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ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată:  Domnului Bogdan GHEORGHIU, ministru al Culturii  

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 15/07/2020 
Obiectul întrebării: Placă pe clădirea fostului Palat Regal din București. 
 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Am adresat această întrebare parlamentară1, la 22 februarie 2018, unuia 
dintre predecesorii dumneavoastră în funcție (George Vladimir IVAŞCU, 
fost ministru al Culturii și Identității Naționale), acesta preferând, pentru 
motive greu de înțeles, să ignore complet întrebarea noastră, încălcând 
legea română în domeniu. Astfel, reiau respectuos întrebarea mea 
parlamentară în acest nou context politic și de timp. 
 
Palatul Regal din București, clădire ce găzduiește în prezent Muzeul 
Național de Artă al României, a fost construit în anul 1937, pe locul 

                                  
1 http://www.cdep.ro/interpel/2018/i3075A.pdf 
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vechiului palat Golescu devenit Curte Domnească a Principatelor Unite și 
apoi Palat Regal al României. 

 
Palatul are statut de monument istoric, figurând în Lista Monumentelor 
Istorice (LMI) cu numărul B-II-m-A-19856. 
 
O placă inscripționată instalată pe clădire amintește de faptul că în acel loc 
a fost altădată Curtea Domnească a Principatelor Unite. 

 
Nu există nicio inscripție care să amintească faptul că prima destinație a 
clădirii actuale a fost cea de Palat Regal al României și că a servit ca atare 
drept reședință regală a României timp de un deceniu, între 1937 și 1947. 
 
În legătură cu acest fapt, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 
 

1. Dacă Ministerul Culturii consideră sau nu utilă și oportună instalarea 
unei plăci inscripționate pe clădirea fostului Palat Regal din București, 
care să amintească despre faptul că aceasta a servit ca atare, 
conform destinației inițiale, drept reședință regală a României între 
1937 și 1947? 
 

2. În cazul unui răspuns pozitiv, care sunt deciziile luate și măsurile 
concrete întreprinse de Ministerul Culturii și instituțiile/autoritățile 
subordonate acestuia? 

          
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 

 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei 
pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
 
 
 

         PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 




