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RAPORT 
asupra  proiectului de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor  

care au aparţinut fostului suveran al României 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond,  cu proiectul de Lege pentru reglementarea 
situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran al României, trimis cu adresa  nr.P.L.X.- 158 din 9 
mai 2005, înregistrat sub nr. 31/ 344 din 10 mai 2005. 

 Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a avizat favorabil 
proiectul de lege, conform avizului  nr. 26/178 din 18.05.2004. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ proiectul 
de lege, conform avizului n3. 25/598 din 25.05.2005. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil  proiectul de lege, conform avizului nr. 37/25.01.2003. 

flori
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect  reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut 
fostului suveran al României, Mihai I, în scopul efectuării unor reparaţii morale şi materiale faţă de fostul suveran 
al României. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.  
La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Guvernului, domnul Bogdan Olteanu, ministru delegat pentru relaţia cu 
Parlamentul. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 3 mai 2005, în condiţiile art. 75 alin.(2) teza a III-a din 
Constituţia României, republicată.  

Potrivit prevederilor art 73 alin.(3) lit. h din Constituţia României şi ale art. 86 alin. 3 pct. 2,  competenţa 
decizională în cazul acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat, în şedinţa din   25  mai 2005. Au  participat  la dezbaterea acestui proiect de 
lege 15 deputaţi din cei 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (12 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 
abţineri), ca proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care au aparţinut fostului suveran 
al României, să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele admise 
care sunt redate în anexa I la prezentul raport. Amendamentele  respinse sunt redate în anexa II. 
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ANEXA I 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

 1. Titlul legii: 
 

LEGE 
pentru reglementarea situaţiei 

juridice a bunurilor  
care au aparţinut fostului suveran al 

României, Mihai I 
 
 
 

 
 

Titlul legii: 
 

LEGE 
pentru reglementarea situaţiei 

juridice a unor bunuri  
care au aparţinut fostului suveran al 

României, Mihai I 
 
 
 
Autor: deputat Augustin Zegrean 

 
 
 
Pentru redarea cu mai 
mare acurateţe a 
conţinutului 
proiectului de lege. 

2.  
Art.1. -  Prezenta lege 

reglementează situaţia juridică a 
bunurilor care au aparţinut fostului 
suveran al României, Mihai I. 

 
 
 

 
 

 
Art.1. -  Prezenta lege 

reglementează situaţia juridică a 
unor bunuri care au aparţinut 
fostului suveran al României, Mihai 
I. 
 
 
Autor: deputat Augustin Zegrean 

Pentru redarea cu mai 
mare acurateţe a 
conţinutului 
proiectului de lege. 
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3. Art.2. - (1) Prin derogare de 
la dispoziţiile Legii nr.10/2001 
privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-
22decembrie 1989, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
aprobă plata unei despăgubiri 
băneşti în sumă 30 milioane Euro 
către fostul suveran al României, 
Mihai I, pentru imobilele identificate 
potrivit anexelor nr.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.111/2003 privind utilizarea 
veniturilor din privatizare şi din 
valorificarea activelor bancare 

 
 
 
 
 
 
Art.2. - (1) Se acordă 

despăgubiri băneşti în sumă 30 
milioane Euro către fostul suveran 
al României, Mihai I, pentru 
imobilele identificate potrivit 
anexelor nr.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 plăteşte din sumele colectate în 
contul general al Trezoreriei 
statului, conform prevederilor art.1 
din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2003 privind 
utilizarea veniturilor din privatizare 
şi din valorificarea activelor bancare 
neperformante, în contul general al 

 
 
 
 
 
 
Nu se justifică 
trimiterea la Legea 
nr. 10/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o redactare 
mai clară a textului şi 
pentru corelarea cu 
termenul prevăzut la 
alin.(3). 
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neperformante, în contul general al 
Trezoreriei Statului, eşalonat, în 
tranşe egale, pe o perioadă de 3 ani. 

 
(3) Plata primei tranşe se 

efectuează în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, urmând ca 
plata celorlalte două tranşe să fie 
efectuată la un an, respectiv, doi ani, 
de la data plăţii primei tranşe. 

   
 

Trezoreriei Statului, eşalonat, în 
tranşe egale, pe o perioadă de 2 ani. 

(3) Plata primei tranşe se 
efectuează în termen de 30 zile 
lucrătoare de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, urmând ca 
plata celorlalte două tranşe să fie 
efectuată la un an, respectiv, doi ani, 
de la data plăţii primei tranşe. 

   
Autori: deputaţii Ujeniuc 

Dragoş, Mate Andras-Levente, 
Gabor Gheorghe, Zamfir Gabriel 
Sorin, Gonţea Ion, Sârb Gheorghe 

 
 
 
 
Pentru stabilirea unui 
termen care să 
permită aplicarea 
prevederilor legii. 

4. Art.3. - (1) Se aprobă trecerea 
imobilului Vila Cavaleri, având 
datele de identificare prevăzute în 
anexa nr.3, din domeniul public al 
statului şi administrarea Regiei 
Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat în 
domeniul privat al statului şi 
administrarea Regiei Autonome 
Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat. 

(2) Prin derogare de la 
dispoziţiile Legii nr.10/2001, cu 
modificările şi completările 

Art.3. - (1) Text nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2) Se  restituie în natură către 
fostul suveran al României, Mihai I,  
imobilul Vila Cavaleri, având 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică 
trimiterea la Legea 
nr. 10/2001. 
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ulterioare, se aprobă restituirea în 
natură către fostul suveran al 
României, Mihai I, a imobilului Vila 
Cavaleri, având datele de identificare 
prevăzute în anexa nr.3, precum şi a 
bunurilor din dotarea acestuia. 

 
 

datele de identificare prevăzute în 
anexa nr.3, precum şi  bunurile din 
dotarea acestuia. 

