional, arhivele electronice s.a.;
10) nu oferă soluţii adecvate pentru recrutarea unui personal de
specialitate competent in domeniul arhivelor şi pentru atestarea şi
perfecţionarea personalului de specialitate din instituţiile deţinătoare de
arhive publice.
La elaborarea prezentului proiect au fost avute în vedere desfiinţarea,
reorganizarea sau apariţia de noi instituţii creatoare de documente, unele
tendinţe de abandonare a fondurilor de documente cu valoare istorică sau de
înstrăinare ilicită a acestora de către creatori, dezvoltarea unei „pieţe libere a
arhivelor”, apariţia unor societăţi cu activitate specifică derulată în domeniul
arhivelor, generalizarea treptată a documentului electronic.
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2. Schimbări preconizate

Proiectul de faţă valorifică atât experienţa specialiştilor români în
domeniu, cât şi legislaţia specifică a unor state din Uniunea Europeană şi
din mediul arhivistic internaţional, ale căror modele juridice si tendinţe
generale de evoluţie prezintă compatibilităţi şi similitudini cu practica
arhivistică din România şi cu necesităţile societăţii româneşti.
Pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, proiectul de
lege priveşte arhivele ca pe un bun, proprietatea asupra acestuia urmând să
se supună atât prezentei legi, în sensul protejării, dar şi legilor civile, în
general. Prin urmare, la baza raporturilor între Arhivele Naţionale şi alţi
proprietari sau deţinători de documente stă respectul faţă de proprietate.
Efectele pozitive ale acestei perspective sunt multiple:
–Arhivele Naţionale au rol de reglementare, consultanţă şi control al
activităţii de creare şi gestionare a arhivelor publice. În condiţiile legii şi în
numele Statului Român, Arhivele Naţionale preiau arhivele de la creatori,
asigurând astfel custodia proprietăţii publice în domeniul arhivistic.
–Conceptul general de „Fond Arhivistic Naţional”, ca sumă a documentelor
cu valoare istorică ce urmau a fi preluate de Arhivele Naţionale, indiferent
de forma de proprietate, a fost înlocuit de conceptul de Patrimoniu
Arhivistic Naţional, în care vor fi incluse (clasate) doar arhivele şi
documentele cu valoare arhivistică, fără însă ca forma de proprietate să
sufere modificări în urma clasării.
–În scopul protejării valorilor documentare deţinute, Statul Român sprijină
proprietarii de arhive şi documente private ce prezintă valoare arhivistică,
abilitând Arhivele Naţionale să acorde consultanţă gratuită proprietarilor de
arhive şi documente private clasate în PAN.
Din punctul de vedere al practicii profesionale, proiectul de lege
marchează consacrarea unei mai mari libertăţi metodologice la nivelul
creatorilor de arhive. Este lăsată în sarcina acestora alegerea celor mai
potrivite practici pentru crearea şi gestionarea documentelor proprii,
Arhivele Naţionale supraveghind, în cazul organizaţiilor publice, întocmirea
şi respectarea procedurilor care consacră aceste practici.
Proiectul de lege deschide posibilitatea organizaţiilor private să
desfăşoare activităţi de depozitare sau prelucrare de arhivă, Arhivele
Naţionale având rol de autorizare a acestor activităţi.
Unul din scopurile principale care a stat la baza elaborării acestui
proiect de lege privind arhivele a fost acela al asigurării accesului publicului
la documentele de arhivă. Accesul la documentele păstrate în Arhivele
Naţionale sau oricare arhive publice este un drept garantat indiferent de
cetăţenie, naţionalitate, religie. În consecinţă, facilitarea accesului
cetăţenilor la aceste documente, prin simplificarea procedurilor şi prin
îngrădirea oricărui abuz datorat subiectivităţii individuale a funcţionarilor
publici sau disfuncţionalităţilor instituţionale, constituie un deziderat
fundamental, pe care prezenta lege îl satisface, prin alinierea la normele
internaţionale şi, în mod special, la recomandările Uniunii Europene.
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În scopul evitării unui monopol instituţional şi pentru elaborarea unei
politici arhivistice coerente pe plan naţional, proiectul de lege propune
înfiinţarea Consiliului Naţional al Arhivelor, compus din reprezentanţi ai
principalelor ministere sau structuri administrative creatoare de arhive.
Acest Consiliu are rolul de a elabora Strategia Naţională în domeniul
arhivistic.
Înlocuirea conceptului de Fond Arhivistic Naţional cu acela de Patrimoniu
Arhivistic Naţional şi definirea competenţelor Arhivelor Naţionale în raport
cu delimitarea ariei arhivelor de interes public presupun, de asemenea, şi o
redimensionare a atribuţiilor structurilor teritoriale ale Arhivelor Naţionale,
astfel încât să se asigure întărirea capacităţii instituţionale a acestora, în
vederea eficientizării, la nivel naţional, a activităţii de asigurare a asistenţei
de specialitate la proprietarii/deţinătorii de arhive publice.
Se instituie un mecanism de constituire a Patrimoniului Arhivistic Naţional,
în două etape, în urma unei proceduri de evaluare de către specialiştii
Arhivelor Naţionale:
1) Aplicarea unor criterii de evaluare prealabilă a importanţei arhivelor, în
vederea clasării lor ca fiind de interes public:
a)
arhivele publice sunt considerate de drept ca fiind de interes
public;
b)
arhivele private sunt supuse unei evaluări care ia în calcul
importanţa socială a creatorului, domeniul de activitate şi
extinderea geografică a ariei de activitate, importanţa mărcii
produse, cifra de afaceri şi numărul angajaţilor. În funcţie de
aceste criterii, arhivele private care pot conţine documente de
interes naţional vor fi clasate ca „arhive private de interes
public”. Efectul acestei operaţiuni de clasare va consta în
obligaţia proprietarilor de arhive private clasate de a se supune
prevederilor privind evidenţa, păstrarea şi utilizarea arhivelor
prevăzute în Legea Arhivelor ca fiind obligatorii pentru arhivele
publice.
2) Evaluarea documentelor din arhivele publice şi din arhivele private clasate
ca fiind de interes public şi includerea în Patrimoniul Arhivistic Naţional a
celor cu valoare cultural-istorică deosebită. Efectul operaţiunii de
includere în Patrimoniul Arhivistic Naţional este asigurarea unei protecţii
speciale a acestor documente, prin aplicarea unor reguli clare de evidenţă,
care să împiedice distrugerea sau comercializarea lor ilicită, dar şi prin
implicarea directă a statului în protejarea lor. Astfel, prin intermediul
Arhivelor Naţionale, statul român garantează asigurarea gratuită a unor
condiţii de conservare şi restaurare adecvate.
Pentru realizarea eficientă a operaţiunilor de clasare a arhivelor şi includere
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a documentelor în Patrimoniul Arhivistic Naţional, vor fi luate următoarele
măsuri de întărire a capacităţii instituţionale a Arhivelor Naţionale:
a)
Constituirea, cu resursele umane şi materiale deja existente, a
unor birouri de metodologie şi practică arhivistică în cadrul
structurilor subordonate şi eficientizarea Serviciului de
Metodologie, Îndrumare şi Control din cadrul Direcţiei
Generale a Arhivelor Naţionale.
b)

Întărirea capacităţii administrative a structurilor subordonate ale
Arhivelor Naţionale, prin organizarea acestora cu personalitate
juridică şi alocarea unor bugete corespunzătoare pentru fiecare
dintre acestea, în funcţie de dimensiunile şi importanţa nu doar a
arhivei pe care o au de gestionat în depozitele proprii, ci şi a
proprietarilor/deţinătorilor de arhive clasate a căror activitate o
coordonează.

