
Clãdirea care adãposteºte Parlamentul României a 
fost realizatã prin efort autohton, proiectarea, materialele ºi 
execuþia fiind sutã la sutã româneºti. Cartea Recordurilor o 
consemneazã pe locul doi în lume dupã clãdirea 
Pentagonului, Washington D.C. la categoria "Clãdiri 
administrative" ºi pe locul trei ca volum, dupã clãdirea 
pentru asamblarea rachetelor de la Cap Canaveral din Florida 
ºi Piramida lui Quetzacoalt din Mexic, dar înaintea marii 
piramide egiptene a lui Keops.

Construcþia impresionantului imobil a început în anul 
1983, ceremonia aºezãrii pietrei de edificiu având loc la 25 
iunie 1984. Ridicarea clãdirii a concentrat un flux imens de 
resurse ºi muncã, peste 400 de arhitecþi ºi 20.000 de 
muncitori, pânã în anul 1989. Dupã Revoluþia din decembrie 
1989 lucrãrile de finalizare, care au necesitat eforturi 
semnificative din punct de vedere financiar ºi al manoperei, 
au revenit Camerei Deputaþilor, în a cãrei administrare a fost 
trecutã clãdirea.  

În momentul de faþã, 
Palatul Parlamentului adãposteºte 
pe lângã Camera Deputaþilor ºi 
Senatul, Curtea Constituþionalã, 
Consiliul Legislativ ºi alte instituþii. 

Palatul Parlamentului 
numãrã peste 5.100 de încãperi, 
este structurat pe 14 niveluri ºi împãrþit în 21 de corpuri, 
cuprinzând spaþii monumentale, sãli fastuoase, din care 9 
sãli de conferinþe cu capacitãþi între 50-1.200 locuri, saloane 
ºi holuri impresionante.

INFORMAÞII UTILE PENTRU VIZITAREA
PALATULUI PARLAMENTULUI

Planul intrãrilor în Palatul Parlamentului

Pentru confecþionarea porþilor monumentale de la 
intrãrile Palatului Parlamentului s-au folosit 45.923 kg 
confecþii metalice, din care 3.377 kg piese executate la strung 
ºi 14.330 kg piese din fier forjat.

Palatul Parlamentului, ca stil arhitectonic, reuneºte 
toate elementele tradiþionale ale arhitecturii româneºti, 
predominând stilul brâncovenesc, decoraþiuni ale artei 
noastre populare, dar ºi influenþe ale stilului renascentist, 
germanic ºi baroc.

Decoraþiunile interioare ale Palatului Parlamentului 
sunt la fel de celebre ca ºi clãdirea însãºi, aici existând 480 de 
candelabre, 2.800 de aplice ºi plafoniere, mobilier fãcut pe 
comandã, pardoseli decorative, tavane dantelate, brocarturi, 
tapiserii ºi covoare grele. Au fost alese lambriurile din lemn 
pentru finisajele interioare, din esenþe de nuc, cireº, paltin, 
frasin, stejar, dar ºi marmura de Ruºchiþa, Moneasa, Alun ºi 
Gura Vãii. 

Colecþia de artã a Camerei Deputaþilor s-a constituit 
începând cu anul 1993 cu un fond iniþial de 83 de piese. Astãzi 
patrimoniul instituþiei cuprinde 3325 de piese, lucrãri de 
picturã, sculpturã, graficã, artã decorativã provenind din 
transferuri, achiziþii ºi donaþii. Un numãr de 1769 de piese 
ambienteazã spaþiile reprezentative ale Camerei Deputaþilor. 

Cea mai mare parte a colecþiei Camerei Deputaþilor 
cuprinde piese de artã româneascã modernã ºi 
contemporanã. Dintre autorii de marcã, îi enumerãm doar pe 
Nicolae Grigorescu, Arthur Garguromin Verona, Camil Ressu, 
Corneliu Baba, Octav Bãncilã, H.H. Catargi, Constantin 
Medrea, Ion Pacea, Constantin Piliuþã, Sabin Bãlaºa. 

Expoziþiile de la sala Brâncuºi sunt deschise 
publicului larg. Atât prin activitatea de ambientare cât ºi prin 
proiectele ºi programele culturale derulate la sala 
„Constantin Brâncuºi”, Secretariatul Serviciilor Camerei 
Deputaþilor urmãreºte sã punã în valoare arta româneascã 
contemporanã, ca gest al 
valorii europene de care dã 
dovadã România. 

Palatul Parlamentului 
poate fi vizitat zilnic între orele 
10 .00  ºi  16 .00 .  Accesul 
vizitatorilor se efectueazã pe 
latura Izvor, intrarea A3I 
(nivel S2).

        
   Sala este situatã în axul principal al palatului, cu 
deschiderea printr-o logie amplã cãtre Piaþa Unirii. 
Suprafaþa sãlii este de 2 040 mp, iar înãlþimea de 19 m, 
aceasta fiind cea mai înaltã salã din palat. Plafonul este 
croit în boltã ºi este compus din ºapte luminatoare 

executate din tablã auritã cu motive 
ornamentale. Pe peretele fundal se 
aflã un arc central puternic luminat 
pe contur, flancat în dreapta ºi în 
stânga de douã coloane. Uºile sunt 
sculptate cu motive decorative, iar 
covorul ºi draperiile sunt bogat 
ornamentate cu fir de aur ºi argint. 

Sala are o capacitate de 1.200 de locuri, ºi cea mai bunã 
acusticã din clãdire.
       
      Sala cu o suprafaþã de 1420 mp 
are  o  cupo lã  imensã ,  t ip  
iluminator, cu elemente metalice 
ornamentale, coloane cu socluri 
neregulate care variazã în funcþie 
de panta sãlii, logii finisate în 
lemn. Culorile calde folosite la 
draperii, în care predominã ocrul 
auriu, pielea din care sunt confecþionate scaunele, 
covoarele, conferã sãlii o anumitã familiaritate. 
                                              
         Este o salã complet lambrisatã cu lemn de stejar, 

colorat în diverse nuanþe. Draperiile, 
covoarele, candelabrele ºi masa 
circularã reprezintã un tot unitar în 
acest spaþiu. Pentru covorul din 
aceastã salã, care reflectã, ca într-o 
oglindã, decoraþiunile candelabrului, 
datoritã dimensiunilor acestuia, a fost 
necesar sã se construiascã rãzboaie de 

þesut speciale. 
      
   Sala are capitelurile coloanelor 
simple, fãrã frunzã de acant sau alte 
elemente decorative. Marmura 
folositã aici este de Ruºchiþa, iar 
candelabrele ºi aplicele sunt  
executate din cristal românesc, de 
cãtre artiºti plastici la Mediaº. 
Draperiile sunt confecþionate din 
material þesut la Sighiºoara în 
tehnica brocart.

                                   
Sala este deosebit de frumoasã, 

casetoanele formate între stâlpii de 
lemn sunt îmbrãcate cu mãtase, 
material din care sunt confecþionate 
ºi draperiile. Specific acestei sãli este 
parchetul alcãtuit din diverse esenþe 
de lemn, rezultând un joc de culori 
calde, în nuanþe de maro ºi bej.

Sala  „Al. I. Cuza”
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Sala  „Drepturilor omului”

 Sala „Nicolae Bãlcescu”

Sala „Nicolae Iorga” 

ala „C.A.Rosetti”
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