 
Autori: deputaţii Ujeniuc Dragoş şi 
Zamfir Gabriel Sorin 

Pentru o redactare 
mai adecvată. 

5. Art.4. - Fostul suveran al 
României, Mihai I, beneficiază, pe 
durata vieţii, de folosinţa gratuită a 
următoarelor imobile: 
              a)Palat 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 Margarita şi 
Principele Radu; 
             b)Castel Peleş, Castel Pelişor 

Art.4. - Fostul suveran al 
României, Mihai I, beneficiază, pe 
durata vieţii, de folosinţa gratuită a 
următoarelor imobile: 
              a)Palat 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. De 
dreptul de folosinţă asupra 
imobilului Palat Elisabeta 
beneficiază, pe durata vieţii, şi 
Principesa Margareta şi Principele 
Radu; 
          
          b)Castel Peleş, Castel Pelişor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică 
trimiterea la Legea 
nr. 406/2001. 
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şi Castel Foişor, pentru organizarea 
unor evenimente deosebite şi numai 
în măsura în care în organizarea şi 
desfăşurarea acestora este implicat şi 
statul român. 

şi Castel Foişor, pentru organizarea 
unor evenimente deosebite în 
măsura în care în organizarea şi 
desfăşurarea acestora este implicat 
şi statul român. 

 
 
 
 
Autori: deputaţii Cristian 

Dumitrescu şi Zamfir Gabriel Sorin 

 
Pentru acurateţea 
textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Art.5. - Odată cu soluţionarea 
notificărilor şi acţiunilor în justiţie 
prevăzute în anexa nr.4, potrivit 
procedurilor în vigoare la data 
formulării lor, se sting orice obligaţii 
reciproce dintre statul român şi fostul 
suveran al României, Mihai I. 

 
 

 

Art.5. – O dată cu 
soluţionarea notificărilor şi 
acţiunilor în justiţie prevăzute în 
anexa nr.4, potrivit procedurilor în 
vigoare la data formulării lor, se 
sting orice obligaţii reciproce dintre 
statul român şi fostul suveran al 
României, Mihai I. 

 
 Autor:Comisia juridică 

Pentru corectitudine 
gramaticală. 

7. Art.6. - Anexele nr.1-4 fac 
parte integrantă din prezenta lege. 

Art.6. – Text nemodificat 
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ANEXA  II 
A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

I. Motivaţia propunerii
II. Motivaţia 
respingerii 

 

Camera 
decizională

1. Titlul legii: 
 

LEGE 
pentru reglementarea 

situaţiei juridice a bunurilor 
care au aparţinut fostului 

suveran al României, Mihai 
I 

 

Titlul legii: 
 

LEGE 
pentru reglementarea 

situaţiei juridice a bunurilor  
care s-au aflat în 

proprietatea fostului 
suveran al României, Mihai 

I 
 
Deputat: Călian Petru 
 

I. Pentru o exprimare 
considerată ca fiind mai 
adecvată. 
II.  Prin vot, Comisia a 
menţinut textul din 
proiectul de lege. 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

I. Motivaţia propunerii
II. Motivaţia 
respingerii 

 

Camera 
decizională

2. Art.2. –  
…………………. 
(3) Plata primei 

tranşe se efectuează în 
termen de 10 zile 
lucrătoare de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
urmând ca plata celorlalte 
două tranşe să fie efectuată 
la un an, respectiv, doi ani, 
de la data plăţii primei 
tranşe. 
 

Art.2. –  
…………………. 
(3) Plata primei tranşe 

se efectuează după 300 zile 
lucrătoare de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi, 
urmând ca plata celorlalte 
două tranşe să fie efectuată 
la un an, respectiv, doi ani, 
de la data plăţii primei 
tranşe. 
Deputat: Călian Petru 
 

I. Nu există prevederi 
exprese în bugetul pe 
acest an. 
II. Comisia a stabilit 
un termen de 30 de 
zile pentru plata 
primei tranşe 

 

3. Art.3. - (1) Se aprobă 
trecerea imobilului Vila 
Cavaleri, având datele de 
identificare prevăzute în 
anexa nr.3, din domeniul 
public al statului şi 
administrarea Regiei 
Autonome Administraţia 
Patrimoniului Protocolului 
de Stat în domeniul privat 
al statului şi administrarea 

Art.3. -  Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat: Călian Petru 
 

I. Este suficientă suma 
stabilită prin proiectul de 
lege cu titlu de 
despăgubiri. 
 
II. Prin vot, 
amendamentul a fost 
respins de către Comisie.

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

I. Motivaţia propunerii
II. Motivaţia 
respingerii 

 

Camera 
decizională

Regiei Autonome 
Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat. 

 

4. Art.4. - Fostul 
suveran al României, Mihai 
I, beneficiază, pe durata 
vieţii, de folosinţa gratuită a 
următoarelor imobile: 

a) Palat 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 

Art.4. Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat: Călian Petru 
 
 

I. Este suficientă 
suma stabilită prin 
proiectul de lege cu 
titlu de despăgubiri. 
De asemenea, se 
încalcă dispoziţiile 
art. 136(4) din 
Constituţia României.
II. Prin vot, 
amendamentul a fost 
respins de către 
Comisie. 

 
 

Camera 
Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus şi 
autorul acestuia 

I. Motivaţia propunerii
II. Motivaţia 
respingerii 

 

Camera 
decizională

Palat Elisabeta beneficiază, 
pe durata vieţii, şi 
Principesa Margarita şi 
Principele Radu; 

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

 
                     PREŞEDINTE                                                                   SECRETAR 
                      Sergiu Andon                                                           Cristian Dumitrescu 
 
 
 
 
Consilier 
Dr. Nicolae Voiculescu 