Crearea cadrului legal pentru funcţionarea agenţilor economici privaţi
prestatori de servicii arhivistice prezintă avantajul de a transfera în sfera
economiei de piaţă o problemă pe care statul român nu a reuşit să o rezolve
cu adevărat până în acest moment: aceea a asigurării unor spaţii de
depozitare şi a unor resurse pentru administrarea arhivelor publice sau
private ai căror proprietari au fost desfiinţaţi prin lichidare judiciară şi
asigurarea condiţiilor de utilizare ulterioară a acestor arhive în beneficiul
cetăţenilor care solicită acte doveditoare ale drepturilor lor.
Se instituie o procedură de atestare a prestatorilor privaţi de servicii
arhivistice de către Arhivele Naţionale, prin verificarea îndeplinirii unor
condiţii minime necesare bunei desfăşurări a activităţii lor: încadrarea cu
personal calificat, existenţa unor spaţii de depozitare corespunzătoare şi a
unor condiţii de asigurare a protecţiei a documentelor împotriva distrugerii
fizice şi a sustragerii ilicite.
În privinţa accesului publicului la documentele de interes istorico-cultural,
această variantă prevede soluţii de lărgire a accesului şi de transparenţă
instituţională în privinţa drumului pe care arhivele istorice îl parcurg în
cadrul Arhivelor Naţionale, de la preluarea lor de la proprietari/deţinători şi
până la deschiderea lor pentru cercetare.
Termenele de dare în cercetare a documentelor de importanţă istoricoculturală aflate în arhivele publice sunt diminuate semnificativ, comparativ
cu prevederile Legii 16/1996, în conformitate cu recomandările exprimate
de diverşii actori sociali, cu practica generală de acces la arhive
recomandată de organismele competente ale Uniunii Europene, dar
respectându-se în mod corespunzător drepturile constituţionale ale
creatorilor/proprietarilor de documente.
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Pentru consolidarea statutului social al profesiei de arhivist, se prevede ca,
în conformitate cu prevederile Legii 188/1999, art. 5, personalul Arhivelor
Naţionale să beneficieze de un Statut special al serviciului public pe care îl
îndeplineşte conform legii.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Impact pozitiv, deoarece permite constituirea societăţilor
comerciale cu activităţi în domeniul arhivării şi reglementează
activitatea acestora. Răspunde astfel unor solicitări formulate de
numeroşi actori ai mediului de afaceri.
3. Impactul social

Impactul asupra societăţii va fi unul pozitiv, prin aplicarea
noului text de lege asigurându-se atât o mai bună conservare şi
gestionare a documentelor de arhivă, cât şi accesul mai
transparent şi mai rapid al publicului la această categorie de
documente, ca drept garantat indiferent de cetăţenie,
naţionalitate, religie.

4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal

Anul curent
2

-

Următorii 4 ani
3
6585

4
6797

5
6983

6
7174

Media
pe 7 ani
7
5508

1434

1480

1520

1562

1199

5317

5463

5612

4309

23
17
18
844
706
190
23 17706 18190
844
16
17
17

18
687
18
687
18

15 685

5151

6

15 685
13 827

(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
c) bugetul asigurărilor sociale de stat

532
7312
17
259
22
410
5151

066
640
10
909
16
226
5317

531
659
11
207
16
670
5463

008
679
11
513
17
125
5612

1858
10 178
14 486
- 4309

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor
si/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului
de act normativ asupra legislaţiei în
vigoare
1. Proiecte de acte normative
suplimentare

2. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
materie
3. Decizii ale Curţii Europene de
Justiţie si alte documente
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului
comunitar, numărul, data adoptării si
data publicării
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care
decurg angajamente
6. Alte informaţii

Statutul personalului Arhivelor Naţionale
Ordin al ministrului internelor şi reformei administrative pentru
aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al
Arhivelor Naţionale
Norme metodologice de aplicare a legii
Nu este cazul
Nu este cazul
Gradul de conformitate (se
conformează/nu se
conformează)
Nu este cazul

Comentarii
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Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de
cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii
organizaţiilor cu care a avut loc
consultarea, precum şi a modului în
care activitatea acestor organizaţii
este legată de obiectul proiectului de
act normativ

1. Organizaţii şi instituţii consultate:
Structurile teritoriale ale Arhivelor Naţionale
Ministerul Culturii şi Cultelor
Institutul de Memorie Culturală (CIMEC)
Direcţia Arhive Diplomatice din Ministerul Afacerilor Externe
Serviciul de arhivă al Băncii Naţionale a României
ONG-uri (Grupul pentru Dialog Social, Federaţia Arhiviştilor din
România)
Rezultatul consultării:
- Nu au fost formulate obiecţii de fond, necesitatea reformării
actualei forme a sistemului arhivistic românesc întrunind
unanimitatea opiniilor exprimate.
- Au fost formulate propuneri de clarificare a detaliilor practice
referitoare la modalităţile de punere în aplicare a măsurilor
preconizate în proiectul de lege. Cea mai mare parte a acestor
propuneri au fost însuşite de către Arhivele Naţionale.

3. Consultările organizate cu
autorităţile administraţiei publice
locale, în situaţia în care proiectul de
act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005
privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative

2. Este vorba despre instituţia românească cu cea mai mare
experienţă în administrarea patrimoniului cultural (CIMEC),
instituţii creatoare/deţinătoare de arhive a căror activitate este
direct vizată de prevederile proiectului de lege, organizaţii
profesionale ale arhiviştilor (Federaţia Arhiviştilor din România)
şi o organizaţie civică (Grupul pentru Dialog Social) ale cărei
poziţii publice au cuprins, în repetate rânduri, critici la adresa
actualei funcţionări a sistemului arhivistic românesc
Nu este cazul
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4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de
către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Nu este cazul

Consiliul Legislativ

6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu
privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ

Proiect a fost supus dezbaterii publice potrivit procedurii
instituite de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică.

2. Informarea societăţii civile cu
privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării
proiectului de act normativ, precum
şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice

Nu este cazul

3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
Nu este cazul.
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice
centrale şi/sau locale - înfiinţarea
unor noi organisme sau extinderea
competentelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
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În considerarea celor prezentate, am elaborat proiectul Legii Arhivelor, pe care îl supunem
Guvernului spre aprobare.

