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HOTARÂREA Guvernului nr. 499 din 1 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului 
nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si functionarea Muzeului Costumelor 
Populare din România 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata,  
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.  

Art. I  

Hotarârea Guvernului nr. 1.640/2004 privind stabilirea unor masuri pentru organizarea si functionarea 
Muzeului Costumelor Populare din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 
20 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 11 vor avea urmatorul cuprins:  

"Art. 11  

(1) Se autorizeaza Ministerul Culturii si Cultelor sa accepte oferta de donatie facuta de doamna Marghiolita 
Constantinescu Rogojan, cetatean român, domiciliata în municipiul Bucuresti, Str. Frumoasa nr. 44, sectorul 
1, în favoarea statului român, constând într-un numar de 518 costume populare românesti, 85 accesorii ale 
costumelor populare românesti, 2 sube si 10 covoare populare românesti.  

(2) Bunurile donate, prevazute la alin. (1), se vor transmite din administrarea Ministerului Culturii si Cultelor 
în administrarea Muzeului Costumelor Populare din România, prin protocol de predare-preluare."  

2. Dupa alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:  

"(4) Un numar de 210 costume populare din bunurile donate, prevazute la alin. (1), va fi transmis din 
administrarea Muzeului Costumelor Populare din România în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, 
care le va repartiza conform vointei donatoarei."  

Art. II  

Predarea-preluarea celor 210 costume populare care se transmit din administrarea Muzeului Costumelor 
Populare din România în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, potrivit art. 11 alin. (4) din Hotarârea 
Guvernului nr. 1.640/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se face pe baza de protocol încheiat 
între partile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a pre zentei hotarâri.  

-****-  

PRIM-MINISTRU  
CALIN POPESCU-TARICEANU 
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Contrasemneaza:  
Ministrul culturii si cultelor,  
Monica Octavia Musca 

Ministrul afacerilor externe,  
Lucian Leustean, 

secretar de stat  
Ministrul finantelor publice,  

Ionel Popescu  

Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 473 din data de 3 iunie 2005 


