NOTĂ DE FUNDAMENTARE

I. Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre
privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul
Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului
Național „Peleș”

II. Motivul emiterii actului normativ
1.

Descrierea situaţiei actuale

Regina Maria a marcat istoria și cultura națională a secolelor XIX-XX. La scurt timp după
venirea în România, calitățile sale o transformă într-o figură publică binecunoscută și iubită. A
fost supranumită de popor "Mama Regina", "Mama răniților", sau "Regina soldat", datorită
acțiunilor sale din perioada Primului Război Mondial, când a ajutat soldații aflați în spitalele de
pe front. De asemenea, numele său a fost legat și de viața culturală și artistică din România
acelor ani, precum și de acțiunile sale politice și culturale de promovare și de recunoaștere pe
plan internațional a ”României Mari”.
În anul 1933, când Regina Maria își întocmește testamentul, cere ca după moartea ei inima
să îi fie depusă în micuța capelă pe care o construise pe malul mării, Stella Maris de la Balcic,
iar corpul să îi fie îngropat la Mânăstirea Curtea de Argeș, alături de ceilalți membri ai Familiei
Regale.
După moartea suveranei, la 18 iulie 1938, regele Carol al II-lea, împreună cu fiul său, Mihai,
au îndeplinit dorința testamentară a Reginei Maria, ducând casetele care conțineau inima
reginei în Capela Stella Maris, la reședința reginei din Balcic, unde au fost depuse cu toate
onorurile.
Inima Reginei Maria a fost așezată într-o caseta de argint, de formă octogonală, iar aceasta,
a fost introdusă într-o casetă de bijuterii de argint aurit, gravată și ornamentată cu pietre
prețioase, primită cadou de nuntă în anul 1893, de la "Doamnele Române".
După cedarea Cadrilaterului, în 1940, caseta cu inima reginei a fost luată de la Balcic de
către fiica acesteia, principesa Ileana și așezată într-o capelă ridicată în acest scop după
scara și modelul celei din Balcic, între anii 1941-1942, la Castelul Bran.
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Pe 27 mai 1948 se publică în “Monitorul Oficial” Decretul 38, prin care bunurile regelui Mihai
şi ale membrilor familiei regale intrau în proprietatea statului, fapt urmat de o decizie a
Consiliului de Miniştri care hotăra măsuri pentru administrarea acestor bunuri. Potrivit Deciziei
Consiliului de Miniştri nr. 905, publicată în “Monitorul Oficial” nr. 140 din 19 iunie 1948,
bunurile au fost trecute în administrarea şi folosirea diferitelor ministere.
În anul 1974, casetele au fost transferate, alături de mai multe bunuri culturale, din
administrarea Muzeului Bran în administrarea Muzeului Național de Istorie a României din
București, în baza Deciziei Consiliului Popular al Județului Brașov nr. 614/11.11.1974 privind
transmiterea unor bunuri proprietatea statului. Transferul bunurilor mobile s-a realizat potrivit
procedurii în vigoare la acea dată, respectiv conform Decretului nr. 409/1955 privind
reglementarea transmiterii bunurilor proprietatea statului.
Casetele, alături de coroana şi de bijuteriile reginei, au fost expuse în cadrul expoziției
permanente Tezaurul Istoric al României, la Muzeul Național de Istorie a României.
În anul 2015 se împlinesc 140 de ani de la naşterea Reginei Maria (29 octombrie 1875),
ocazie cu care Muzeul Național „Peleș” organizează o serie de evenimente speciale cu
acestă tema.
În acest context, Muzeul Național „Peleș” a solicitat preluarea în administrare a casetei din
argint, de formă octogonală (în care a fost depusă inima reginei Maria), bun cultural mobil,
clasat în categoria juridică Tezaur prin Ordinul de clasare nr. 2679/11.06.2003 (nr. inv.
69490), care în prezent se află în administrarea Muzeului Național de Istorie a României și
face parte din colecția publică a acestuia.
Muzeul Național de Istorie a României și-a exprimat acordul cu privire la transmiterea
dreptului de administrare asupra casetei octogonale în favoarea Muzeului Național „Peleș”.
2.