În forma prezentată, proiectul a fost însuşit de toate instituţiile interesate.
MINISTRUL INTERNELOR
ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

MINISTRUL CULTURII ŞI
CULTELOR

Cristian DAVID

Adrian IORGULESCU
Avizăm favorabil:

MINISTRUL MUNCII FAMILIEI ŞI
EGALITĂŢII DE ŞANSE

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI
TINERETULUI

Paul PĂCURARU

Cristian ADOMNIŢEI

DIRECTORUL SERVICIULUI ROMÂN DE
INFORMAŢII

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE

George Cristian MAIOR

Adrian Mihai CIOROIANU

MINISTRUL ECONOMIEI
ŞI FINANŢELOR

MINISTRUL APĂRĂRII

Varujan VOSGANIAN

Teodor MELEŞCANU

SECRETAR GENERAL AL
GUVERNULUI

MINISTRUL COMUNICAŢIILOR ŞI
TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

Ilie Gavril BOLOJAN

Karoly BORBELY
MINISTRUL JUSTIŢIEI
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LEGEA ARHIVELOR

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
Domeniul de reglementare
Prezenta lege reglementează administrarea, utilizarea şi protejarea arhivelor.
Articolul 2
Definiţii generale
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile se definesc după cum urmează:
1. administrarea arhivelor – ansamblul activităţilor care privesc constituirea, evidenţa,
prelucrarea, păstrarea şi conservarea arhivelor;
2. a) arhivă – totalitatea documentelor, indiferent de forma, suportul şi metoda de inscripţionare,
create şi/ sau deţinute de-a lungul timpului de către orice persoană juridică de drept public sau
privat, în exerciţiul activităţii sale, precum şi de orice persoană fizică, în decursul existenţei
acesteia. O arhivă poate fi formată din unul/una sau mai multe fonduri arhivistice şi colecţii
arhivistice;
b) Arhivă – instituţie destinată administrării, utilizării şi protejării arhivelor;
3. ciclu de viaţă a documentelor – totalitatea etapelor prin care trece un document de la crearea
acestuia şi până la eliminarea sau la transferul său către o Arhivă;
4. clasarea arhivelor private – procedura de stabilire a statutului de arhivă de interes public,
aplicabilă arhivelor private, premergătoare evaluării;
5. colecţie arhivistică – totalitatea documentelor adunate şi/sau grupate de către o persoană
juridică sau fizică în conformitate cu un anumit criteriu, fără a ţine seama de provenienţa lor sau de
existenţa unei legături organice între documente;
6. creator de arhivă – persoana juridică de drept public sau privat, precum şi persoana fizică,
care în decursul activităţii, respectiv existenţei sale, a creat sau creează arhive;
7. depozit de arhivă – spaţiu special amenajat pentru păstrarea, conservarea şi protejarea
arhivelor;
8. deţinător de arhivă – persoană juridică de drept public sau privat, precum şi persoana fizică
ce exercită, temporar, atribute ale proprietarului, în temeiul unui titlu;
9. document – orice informaţie înregistrată pe orice fel de suport material, creată sau primită pe
parcursul activităţii unei persoane juridice de drept public sau privat ori în decursul existenţei unei
persoane fizice şi păstrată ca mărturie a activităţii sale, pentru utilizarea ulterioară;
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10. evaluare – procedeul prin care se analizează importanţa unui document/ansamblu de
documente, în vederea stabilirii termenelor de păstrare corespunzătoare valorii acestuia şi
apartenenţei la Patrimoniul Arhivistic Naţional;
11. fond arhivistic – ansamblul documentelor de orice natură create şi primite de către o
persoană fizică sau juridică pe parcursul existenţei sau activităţii sale;
12. instrument de evidenţă – document de sinteză care oferă date şi informaţii pentru controlul
fizic şi de conţinut al documentelor, cu scopul de a facilita administrarea şi utilizarea informaţiilor
cuprinse în fondurile şi colecţiile arhivistice;
13. inventariere – operaţiunea arhivistică de luare în evidenţă a unităţilor arhivistice dintr-un
fond arhivistic sau dintr-o colecţie arhivistică;
14. nomenclator arhivistic – listă sistematică pe probleme a documentelor create şi primite de
către o organizaţie, grupate în unităţi arhivistice, împreună cu termenele de păstrare ale acestora,
constituită conform structurii organizaţiei sau după categorii de activităţi şi funcţii îndeplinite;
15. prelucrare arhivistică – ansamblul operaţiunilor efectuate asupra unei arhive sau a unei părţi
a acesteia, cu scopul de a asigura utilizarea documentelor;
16. selecţionare – operaţiunea arhivistică de reţinere pentru păstrare sau de eliminare a
documentelor, ca urmare a evaluării;
17. unitate arhivistică – grupare de documente referitoare la aceeaşi problemă sau activitate,
care poate constitui elementul de bază în descrierea şi/sau administrarea unui fond sau a unei
colecţii;
18. valoare arhivistică – semnificaţia sau importanţa unui document/ansamblu de documente,
determinată de informaţiile conţinute sau de caracteristici deosebite ale suportului, ce justifică
păstrarea permanentă.
Articolul 3
Arhive publice şi arhive private
(1) Prin arhive publice se înţelege arhivele care rezultă din activitatea:
a) persoanelor juridice de drept public;
b) persoanelor juridice de drept privat sau persoanelor fizice care îndeplinesc un serviciu public;
c) oricărei persoane fizice şi juridice, dacă acestea se află, în temeiul unui titlu valabil, în
proprietatea unei Arhive publice.
(2) Constituie arhive publice şi arhivele create de către Partidul Comunist Român în perioada
1921-1989, respectiv de către instituţiile statului comunist în perioada 1945-1989.
(3) Arhivele, altele decât cele de la alin.(1) şi (2), constituie arhive private.
Articolul 4
Patrimoniul Arhivistic Naţional
Documentele cu valoare arhivistică, aflate în arhive publice sau în arhive private alcătuiesc, în
condiţiile prezentei legi, Patrimoniul Arhivistic Naţional.
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CAPITOLUL II
REGIMUL JURIDIC AL PATRIMONIULUI ARHIVISTIC NAŢIONAL

