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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

       Nr. 30/57/12.05.2005_  

 

 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care 

au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I. 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost 

sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei 

juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I, trimis cu 

adresa PL.-X 158 din 9 mai 2005, înregistrat cu nr. 30/57/10.05.2005. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 3 mai  2005, în condiţiile prevederilor art. 75 alin.(2) teza a - III-a din Constituţia 

României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră  decizională. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege mai sus menţionat, în şedinţa din 11 mai 2005. 

La lucrările Comisiei a participat în calitate de invitat dl. Virgil Ştefan Niţulescu 

secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus aprobării, ţinând cont de 

avizul Consiliului Legislativ şi au hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a 

proiectului de lege, cu  amendamentele anexate. 

 Sub raport de obiectul şi conţinutul său proiectul lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 
 
        PREŞEDINTE, 
 
                      Raluca TURCAN 

MihaiM
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I. Amendamente admise 
 

  În urma dezbaterii, Comisia avizează favorabil proiectului de lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut 
fostului suveran al României, Mihai I, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 0 1 2 3 
1.  Art. 2. – (1) Prin derogarea de la 

dispoziţiile Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă plata 
unei despăgubiri băneşti în sumă de 30 
milioane Euro către fostul suveran al 
României, Mihai I, pentru imobilele 
identificate potrivit anexelor 1 şi 2, aflate 
în administrarea Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi, respectiv, a Regiei Autonome 
Administraţia Patrimoniului Protocolului 
de Stat, precum şi pentru toate colecţiile, 
obiectele şi celelalte bunuri mobile aflate 
în inventarul acestora. 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) se suportă 
din sumele colectate în contul general al 
Trezoreriei Statului, conform 
prevederilor art. 1 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 11/2003 privind 
utilizarea veniturilor din privatizare şi din 
valorificarea activelor bancare 
neperformante, în contul general al 
Trezoreriei Statului, eşalonat, în tranşe 

Alineatul (2) al art. 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 2. - (1) Prin derogarea de la dispoziţiile 
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă plata unei despăgubiri băneşti în sumă 
de 30 milioane Euro către fostul suveran al 
României, Mihai I, pentru imobilele 
identificate potrivit anexelor 1 şi 2, aflate în 
administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor 
şi, respectiv, a Regiei Autonome 
Administraţia Patrimoniului Protocolului de 
Stat, precum şi pentru toate colecţiile, 
obiectele şi celelalte bunuri mobile aflate în 
inventarul acestora. 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) se suportă din 
sumele colectate în contul general al 
Trezoreriei Statului, conform prevederilor art. 
1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
11/2003 privind utilizarea veniturilor din 
privatizare şi din valorificarea activelor 
bancare neperformante, în contul general al 
Trezoreriei Statului, eşalonat, în tranşe egale. 

 
Pentru o  exprimare mai corectă, ţinând cont 
de explicaţiile procedurale care se fac în 
alin.(3). 
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egale, pe o perioadă de 3 ani.  
(Amendament propus de Comisie) 

2.  
 
Art. 4. - Fostul suveran al României, 
Mihai I, beneficiază, pe durata vieţii, de 
folosinţa gratuită a următoarelor imobile. 
a) Palatul Elisabeta, atribuit în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 
406/2001 şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 1214/2001 pentru 
stabilirea modalităţilor de exercitare 
a drepturilor prevăzute de Legea nr. 
406/2001 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut 
calitatea de şef al statului  român. 
Prin derogare de la prevederile Legii 
nr. 406/2001, de dreptul de folosinţă 
asupra imobilului Palat Elisabeta 
beneficiază, pe durata vieţii, şi 
Principesa Margareta şi Principele 
Radu; 

b) Castelul Peleş, Castelul Pelişor şi 
Castelul Foişor, pentru organizarea 
unor evenimente deosebite şi numai 
în măsură în care în organizarea şi 
desfăşurarea acestora este implicat 
şi statul român. 

Litera b) a art. 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 4. - Fostul suveran al României, Mihai I, 
beneficiază, pe durata vieţii, de folosinţa 
gratuită a următoarelor imobile.: 
a) Palatul Elisabeta, atribuit în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 406/2001 şi ale 
Hotărârii Guvernului nr. 1214/2001 pentru 
stabilirea modalităţilor de exercitare a 
drepturilor prevăzute de Legea nr. 406/2001 
privind acordarea unor drepturi persoanelor 
care au avut calitatea de şef al statului  român. 
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 
406/2001, de dreptul de folosinţă asupra 
imobilului Palat Elisabeta beneficiază, pe 
durata vieţii, şi Principesa Margareta şi 
Principele Radu; 
b) Castelul Peleş, Castelul Pelişor şi Castelul 
Foişor, pentru organizarea unor evenimente 
deosebite, numai în măsură în care în 
organizarea şi desfăşurarea acestora este 
implicat şi statul român şi numai cu 
respectarea reglementărilor privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional. 
 
 
(Amendament  propus de Comisie) 

Precizare necesară având în vedere existenţa 
colecţiilor de  patrimoniu care se află în cele 
3 imobile menţionate, două dintre acestea – 
Castelul Peleş şi Castelul Pelişor aflându-se 
în circuitul public de vizitare. 

3. 
 

 
Art. 5– Odată cu soluţionarea 
notificărilor şu acţiunilor în justiţie 
prevăzute în anexa nr. 4, potrivit 
procedurilor în vigoare la data formulării 
lor, se sting orice obligaţii reciproce 

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

Art. 5 – Odată cu soluţionarea notificărilor şu 

Pentru o mai bună exprimare . 
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dintre statul român şi fostul suveran al 
României, Mihai I. 

acţiunilor în justiţie prevăzute în anexa nr. 4, 
potrivit procedurilor în vigoare la data 
formulării lor, se sting orice obligaţii ale 
statul român faţă de fostul suveran al 
României, Mihai I. 
(Amendament propus de Comisie ) 

  
Comisia a propus avizarea favorabilă a proiectului cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 abţineri. 

 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE,             SECRETAR, 
         

       Raluca TURCAN                                                                 Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 Expert,           Consilier, 
 
     Cristina Dan                            Pîrvu Ionică       

 


