ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN
Nr.

JJ40

din

2.1. 0/r .

2004

În temeiul art. Il , alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 742/2003
privind organizarea ş i funcţionarea Ministerului Culturii ş i Cultelor, cu
modificările ş i completări le ulterioare;
În baza art. 12, alin. 4 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural n aţio nal mobil, modificată ş i completată prin Ordonanţa de
U rgenţă a Guvernului României nr.l6/2003;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii ş i Cultelor
nr. 2053 /2002 pentru aprobarea Normelor de clasarea bunurilor culturale mobile;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 2265/22.04.2004 a
Comisiei Naţ ionale a Muzeelor ş i Colecţiilor,
Ministrul Culturii şi Cu ltelor emite următorul

ORDIN:
Art. 1 (1) Se clasează în patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria juridică
"Tezaur", un număr de 12 (douăsprezece) lucrări de sculptură, aparţinând
domeniului artă românească m odernă, aflate în patrimoniul Academiei Române,
cuprinse în lista anexă.
(2) Lista face parte

integrantă

din prezentul Ordin.

Art. 2 Direcţia Monumente Istorice şi Muzee va lua toate măsurile necesare pentru
aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin, Academiei Române, în
vederea punerii lui în aplicare.
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MONUMENTE ISTORICE
N r. 2265 / 22.04.2004

ŞI

MUZEE

HOTĂRÂRE DE CLASARE

În şedi nţa din data de 22.04.2004, în urma analizării Rapoartelor de
a documentaţie i specifice, Birou l Comisiei Naţionale a Muzeelor şi
Colecţii l or a hotărât clasarea în patrimon iul cultural naţ i on a l mobil, categoria
juridică "Tezaur", a unui număr de 12 (douăsprezece) lu crăr i de scu lptură ,
aparţi nând domeniului artă românească modernă, aflate în patrimoniul Academiei
Române, potrivit listei de obiecte an exată so li citării de clasare.
Expertiză ş i

Dr. Mircea

Piaţa

Presei Libere nr. 1, sector 1, 71341

Bucureşti,

Telefon: (01) 224.00.67; 224.36.63, Fax: (01) 224.21.66
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Autor(i), atelier, marcă,
şcoa lă , atribuire
(după caz)

Titlul sau tema
este cazu 1)

(dacă

(1 .2.)
Gheorghe Anghel

( 1.3)
Maternitate

2.

Oscar Spaethe

Cap de satir

3.

Ion Vlasiu

Maternitate

( 1)
1.

(1.1)
Sculptură

Portret de femeie
(dra. Maria
Avramescu)
Portretul lui Mihai
Eminescu

Cornel Medrea

6.

Cornel Medrea

Portret de bărbat
(Tudor Vianu ?)

7

Wladimir C. !legei

Ponretul lui

Mihail

Kogălni ceanu

Portret de fem eie (dr.
Maria A vramescu)

-

-

--

r1898 -

--

1899J

1951

( 1950 - 1955]

[ 1937 - 1938]

( 1893 )

[ 1940 .. 1945 )

M a rmură

28 Clll
inv. 6 - 1309

L.... _ _ _

caz)

(1945 - 1950)

54 x 20 x 26 cm
inv. 6- 1307
Bronz
3 8 x 25 x 32 cm
inv. 6 - 1307
Bronz patinat
107 x 4 1 x 54 cm
inv. 81100
Bronz patinat
52 x 37 x 35 cm
inv. 8 11 9;
Bronz patinat
60 x 54 x 36 cm
inv. 8 1096

50 X 3J

fabri ca ţiei

( 1.5)

Piatră

5.

- ---

(d u pă

1950

Bronz patinat
28 x 25 x 25 cm
inv. 6 - 11465

Gheorghe Anghel

~ - - ·- - - -

Data, anul

( 1.4)

4.

Ion Vlas iu

Material, tehni că, dimens iuni (eventual
dimens iunile suportului) şi a l ţi
parametri de identificare (după caz)

Bronz patinat
90 x 30 x 38 cm
inv. 6 - 1306

românească

8.

. .Pu2/CJ;~(J ,o,f.~oc,i

X

-

-

--

~

Observaţii

(documente de referinţă,
antecedente, starea de conservare,
cantitate, date speciale-prezenta
semnaturilor, insc ripţionaril or,
mllrcilor ş.a. )
(1.6)
Stare de conservare: relativ buna,
lipsă un fTagment de cea. 2 cm. p .
în zona nasu lui
Semnat, data! lateral dr. plintă : Gh.
Anghel/ 1950
Stare de conservare: bună
Semnat lateral dr. jos: OSCAR
SPAETHE, nedatat [ 1898 - 1899]
Stare de conservare: bună
Nesemnat, nedatat [ 1945- 1950]
Stare de conservare: bună
Semnat, data! stg. jos: Gh. D.
Anghel 1951
Stare de conservare: bună
Semnat lateral stg. j os:
C MEDREA(1950 - 1955]
Stare de conservare: bună
Nesemnat, nedatat [ 1937 - 1938]
Stare de conservare: bună
Semnat spate jos: W. Hege l,
nedatat [ 1893 ]
Stare de conservare: relativ bunll,
lipsă un fragme nt de cea. 2 cm. p.
in zona nasulu i
Semnal lat~ral dr.· 1 Vlasiu. n.:datat
tl <>-10 . 19-1 51_
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Autor(i}, ate lier, m arcă,
şcoa l ă, atribuire

Titlul sa u tema
este cazul)

(dacă

(dupa caz)

Materi al, teh ni că, dimens iun i (eventua l
dimensiuni le suportului) ş i a lţi
parametri de ide_ntificare (după caz)

Data, anu l fabricaţiei

(dupa caz)

se mnăturilor, in sc rip!ionăril or,

T~-

m ă rcilo r ş . a.)

1.1 )

(1.3

(1.2.
Cornel Medrea

Nuduri

Oscar Han

Bust de femeie

1.4
Relief bronz

(1.5
[1935 - 1940]

47x77,5 x5cm
in v. 6- 11464
10.

Bronz pat inat

Ion Jalea

Centaur

Pi a tră

Stare de conservare: bună
Semnat, datat lateral dr. j os: O.

Han/ 1946
[1 940

1945]

[1950

1955]

76 x 46 x 30 cm

inv. 6 - 11 463
12.

Mihai Onofrei

( 1.6)
Stare de co nservare: bună
Semnat dr. jos: MEDREA, nedatat

[1935 - 19401
[1946]

62 x 4 1 x 30 cm.
inv. 6 - 11 462
Il.

Observa! ii (documente de refe rin\ă ,
ant ecedente, starea de conservare,
cant itate, date spec ia le-prezenta

Stare de conservare: bună
Sem nat lateral dr. j os: 1. Jalea,

nedatat [1940 - 1945 j

Bustul lui George

Marmură

Că lin esc u

74 x 50 x 35 cm.

Stare de conservare: bWl ă
Semnat fa!ă dr. jos: ONOFRE I,

inv. 6- 1146 1

nedatat[l950-1955]