Articolul 5
Administrarea Patrimoniului Arhivistic Naţional
(1) Statul garantează potrivit prezentei legi resursele necesare pentru administrarea, utilizarea şi
protejarea Patrimoniului Arhivistic Naţional.
(2) Prin instituţia Arhivelor Naţionale ale României, denumite în continuare Arhivele Naţionale,
statul administrează Patrimoniul Arhivistic Naţional şi sprijină metodologic creatorii şi deţinătorii
de arhive incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional.
(3) Administrarea prevăzută la alin.(2) implică:
a) gestionarea documentelor aflate în depozitele Arhivelor Naţionale;
b) realizarea procedurilor de clasare şi evaluare, în condiţiile prezentei legi;
c) asigurarea evidenţei şi controlului creatorilor şi deţinătorilor de arhive de interes public;
d) elaborarea cadrului normativ din domeniul arhivistic.
(3) În scopul protejării Patrimoniului Arhivistic Naţional, Arhivele Naţionale constituie şi
administrează arhiva de asigurare a Patrimoniului Arhivistic Naţional, pe bază de microfilme, copii
digitale şi alte forme de reproducere adecvate.
Articolul 6
Procedura de evaluare
(1) În vederea stabilirii apartenenţei la Patrimoniul Arhivistic Naţional, documentele aflate în
arhivele publice sau în arhivele private se supun evaluării, procedură care se realizează de către
comisii de evaluare şi clasare din cadrul Arhivelor Naţionale.
(2) În cazul documentelor aflate în arhivele private, evaluarea se aplică doar asupra arhivelor
care parcurg procedura de clasare, potrivit prezentei legi.
(3) Procedura de evaluare a documentelor se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi, denumite în continuare, norme metodologice.
(4) Organizarea şi funcţionarea comisiilor de evaluare şi clasare se stabilesc prin regulament
aprobat prin dispoziţie a directorului general al Arhivelor Naţionale, care se publică în Monitorul
Oficial al României.
Articolul 7
Procedura de clasare
(1) Clasarea arhivelor private nu implică schimbarea regimului de proprietate asupra acestora.
(2) Clasarea arhivelor private se realizează din iniţiativa Arhivelor Naţionale sau la solicitarea
proprietarului acestora, potrivit următoarelor criterii:
a) domeniul de activitate;
b) importanţa istorico-culturală a fondurilor şi colecţiilor aflate în arhiva deţinută;
c) aria geografică de activitate;
d) tradiţia mărcii înregistrate;
e) alte elemente care pot justifica un interes public.
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(3) Deschiderea procedurii de clasare se face în termen de 30 de zile de la data notificării de
către Arhivele Naţionale sau, după caz, în termen de 90 de zile de la data înregistrării solicitării
proprietarului.
(4) În vederea clasării, proprietarii arhivelor private au obligaţia de a permite personalului
împuternicit al Arhivelor Naţionale accesul la acestea.
(5) Clasarea arhivelor private se face prin decizie motivată, în condiţiile stabilite prin normele
metodologice.
(6) Împotriva deciziei motivate privind clasarea arhivelor private sau, după caz, a răspunsului
nefavorabil al Arhivelor Naţionale se poate face plângere în condiţiile legii contenciosului
administrativ.
Articolul 8
Depunerea instrumentelor de evidenţă a documentelor incluse
în Patrimoniul Arhivistic Naţional
Proprietarii documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional sunt obligaţi să depună la
Arhivele Naţionale câte un exemplar din instrumentele de evidenţă a acestora, în condiţii stabilite
prin normele metodologice.
Articolul 9
Înstrăinarea documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional
(1) Arhivele Naţionale au un drept de preemţiune asupra documentelor incluse în Patrimoniul
Arhivistic Naţional. În acest scop, proprietarii arhivelor private au obligaţia de a comunica intenţia
de vânzare a documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional.
(2) Vânzarea documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional se poate realiza numai
după renunţarea de către Arhivele Naţionale la exercitarea dreptului de preemţiune sau, după caz,
după expirarea unui termen de 30 de zile de la data înregistrării comunicării.
(3) Vânzarea documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional către Arhivele Naţionale
exonerează vânzătorul de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat sau, după caz,
bugetelor locale, ce decurg din tranzacţie.
(4) Dreptul de preemţiune subzistă pentru o perioadă de 60 de zile de la data pronunţării
Arhivelor Naţionale asupra acestuia.
(5) Actul de înstrăinare se încheie în formă autentică şi cuprinde obligatoriu menţiuni referitoare
la apartenenţa documentelor la Patrimoniul Arhivistic Naţional, sub sancţiunea nulităţii absolute.
(6) Cu excepţia situaţiei în care se exercită dreptul de preemţiune, noul proprietar al
documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional este obligat să comunice Arhivelor
Naţionale, în termen de 15 zile de la încheierea actului de înstrăinare, schimbarea titularului
dreptului de proprietate.
(7) Proprietarii arhivelor private pot depune la Arhivele Naţionale, în custodie gratuită,
documente incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional.
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Articolul 10
Regimul documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional,
aflate în depozitele Arhivelor Naţionale
Documentele incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional, odată intrate în depozitele Arhivelor
Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu excepţia situaţiei în care au fost
predate în custodie.
Articolul 11
Scoaterea din ţară a documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional
(1) Documentele incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional nu pot fi scoase din ţară cu titlu
definitiv.
(2) Documentele incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional pot fi scoase din ţară temporar, în
vederea restaurării sau în scopuri culturale, numai cu avizul favorabil al Arhivelor Naţionale,
comunicat în scris.
(3) Condiţiile referitoare la eliberarea avizului prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin normele
metodologice.

