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 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 24 martie 1998, având următoarea ordine de zi: 

 1. Propunerea legislativă privind „Legea Bibliotecilor“. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. Comisia a amânat dezbaterile, constatând că nu a sosit, încă, punctul de vedere al 

Guvernului cu privire la această propunere legislativă. 

 2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1996 a 

„Arhivelor Naţionale“. Dezbateri în vederea avizării. Membrii Comisiei au fost informaţi cu 

privire la demersurile privind solicitarea ca această propunere legislativă să fie transmisă 

Comisiei pentru dezbatere în fond. 

 3. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 1998. Dezbateri în vederea avizării. Comisia 

a fost informată cu privire la prevederile generale ale proiectului de lege cu referire la 

cheltuielile bugetare pentru cultură şi mijloace de informare în masă.  

 4. Diverse. 

 Au fost discutate diferite scrisori şi memorii privind activitatea Societăţii Române de 

Televiziune şi a Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

 Au fost dezbătute proiectele de rapoarte comune ale Comisiilor pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă din Camera Deputaţilor şi din Senat, privind activitatea 

Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru anul 

1996, fiind propus textul final al acestora. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost informată cu privire 

la situaţia sculpturii Domnişoara Pogany, de Constantin Brâncuşi, aflată în posesia Muzeului 

Naţional de Artă al României şi care constituie obiectul cererii de restituire formulate de dnii. 

Alexandru şi Alvaro Botez. Faţă de cele relatate, membrii Comisiei    au hotărât să invite 

reprezentanţii Ministerului Culturii şi ai Muzeului Naţional de Artă al României, la o discuţie, 
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pentru analizarea situaţiei create. Totodată, ei şi-au afirmat disponibilitatea, dacă se va dovedi 

necesar, de a deschide o listă publică de subscripţie pentru strângerea sumei de 2 milioane de 

dolari SUA, necesară achiziţionării celebrei sculpturi de către statul român. Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă consideră că este deosebit de importantă păstrarea 

acestei opere de artă în circuitul public de vizitare, fără ca, prin aceasta, să fie lezate drepturile 

de proprietate asupra sculpturii.   

 Din numărul total al membrilor Comisiei (21), au absentat 2, lipsind dnii. deputaţi 

Alexandru Ioan Badea (G.P. al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi Radu Ştefan Mazăre 

(independent). 
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