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NOTARII SUSTIN FINANCIAR
REPATRIEREA CUMINTENIEI
PAMANTULUI –Uniunea Nationala a
Notarilor Publici din Romania a dat
100.000 lei pentru readucerea in tara a
celebrei sculpturi a lui Constantin
Brancusi. Guvernul a izbutit sa adune
pana acum doar 361.000 euro din cele
6 milioane indispensabile repatrierii
capodoperei aflate in prezent in
proprietatea mostenitorilor arhitectului
Gheorghe Romascu
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Notarii publici din Romania sustin eforturile Ministerului Culturii in campania de readucere in patrimoniul cultural
national a celebrei sculpturi „Cumintenia Pamantului” (foto) a lui Constantin Brancusi. Uniunea Nationala a
Notarilor Publici din Romania a participat cu suma de 100.000 lei la subscriptia publica organizata de Guvern
pentru achizitionarea capodoperei.
„Tezaurul

cultural national ne apartine tuturor si trebuie sa ne asumam impreuna responsabilitatea
protejarii si mentinerii acestei fascinante opere de arta in spatiul public, spre a-si gasi locul binemeritat in
cadrul Muzeului National de Arta al Romaniei”, este justificarea gestului UNNPR, potrivit unui anunt dat
publicitatii marti, 2 august 2016, de reprezentantii Uniunii:
„Notarii

publici din Romania se alatura eforturilor Ministerului Culturii de a readuce in patrimoniul cultural
national sculptura lui Constantin Brancusi 'Cumintenia Pamantului', unul dintre cele mai importante
proiecte nationale, participand cu suma de 100.000 lei la subscriptia publica organizata de Guvernul
Romaniei pentru achizitionarea acestei opere. Tezaurul cultural national ne apartine tuturor si trebuie sa ne
asumam impreuna responsabilitatea protejarii si mentinerii acestei fascinante opere de arta in spatiul
public, spre a-si gasi locul binemeritat in cadrul Muzeului National de Arta al Romaniei”.
UNNPR este una dintre putinele bresle din Romania care s-a solidarizat in campania de repatriere a renumitei
opere a lui Constantin Brancusi.
Pana la 1 august 2016 s-au strans doar 361.098 euro
„Cumintenia

pamantului” a fost realizata in anul 1907 si apartine patrimoniului cultural national. In prezent,
sculptura se afla in proprietatea mostenitorilor arhitectului Gheorghe Romascu, care a cumparat opera de arta chiar
de la Constantin Brancusi, in 1911. Pretul pe care Guvernul Romaniei l-a negociat cu proprietarii sculpturii este
de 11 milioane euro.
Potrivit site-ului brancusiealmeu.ro, 5 milioane de euro vor fi alocate de Guvern, iar restul pana la 11 milioane de
euro va trebui colectat prin donatii. Din aprilie 2016, de cand a inceput campania, si pana la data de 1 august 2016,
din cele 6 milioane euro s-au strans din donatii doar 361.098 euro.
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