Schimbări preconizate

Precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1718/2011 dispun că orice modificare intervenită în inventarul
bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai prin acte normative adoptate în
acest sens şi se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către
ordonatorul principal de credite, în cazul de faţă Ministerul Culturii.
Astfel, prezentul proiect de act normativ are ca obiect înscrierea bunului cultural mobil clasat,
identificat potrivit Anexei, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, prin Muzeul Național de Istorie a României,
urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”. Valoarea de
inventar pentru bunul cultural identificat în Anexa este evaluată la 110.000 lei.
Totodată, prezentul proiect de act normativ are ca obiect modificarea/completarea
corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul
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Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis, cu modificările şi completările ulteriore.
3.

Alte informaţii

Prin obiectul său de reglementare, prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra
domeniilor social, economic și de mediu, ori asupra bugetului consolidat sau asupra legislației
în vigoare, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2006
privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative
supuse aprobării Guvernului.
Responsabilitatea privind realitatea şi corectitudinea datelor prevăzute în prezentul proiect de
act normativ revine iniţiatorului, în speţă, Ministerului Culturii.
Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este un act cu caracter individual, astfel încât sunt
incidente prevederile art. 6 alin. (2) și ale art. 15 alin. (7) din anexa la Hotărârea Guvernului
nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului,
pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a
proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

III. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Adoptarea prezentului proiect de act normativ va duce la modificarea şi completarea în mod
corespunzător a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
IV. Informații privind avizarea
Conform Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte
normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, necesită avizul Consiliului Legislativ.
V. Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului
de act normativ
Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică.
VI. Măsuri de implementare
Punerea în aplicare a prezentului act normativ se va face în condiţiile legii.
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În considerarea celor evocate, supunem Guvernului, spre adoptare, prezentul proiect
de Hotărâre

privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea
Ministerului Culturii - Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea
acestuia în administrarea Muzeului Național „Peleș”.

IOAN VULPESCU
MINISTRUL CULTURII

AVIZĂM:
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

ROBERT – MARIUS CAZANCIUC
MINISTRUL JUSTIŢIEI
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HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
Hotărâre privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea
Muzeului Național „Peleș”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:
Art 1.
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al statului a bunului cultural mobil clasat, identificat potrivit anexei, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Culturii, prin Muzeul
Național de Istorie a României.
Art. 2.
Se aprobă transmiterea bunului cultural mobil clasat, înscris potrivit art. 1, din
administrarea Muzeului Național de Istorie a României, în administrarea Muzeului Național
„Peleș”.
Art. 3.
Predarea – preluarea bunului cultural mobil clasat transmis potrivit prevederilor art. 1, se
face pe bază de protocol încheiat între părți, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 4.
Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativvalorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare
ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU,
VICTOR-VIOREL PONTA
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ANEXĂ
DATELE DE IDENTIFICARE
a bunului cultural mobil clasat, înscris în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Național de Istorie a României, care se transmite din
administrarea Muzeului Național de Istorie a României, în administrarea Muzeului Național „Peleș”

Date de identificare
Nr. M.F.
Cod de
clasificare
Ministerul
Finanţelor Publice
urmează să atribuie
numărul de
înregistrare în
inventarul bunurilor
aparţinând
domeniului public al
statului

8.24.06

Denumire

Descriere

Baza legală

Casetă din
argint
octogonală

Casetă din argint, de formă
octogonală în care a fost
depusă inima reginei
Maria, în anul 1938.
Caseta are pereții curbați
și un capac cu buton. Pe
reversul casetei sunt
inscripționate coroana
regală și inițialele B.F.

Decizia
Consiliului
Popular al
Județului
Brașov nr.
614/
11.11.1974

Valoare
de
inventar
(în lei)

110.000

Persoana
juridică de
la care se
transmite
bunul mobil

Persoana
juridică la
care se
transmite
bunul mobil

Muzeul
Național de
Istorie a
României
Cif 4192952

Muzeul
Național
„Peleș”
Cif 2842935
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