CAPITOLUL III
ARHIVELE DE INTERES PUBLIC
Secţiunea I
Dispoziţii comune
Articolul 12
Arhive de interes public
Arhivele publice, precum şi arhivele private cărora li s-a stabilit un asemenea statut prin
procedura de clasare, sunt de interes public.
Articolul 13
Administrarea, utilizarea şi protejarea arhivelor de interes public
(1) Administrarea, utilizarea şi protejarea arhivelor de interes public se realizează în condiţiile
prezentului capitol.
(2) Proprietarii şi deţinătorii arhivelor de interes public au obligaţia de a:
a) amenaja depozite de arhivă, care să asigure condiţii împotriva distrugerii, degradării, aducerii
în stare de neîntrebuinţare ori sustragerii,
b) lua măsuri împotriva comercializării ilicite sau abandonului arhivelor;
c) se supune controlului de specialitate al Arhivelor Naţionale, pentru verificarea respectării
prevederilor legale, în tot ciclul de viaţă a documentului.
d) elibera, la cerere, potrivit legii, copii, certificate, adeverinţe şi extrase de pe documentele
aflate în arhivele de interes public, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant.
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(3) Actele eliberate conform alin.(2) lit. d), au aceeaşi valoare probatorie ca şi înscrisurile în
baza cărora au fost eliberate.
(4) Proprietarii şi deţinătorii arhivelor de interes public beneficiază gratuit de consultanţă din
partea Arhivelor Naţionale
(5) În termen de 15 zile, proprietarii şi deţinătorii de arhive de interes public au obligaţia de a
comunica în scris Arhivelor Naţionale înfiinţarea, reorganizarea sau începerea procedurii de
insolvenţă, precum şi măsurile dispuse în vederea protejării documentelor de arhivă.
Articolul 14
Personalul care desfăşoară activităţi arhivistice
(1) Formarea şi perfecţionarea personalului care desfăşoară activităţi arhivistice se realizează
prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.
(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuţi la alin.(1), au obligaţia de a obţine de la
Arhivele Naţionale avizul favorabil pentru programele de formare profesională în domeniul
arhivistic. Avizul se acordă contra cost.
(3) Din comisia de examinare a absolvenţilor programelor de formare profesională în domeniul
arhivistic face parte obligatoriu un reprezentant al Arhivelor Naţionale.
(4) Pentru participarea în comisia prevăzută la alin.(3), reprezentantul Arhivelor Naţionale are
dreptul la o indemnizaţie reprezentând 20% din salariul de bază al acestuia. Indemnizaţia se plăteşte
de furnizorul de formare profesională în luna următoare celei în care şi-a desfăşurat activitatea
comisia.
Articolul 15
Registrul creatorilor şi deţinătorilor de arhive de interes public
(1) Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a creatorilor şi deţinătorilor de arhive de
interes public, prin Registrul creatorilor şi deţinătorilor de arhive de interes public.
(2) Informaţiile conţinute de Registrul prevăzut la alin.(1), precum şi condiţiile referitoare la
gestionarea acestuia se stabilesc prin normele metodologice.
Secţiunea a 2 –a
Arhive publice
§ 1. Administrarea arhivelor publice
Articolul 16
Crearea documentelor
(1) Creatorii de arhive publice au obligaţia de a întocmi documente care să reflecte activităţile
pe care le desfăşoară.
(2) Creatorii de arhive publice au obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa documentelor
intrate şi ieşite, precum şi a celor create pentru uz intern.
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(3) Persoana care încetează raporturile de activitate cu creatorul de arhive publice are obligaţia
de a preda, pe bază de proces-verbal, superiorului ierarhic, succesorului în funcţie sau unei comisii
desemnate în acest sens, documentele aflate în uz, create şi primite în exercitarea funcţiei sale.
Articolul 17
Nomenclatorul arhivistic
(1) Creatorii de arhive publice au obligaţia de a întocmi un nomenclator arhivistic şi de a-l
înainta spre confirmare Arhivelor Naţionale.
(2) Anual, pe baza nomenclatorului prevăzut la alin.(1), creatorii de arhive publice au obligaţia
de a grupa documentele în unităţi arhivistice.
(3) Condiţiile referitoare la întocmirea şi utilizarea nomenclatorului arhivistic se stabilesc prin
normele metodologice.
Articolul 18
Instrumente de evidenţă a documentelor
(1) Creatorii de arhive publice au obligaţia de a întocmi instrumente de evidenţă pentru toate
unităţile arhivistice pe care le constituie în decursul unui an.
(2) Anual, creatorii de arhive publice, precum şi muzeele şi bibliotecile publice care deţin
documente incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional au obligaţia de a transmite Arhivelor
Naţionale instrumentele de evidenţă a documentelor cu termen de păstrare permanent, pe suport de
hârtie şi în format electronic.
Articolul 19
Scoaterea unităţilor arhivistice din evidenţe
(1) Scoaterea unităţilor arhivistice din evidenţe se face ca urmare a:
a) selecţionării;
b) predării la Arhivă;
c) distrugerii provocate de calamităţi naturale sau de un alt eveniment imprevizibil şi de
neînlăturat.
(2) Scoaterea unităţilor arhivistice din evidenţe se realizează:
a) după primirea confirmării scrise din partea Arhivelor Naţionale, pentru situaţiile prevăzute la
alin.(1) lit. a);
b) cu înştiinţarea în scris a Arhivelor Naţionale, de către proprietar sau deţinător, pentru
situaţiile prevăzute la alin.(1) lit. b) – c).
(3) Selecţionarea prevăzută la alin.(1) lit. a) se realizează potrivit procedurii stabilite prin
normele metodologice, de către comisia de selecţionare numită de proprietar.
Articolul 20
Eliminarea documentelor din arhivele publice
(1) Documentele aflate în arhivele publice pot fi eliminate numai după primirea confirmării
scrise a Arhivelor Naţionale.
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(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi în ceea ce priveşte documentele declasificate în condiţiile
legii.
Articolul 21
Scoaterea temporară a documentelor din arhivele publice
Documentele care constituie probe într-un proces penal sau pentru cercetarea administrativă pot
fi scoase temporar din arhivele publice numai pe bază de proces-verbal şi după executarea copiilor
de înlocuire, care se păstrează în arhiva proprietarului până la reintegrarea originalelor.
Articolul 22
Organizarea activităţilor
(1) Proprietarii de arhive publice au obligaţia de a organiza activităţile privind administrarea,
utilizarea şi protejarea arhivei şi de a încadra arhivişti/arhivari, proporţional cu volumul de
documente create şi deţinute.
(2) Organizarea activităţilor privind administrarea, utilizarea şi protejarea arhivei se realizează
pe bază de normative proprii, elaborate de proprietar şi avizate favorabil de Arhivele Naţionale.
§. 2 Predarea arhivelor publice către Arhivele Naţionale
Articolul 23
Predarea arhivelor publice către Arhivele Naţionale
(1) Proprietarii arhivelor publice au obligaţia de a preda Arhivelor Naţionale, pe bază de
instrumente de evidenţă şi procese-verbale, documentele incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional,
după 25 de ani de la crearea acestora, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Sunt exceptate de la termenul prevăzut la alin. (1) următoarele categorii de documente cu
valoare arhivistică, care se predau Arhivelor Naționale după cum urmează:
a) documentele declasificate, în termen de cel mult 1 an de la data declasificării;
b) matricele sigilare, după scoaterea lor din uz;
c) registrele de stare civilă, după 100 de ani de la ultima înregistrare operată în acestea.
(3) Formularele instrumentelor de evidenţă şi ale proceselor-verbale se stabilesc prin normele
metodologice.
Articolul 24
Păstrarea la creatori a documentelor din arhivele publice
(1) Proprietarii de arhive publice au dreptul de a solicita Arhivelor Naţionale păstrarea
documentelor care fac parte din Patrimoniul Arhivistic Naţional şi după expirarea termenului
prevăzut la art.23 alin.(1), dacă acestea le sunt necesare în desfăşurarea activităţii lor.
(2) Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută art. 23 alin. (1), Ministerul Apărării, Ministerul
Afacerilor Externe, serviciile de informaţii şi alte instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale, Arhiva Naţională de Filme, Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de
Radiodifuziune.
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(3) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pe durata funcţionării, îşi
organizează arhiva proprie conform prevederilor prezentei legi, iar arhivele pe care le preia de la alţi
proprietari se organizează cu respectarea identităţii şi a integrităţii fondurilor şi/sau fragmentelor de
fonduri arhivistice preluate.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) îşi păstrează şi administrează documentele pe care le
creează/deţin în conformitate cu normativele proprii privind arhiva şi se supun controlului de
specialitate al Arhivelor Naţionale pentru documentele cu valoare arhivistică.
(5) Normativele prevăzute la alin. (4) se supun avizării Arhivelor Naţionale.
§. 3 Utilizarea arhivelor publice
Articolul 25
Accesul la arhivele publice
Utilizarea arhivelor publice se face în baza accesului liber şi egal pentru toţi solicitanţii, în
condiţiile prezentului paragraf.
Articolul 26
Condiţia de prelucrare arhivistică
(1) Fondurile arhivistice şi colecţiile arhivistice din arhivele publice se dau în cercetare numai
după prelucrarea lor arhivistică.
(2) Priorităţile de prelucrare arhivistică se stabilesc prin Strategia naţională în domeniul
arhivistic, prevăzută la art.42.
(3) Fondurile arhivistice şi colecţiile arhivistice care alcătuiesc arhivele Partidului Comunist
Român în perioada 1921-1989, respectiv cele create de către instituţiile statului comunist în
perioada 1945-1989 constituie prioritate pentru prelucrarea arhivistică.
Articolul 27
Termene de acces
(1) Accesul la documentele din arhivele publice care îndeplinesc condiţia prevăzută la art.26
alin.(1) se face:
a) liber, pentru arhivele create de Partidul Comunist Român în perioada 1921-1989, respectiv de
organele statului comunist în perioada 1945-1989.
b) după 25 de ani de la crearea documentelor, dacă proprietarul acestora sau, după caz, legea nu
stabileşte altfel;
c) după 75 de ani de la crearea documentului, pentru cele care privesc viaţa privată a persoanei,
dacă proprietarul nu a stabilit un termen mai scurt.
(2) Termenele prevăzute la alin.(1) lit. b) şi lit. c) nu se aplică în ceea ce priveşte accesul
proprietarului, moştenitorilor sau reprezentanţilor legali ai acestora la documentele proprietarului.
(3) Documentele create în legătură cu exercitarea unei funcţii sau demnităţi publice nu pot fi
considerate ca făcând parte din categoria celor ce privesc viaţa privată.
(4) Existenţa unor termene de acces dintre cele prevăzute la alin.(1) lit. b) şi c), trebuie
semnalată în instrumentele de evidenţă, cu indicarea temeiului legal şi a duratei acestora.
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(5) Documentele pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), lit. a) - c) pot fi
cercetate cu aprobarea proprietarului sau a deţinătorului, în urma unei solicitări scrise.
(6) Documentele date în cercetare în condiţiile alin. (5) rămân liber accesibile pentru cercetare.

