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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

cJC1.Z

din

Ofil~.

2008

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al Guvernului;
În conformitate cu prevederile art. 12 alin. ( 1 ) - ( 5) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având in vedere prevederile Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 886 din 11 .09.2008;
Ţinând seama de Hotărârea de Clasare nr. 5578/23.10.2008
a Comisiei
Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor;
În temeiul prevederilor art. 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată ,
Ministrul Culturii

şi

Cultelor emite

următorul

ORDIN:

Art. 1 (1) Se clasează in patrimoniul cultural naţional mobil, in categoria juridică
,Tezaur", 2 (două) bunuri culturale mobile cu semnificaţie artistică , aflate in
patrimoniul Muzeului Naţional Peleş , prevăzute in Anexă.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, Colec~i . Garanţii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Naţional Peleş , in vederea punerii lui in aplicare.

ANEXĂ

Muzeul National Peleş
2 bunuri cuUm·ale mobile cu semnificatie a•·t-istică,

propuse Jlentno clasare în catego•·ia juridică TEZAUR

Nr. crt
Nr. inv.

L
12587,
T. 132 a
2.
12587,
T. 132 b

Denumirea
bunului
cultural
Mantie

Mantie

Autor, atelier,
marcă, şcoală,

Titlul sau
tema

Material, tehnică şi alţi
parametri de identificare

Observaţii

Datare,
anul

atribuire
fabricaţiei
Proiect Costin
Mantia
Lame; mătase; fir de aur; 1921-1922 Stare de
conservare
Petrescu (1871- regiuei Maria
hermină; pietre
1954); Atelier
semipreţi.oase
1 mediocr!l
Viena
263 x 314 cm
Proiect Costin
Mantia
Catifea de m!ltase; fir de 1921-19221 Stare de
Petrescu (1871-~
regelui
aur; hermină; argint aurit
const\f,'&~e
1954); Atelier
Ferdinand
328 X 324 cm
rri~bună/'•
1
Viena
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