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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind dna. deputat Eugenia 

Moldoveanu (G.P. al PDSR) şi dnii. deputaţi Alexandru Sassu, Victor Babiuc (G.P. al 

USD-PD) şi Radu Ştefan Mazăre (independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea 

şi de dnii. secretari Puiu Haşotii şi Mădălin Voicu.  

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1998 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1993 privind taxele de eliberare 

a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului. În urma dezbaterilor, proiectul de 

Lege a fost avizat favorabil, fără modificări, cu unanimitate de voturi.  

 2. Întâlnire cu reprezentanţii Ministerului Culturii şi ai Muzeului Naţional de Artă 

al României, în legătură cu situaţia sculpturii Domnişoara Pogany, de Constantin 

Brâncuşi. Au participat dna. Dorana Coşoveanu, consilier al ministrului Culturii, dna. 

Roxana Theodorescu, director general al Muzeului, dna. Rodica Matei, director general 

adjunct şi dna. Lucica Boiangiu, muzeograf. A fost reluată discuţia începută în cadrul 

şedinţei din 24 martie 1998. Comisia a analizat situaţia existentă, urmând a face 

demersurile necesare, pentru păstrarea sculpturii în circuitul public, cu respectarea 

drepturilor de proprietate. Pentru aceasta, conducerea Muzeului va încerca să ia legătura 

cu fraţii Alvaro şi Alexandru Botez, care au depus cererea de restituire a sculpturii, în 

vederea eventualei stabiliri a unui preţ de vânzare a lucrării, după probabila ei câştigare, în 

instanţă, de către petenţi. Într-o etapă ulterioară, membrii Comisiei vor analiza 
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posibilităţile de finanţare din surse publice şi private, astfel încât opera să poată fi 

achiziţionată de către statul român, în beneficiul Muzeului Naţional de Artă al României.      

 3. Diverse. 

 Au fost analizate scrisorile şi memoriile transmise Comisiei pe parcursul lunii mai. 

 La solicitarea d-nei deputat Leonida Iorga Lari, Comisia a hotărât să definitiveze, 

la proxima şedinţă, textul unei scrisori adresate Departamentului pentru Informaţii 

Publice, în legătură cu suma de 2 miliarde lei, aprobată prin Legea bugetului de stat pentru 

anul 1998, pentru publicaţii din Basarabia şi Bucovina. 

 

   

 

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA   

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 
 

 

 

 