Articolul 28
Retragerea temporară a documentelor
Fondurile arhivistice şi colecţiile arhivistice sau părţile structurale ale acestora care au fost
cercetate în scop ştiinţific pot fi retrase din cercetare doar temporar, pentru prelucrare arhivistică
sau restaurare, cu indicarea publică a perioadei de retragere.
Articolul 29
Obligaţii în legătură cu utilizarea arhivelor publice
Arhivele Naţionale, precum şi instituţiile prevăzute la art.24 alin.(2) şi (3) au obligaţia de a
înfiinţa săli de studiu, iar ceilalţi proprietari şi deţinători de arhive publice au obligaţia de a crea
facilităţi pentru cercetarea arhivelor publice.
Articolul 30
Publicarea imaginii documentelor şi expunerea în original a documentelor
(1) Imaginile documentelor aflate în Arhive se pot publica cu respectarea drepturilor de autor,
potrivit legii, şi cu indicarea sursei arhivistice.
(2) Documentele din arhivele publice pot fi expuse public în original, cu ocazia unor expoziţii
sau a altor evenimente culturale, cu obligaţia de a li se asigura protecţia fizică.

Secţiunea a 3 – a
Arhive Private
Articolul 31
Aplicarea dispoziţiilor referitoare la administrarea arhivelor publice
Dispoziţiile prevăzute în secţiunea a 2-a a prezentului capitol, referitoare la administrarea
arhivelor publice, se aplică şi cu privire la administrarea arhivelor clasate.
Articolul 32
Accesul la arhivele private
Accesul la arhivele private se face în condiţiile stabilite de către proprietar, moştenitor sau de
către reprezentanţii legali ai acestora.
Articolul 33
Restaurarea documentelor cu valoare arhivistică deosebită
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(1) Arhivele Naţionale pot efectua restaurarea gratuită a documentelor cu valoare arhivistică
deosebită aflate în proprietatea persoanelor fizice.
(2) Efectuarea operaţiunii prevăzută la alin.(1) implică dreptul Arhivelor Naţionale de a păstra
copii ale acestor documente, în scopul punerii lor în circuitul ştiinţific.

Articolul 34
Desfiinţarea sau insolvenţa proprietarilor de arhive private
(1) În cazul desfiinţării prin procedura insolvenţei a unui proprietar de arhive private, persoană
juridică, de la declanşarea procedurii şi până la finalizarea acesteia, administratorul sau, după caz,
lichidatorul îndeplineşte toate obligaţiile proprietarilor de arhive private, stabilite potrivit prezentei
legi.
(2) Administratorii sau, după caz, lichidatorii judiciari ai persoanelor juridice prevăzute la
alin.(1), ale căror arhive nu sunt clasate, au obligaţia de a solicita clasarea arhivei potrivit prezentei
legi.
(3) Documentele incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional vor fi prelucrate şi, după caz,
predate Arhivelor Naţionale conform prezentei legi sau scoase la vânzare, cu respectarea dreptului
de preemţiune al Arhivelor Naţionale.
(4) Documentele ale căror termene de păstrare nu au expirat până la data închiderii procedurii
insolvenţei se depun de către lichidatorul judiciar, spre păstrare, la prestatori de servicii arhivistice,
autorizaţi de Arhivele Naţionale.
(5) Cheltuielile ocazionate de administrarea şi utilizarea documentelor prevăzute la alin. (4) se
suportă din averea debitorului sau din fondul de lichidare, după caz.

Capitolul IV
PRESTATORII DE SERVICII

Articolul 35
Eliberarea autorizaţiei de funcţionare
(1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie şi
prelucrare arhivistică, denumite în continuare servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei
de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale.
(2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, dacă
sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la:
a) competenţa profesională – operatorul economic dispune de personal angajat, cu contract de
muncă, având pregătirea profesională necesară activităţilor ce urmează a fi prestate;
b) baza materială – operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum
echipamente, spaţii, dotări pentru personal, deţinute sub orice titlu, pentru începerea şi desfăşurarea
activităţilor prevăzute la alin.(1).
c) existenţa unui normativ intern de practică arhivistică, în conformitate cu prevederile prezentei
legi.
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(3) Procedura de verificare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin.(2) se stabileşte prin
normele metodologice.
Articolul 36
Valabilitatea autorizaţiei de funcţionare
(1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită
pentru aceeaşi perioadă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), dacă operatorul economic dispune de resursele
materiale necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 35 alin.(1) în baza unor convenţii altele
decât cele prin care se transferă dreptul de proprietate, autorizaţia de funcţionare se eliberează sau,
după caz, se reînnoieşte pentru o perioadă corespunzătoare valabilităţii contractului cu durata cea
mai mică, dar nu mai puţin de un an de la data solicitării.
(3) Reînnoirea autorizaţiei se obţine în urma unei auditări efectuate de specialişti ai Arhivelor
Naţionale.
(4) Obţinerea autorizaţiei şi reînnoirea acesteia în condiţiile alin. (1) şi (3) se efectuează contra
cost, conform prevederilor legale.
Articolul 37
Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de funcţionare
(1) Autorizaţia de funcţionare se suspendă de Arhivele Naţionale, pentru o perioadă care nu va
putea depăşi 3 luni, în următoarele situaţii:
a) când se constată că operatorul economic nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza
eliberării acesteia, conform art.35 alin.(2);
b) când operatorul economic desfăşoară alte activităţi decât cele pentru care s-a eliberat
autorizaţia de funcţionare;
c) când operatorul economic a fost sancţionat contravenţional de cel puţin 3 ori într-un an.
(2) Suspendarea licenţei operează în termen de 5 zile de la data notificării de către Arhivele
Naţionale.
(3) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare implică interzicerea dreptului operatorului
economic de a încheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice şi de a angaja personal. Pe
perioada suspendării şi până la data stabilită în notificarea prevăzută la alin.(2), operatorul
economic are obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea situaţiilor
care au stat la baza suspendării.
(4) Contractele prevăzute la alin.(3), încheiate pe perioada suspendării, sunt lovite de nulitate
absolută.
(5) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către Arhivele Naţionale, în următoarele situaţii:
a) la cererea operatorului economic;
b) când operatorul economic a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia
solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare;
c) când operatorul economic nu respectă interdicţiile stabilite la alin.(3) sau nu-şi îndeplineşte
obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificarea Arhivelor Naţionale;
d) în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de 1 an.
e) când operatorul economic nu a desfăşurat, în termen de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei
de funcţionare, servicii arhivistice.
(6) Retragerea autorizaţiei de funcţionare operează:
a) de la data solicitată de operatorul economic;
b) în termen de 30 zile de la data notificării de Arhivele Naţionale, pentru situaţiile prevăzute la
alin.(5) lit. b) – e).
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Articolul 38
Reînnoirea autorizaţiei de funcţionare
(1) Reînnoirea autorizaţiei de funcţionare este obligatorie în cazul schimbării sediului principal,
fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat.
(2) Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare, operatorului economic depune documentaţia
pe baza căreia se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.35 alin.(2), actualizată, urmând
procedurile stabilite prin prezentul capitol.

