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Având în vedere Decretul Preşedintelu i României nr. 854/2005 pentru
numirea unui membru al Guvernului;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr.
2053/2002 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale
mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 9003/16.11 .2006 a Comisiei
Naţiona le a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 1O alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor,
cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN:

Art. 1. - (1 ) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în
categoria juridică "Tezaur", patru bunuri culturale, aflate în patrimoniul
Muzeului Vrancei din Focşani , cuprinse în Anexă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2. - Direcţia generală Patrimoniu cultural naţional va lua toate
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului
Ordin Muzeului Vrancei din Focşani , în vederea punerii lui în aplicare.
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Lista Anex<t
FIŞA STANDARD
cu bunurile culturale an ate în patrimoniul Muzeului Vrancei, propuse pentru clasare
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"Costum de diplomat"
Inv. 24.050

Postav; stofă; satin;
catifea; fir metallic;
metal; cusut; brodat.
L: 66 cm. ; LĂ: 45 cm;
LM: 60cm.; L
pantaloni: 98 cm.
Argint; turnat, cizelat,
gravat.
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conservare: bună
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Stare de
conservare: bună
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Nr. 9003/16.11.2006
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HOTĂRÂRE DE CLASARE

în şedinţa din data de 16.11 .2006, în urma analizării
Rapoartelor de Expertiză şi a documentaţiei specifice, Biroul Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor a hotărât clasarea în patrimoniul
cultural naţional , categoria juridică ,.Tezaur", a 4 bunuri culturale
mobile (masă cu scară pentru bibliotecă, costum de diplomat, vas cupă şi uniformă militară) , aflate în patrimoniul Muzeului Vrancei din
Focşani.

Prof. univ. dr. Ionel CÂNDEA

PREŞEDINTE
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