CAPITOLUL V
ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

Articolul 39
Organizarea şi funcţionarea Arhivelor Naţionale
(1) Arhivele Naţionale sunt instituţia publică cu personalitate juridică, unică autoritate în
domeniu, aflată în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care exercită
atribuţiile stabilite prin prezenta lege cu privire la administrarea, utilizarea şi protejarea
Patrimoniului Arhivistic Naţional.
(2) Arhivele Naţionale se organizează la nivel central şi teritorial; direcţiile subordonate ale
Arhivelor Naţionale au personalitate juridică.
(3) Arhivele Naţionale sunt conduse de către un director general, care este funcţionar public de
conducere.
(4) Directorul General al Arhivelor Naţionale, în îndeplinirea atribuţiilor sale, este ajutat de
către un director general adjunct, care i se subordonează nemijlocit; Directorul General adjunct este
funcţionar public de conducere.
(5) Arhivele Naţionale sunt finanţate integral de la bugetul de stat
(6) Directorul General al Arhivelor Naţionale este ordonator secundar de credite.
(7) Directorii direcţiilor prevăzute la alin. (2) sunt ordonatori terţiari de credite.
(8) Personalul Arhivelor Naţionale se compune din funcţionari publici cu statut special şi
personal contractual.
(9) Regulamentul de organizare şi funcţionare, Organigrama şi Statul de funcţii ale Arhivelor
Naţionale se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, la propunerea
Directorului General al Arhivelor Naţionale.
Articolul 40
Funcţiile Arhivelor Naţionale
Pentru realizarea atribuţiilor sale, Arhivele Naţionale îndeplinesc funcţiile:
a) de strategie, prin care elaborează politicile şi strategia în domeniul arhivistic;
b) de reglementare a activităţii, prin care asigură realizarea cadrului normativ în domeniul
arhivistic;
c) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului României, reprezentarea pe plan
intern şi internaţional în domeniul arhivistic;
d) de autoritate de stat, prin care asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării
reglementărilor din domeniul arhivistic şi dispun măsuri în consecinţă;
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e) de consultanţă, prin care asigură asistenţa metodologică în domeniul arhivistic;
f) de autorizare, prin care asigură autorizarea prestatorilor de servicii arhivistice;
g) de avizare, prin care asigură avizarea programelor de învăţământ ale furnizorilor de formare
profesională în domeniul arhivistic şi a altor documente prevăzute de prezenta lege;
i) de auditare, prin care asigură controlul şi evaluarea calităţii activităţii prestatorilor de servicii.
Articolul 41
Atribuţiile Arhivelor Naţionale ale României
(1) Arhivele Naţionale îndeplinesc atribuţiile prevăzute de prezenta lege, precum şi următoarele:
a) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme, regulamente şi metodologii
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arhivistice, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I;
b) asigură standardizarea şi corelarea cu standardele internaţionale în domeniul arhivistic;
c) întreţin şi dezvoltă relaţii cu organizaţii şi instituţii similare din străinătate şi asigură aplicarea
convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic;
d) controlează aplicarea de către proprietarii şi deţinătorii de arhive de interes public a
prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea arhivistică.
e) acordă, la cerere şi contra cost, consultanţă proprietarilor şi deţinătorilor de arhive private;
f) elaborează şi editează lucrări de cercetare ştiinţifică, instrumente de evidenţă şi informare
ştiinţifică;
g) editează „Revista Arhivelor” şi alte publicaţii de specialitate;
h) cumpără, primesc donaţii şi preiau în custodie de la proprietarii arhivelor private, documente
incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional;
i) promovează, implementează şi administrează programe de informatizare în domeniul
arhivistic;
j) cooperează cu instituţiile de învăţământ superior şi cu alte instituţii similare în domeniul
arhivistic;
k) organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională;
l) iniţiază şi organizează proiecte şi programe de identificare, cercetare, copiere a documentelor
de interes public, din străinătate, şi administrează colecţiile astfel constituite;
m) eliberează la cerere, contra cost, copii, copii legalizate, extrase şi certificate de pe
documentele deţinute;
n) asigură restaurarea documentelor cu valoare arhivistică prin laboratoare specializate, centrale
şi teritoriale;
o) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite potrivit legii.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Arhivele Naţionale colaborează cu autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice şi cu alte persoane juridice sau
fizice, de drept public sau privat.
Articolul 42
Consiliul Naţional al Arhivelor
(1) Pe lângă Ministerul Internelor şi Reformei Administrative funcţionează Consiliul Naţional al
Arhivelor, organ cu rol consultativ, format din directorul general al Arhivelor Naţionale, 3
specialişti ai Arhivelor Naţionale şi câte un reprezentant al Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
14

Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe,
Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, Societăţii Române de Televiziune, Societăţii Române de Radiodifuziune.
(2) Consiliul Naţional al Arhivelor propune ministrului internelor şi reformei administrative
Strategia naţională în domeniul arhivistic, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Arhivelor se stabileşte prin ordin al
ministrului internelor şi reformei administrative.

CAPITOLUL V
Infracţiuni şi contravenţii

Articolul 43
Răspunderea juridică pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea contravenţională, civilă
sau penală.
Articolul 44
Nerespectarea regimului de ocrotire a documentelor
incluse în Patrimoniul Arhivistic Naţional
(1) Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare a documentelor
care fac parte din Patrimoniul Arhivistic Naţional constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit
prevederilor art. 2801 din Codul Penal al României.
(2) Scoaterea în afara ţării a documentelor care fac parte din Patrimoniul Arhivistic Naţional,
fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani sau, în cazul
persoanei juridice, cu amendă.
Articolul 45
Exercitarea fără drept de servicii arhivistice
Exercitarea fără drept de servicii arhivistice constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii
penale.
Articolul 46
Contravenţii
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nepermiterea accesului personalului Arhivelor Naţionale la documentele incluse în
Patrimoniul Arhivistic Naţional, conform prevederilor art.7 alin.(4);
b) nedepunerea la Arhivele Naţionale a instrumentelor de evidenţă ale documentelor incluse în
Patrimoniul Arhivistic Naţional, conform art. (8);
c) necomunicarea intenţiei de vânzare a documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic
Naţional, potrivit art.9 alin.(1);
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d) nerespectarea termenului de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de preemţiune, potrivit
art.9 alin.(2);
e) necomunicarea schimbării titularului dreptului de proprietate asupra documentelor incluse în
Patrimoniul Arhivistic Naţional, potrivit art.9 alin.(6);
f) neîndeplinirea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de arhive de interes public de a
comunica în scris Arhivelor Naţionale înfiinţarea, reorganizarea sau începerea procedurii de
insolvenţă, precum şi măsurile dispuse în vederea protejării documentelor de arhivă, potrivit art.13
alin. (2) şi (5);
g) neîndeplinirea obligaţiei de a obţine avizul Arhivelor Naţionale pentru programele de
formare profesională în domeniul arhivistic, conform art.14 alin.(2);
h) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.14 alin.(3), referitoare la componenţa comisiei de
examinare a absolvenţilor programelor de formare profesională în domeniul arhivistic;
i) nerespectarea obligaţiilor privind întocmirea şi evidenţa documentelor, conform art.16
alin.(2);
j) neîndeplinirea obligaţiei de a preda documentele aflate în uz, create şi primite în exercitarea
funcţiei, la încetarea raporturilor de activitate cu creatorul de arhive publice, conform art.16 alin.(3);
k) neîntocmirea nomenclatorului arhivistic sau neîndeplinirea obligaţiei de a-l înainta la
Arhivele Naţionale, conform art.17 alin.(1);
l) neîndeplinirea obligaţiei de a grupa documentele în unităţi arhivistice, potrivit art.17 alin.(2);
m) neîntocmirea instrumentelor de evidenţă sau neîndeplinirea obligaţiei de a transmite
instrumentele de evidenţă a documentelor cu termen de păstrare permanent, în condiţiile art.18
alin.(1) şi (2);
n) scoaterea unităţilor arhivistice din evidenţe în alte condiţii decât cele prevăzute la art.19
alin.(2);
o) eliminarea documentelor aflate în arhivele publice, fără confirmarea Arhivelor Naţionale,
conform art.20 alin.(1) si (2);
p) neîndeplinirea obligaţiei de întocmire a normativelor proprii sau de solicitare a avizului
Arhivelor Naţionale, conform art.22 alin.(2);
r) neîndeplinirea obligaţiei de predare a documentelor incluse în Patrimoniul Arhivistic
Naţional, potrivit art.23 alin.(1) şi (2);
s) nerespectarea obligaţiei de a permite accesul la arhivele publice, în condiţiile prevăzute de
art.27 alin.(1) şi (3);
ş) neîndeplinirea obligaţiei de a evidenţia existenţa unor termene de acces, conform art.27
alin.(4);
t) neîndeplinirea obligaţiei proprietarilor de arhive publice de a crea săli de studiu sau, după caz,
facilităţi pentru cercetarea arhivelor publice, potrivit art.29;
ţ) neîndeplinirea de către administrator sau, după caz, lichidator a obligaţiilor care le revin
potrivit art.34 alin.(1);
u) neîndeplinirea obligaţiei de a solicita clasarea arhivei potrivit art.34 alin.(2);
v) nerespectarea interdicţiilor prevăzute la art.37 alin.(3) de către operatorii economici prestatori
de servicii arhivistice;
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează:
a) cu amendă cuprinsă între 15.000 si 25.000 lei contravenţiile prevăzute la alin. (1), lit. a), f),
j), n), o), ţ), v);
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b) cu amendă cuprinsă între 7.500 şi 15.000 lei contravenţiile prevăzute la alin. (1), lit. b), e), i),
m), r), s), t);
c) cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 7.500 lei contravenţiile prevăzute la alin. (1), lit. g), h), k),
l), p), ş).
(3) Sancţiunile se aplică şi persoanei juridice.
(4) În cazul încălcării prevederilor art. 9, alin. (2), Arhivele Naţionale au dreptul de a solicita
instanţei judecătoreşti anularea actului de înstrăinare, chiar şi după împlinirea termenului de
prescripţie a răspunderii contravenţionale, în condiţiile legii civile.
Articolul 47
Constatarea contravenţiilor
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art.46 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul împuternicit al Arhivelor Naţionale.
Articolul 48
Regimul contravenţiilor
Contravenţiilor prevăzute la art.46 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL VI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 49
Măsuri pentru conformarea cu prevederile prezentei legi
(1) În termen de un 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care
prestează servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie şi prelucrare arhivistică au obligaţia
de a solicita eliberarea autorizaţiei de funcţionare, prevăzută la art.35.
(2) Operatorii economici care la data împlinirii termenului prevăzut la alin.(1) nu îndeplinesc
condiţiile stabilite prin prezenta lege pentru a presta servicii de păstrare, conservare, restaurare,
legătorie şi prelucrare arhivistică, îşi încetează activitatea.
Articolul 50
Predarea documentelor cu valoare practică
(1) Documentele cu valoare practică în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase
privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare, la asigurările sociale ale cetăţenilor, identificate
în cadrul procedurii insolvenţei a unui debitor sau aflate la data intrării în vigoare a prezentei legi în
păstrarea Arhivelor Naţionale şi a Caselor teritoriale de pensii vor fi predate spre administrare,
utilizare şi protejare către operatori economici autorizaţi potrivit prezentei legi.
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(2) Operatorii economici autorizaţi care prestează servicii arhivistice au obligaţia de a elibera, la
cerere, copii, adeverinţe, extrase şi certificate de pe documentele deţinute.
(3) Actele eliberate conform alin.(2) au aceeaşi valoare probatorie ca şi înscrisurile în baza
cărora au fost eliberate.
Articolul 51
Aplicabilitatea legii
Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi deţinătorilor de fapt ai unor arhive.
Articolul 52
Resurse financiare şi servicii
(1) Arhivele Naţionale au dreptul de a beneficia de sponsorizări şi finanţări din proiecte
naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Arhivele Naţionale pot achiziţiona servicii, potrivit legii.
Articolul 53
Aplicabilitatea unor prevederi
Până la adoptarea prin lege a statutului de funcţionari publici cu statut special, funcţionarilor
publici din Arhivele Naţionale le sunt aplicate prevederile legislaţiei în vigoare.
Articolul 54
Aprobarea normelor metodologice
Normele metodologice se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Articolul 55
Intrarea în vigoare a prezentei legi
(1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
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