
Europa Liberă a consultat Decretul Nr. 983 din 26 mai 1948 Monitorul Oficial 
Nr. 121 din 27 Mai 1948 în care sunt enumerate bunurile complete pe care 
comuniștii le-au naționalizat și care avea la acel moment legătură cu 
monarhia.


Terenuri agricole 

Periș, județul Ilfov: 390,03 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv urmatoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion Chevrolet, 1 
turism Lasalle. Au fost domenii ale Coroanei care au ajuns la Ministerul 
Agriculturii.


Rușețu, Brăila: 156,55 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, foste 
domenii ale Coroanei, la Ministerul Agriculturii.


Segarcea, Dolj: 2.179,89 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, inclusiv 
16 iepe si 6 manji P.S.E., 20 iepe si 9 manji Ardenezi, 35 si 27 tineret jumatati 
sange, inclusiv urmatoarele autovehicule: 1 camion Ford si 1 turism Ford. Au 
fost domenii ale Coroanei, au trecut la Ministerul Agriculturii.


Sadova, Dolj: 377,85 ha, (teren agricol, pasuni, livezi, vie), cu intreg inventarul 
necesar exploatarii. Inclusiv 1 camioneta Fiat si 1 turism Jeep Willys, situate 
in comuna Sadova, judetul Dolj, foste domenii ale coroanei, la Ministerul 
Agriculturii.


Dobrovat, judetul Vaslui: 139,58 ha, (culturi agricole, vie, livada, fanete), cu 
intreg inventarul necesar exploatarii, inclusiv scoala agricola. Foste domenii 
ale Coroanei, la Ministerul Agriculturii.


Copăceni, Dolj: 118,10 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, inclusiv 
urmatoarele autovehicule: 1 camioneta Dodge duba, 1 camioneta Chevrolet 
(ferma Copaceni). Foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii.


Mănești, Prahova: 98,16 ha, cu intreg Inventarul respectiv, inclusiv 1 
camioneta Lincoln, situate in comuna Manesti, judetul Prahova, foste 
proprietatea Elisabeta, la Ministerul Agriculturii, in afara de obiectele de arta 
si mobile de valoare.




Banloc, Timiș: 772,18 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, inclusiv 36 
cai trapasi si urmatoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion 
Studebacher, 1 camion Lincoln (domeniul Banloc). Foste proprietatea 
Elisabeta au trecut la Ministerul Agriculturii, în afara de obiecte de arta si 
mobilele de valoare.


Cocargeaua, judetul Ialomita: 7.454, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv 9 iepe arabe si urmatoarele autovehicule: 1 camion Ford, 1 camion 
autocar, 1 senileta, 1 turism Jeep W, 1 motocicleta. foste proprietatea 
Elisabeta, la Ministerul Agriculturii.


Stupini, judetul Brasov: 28,70 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv 1 camion Fargo. Foste proprietatea Ileana, la Ministerul Agriculturii.


Halchiu, judetul Brasov: 15,20 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
(ferma Halchiu). Foste proprietatea Ileana, la Ministerul Agriculturii.


Raznic, judetul Dolj: 50,00 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv 1 camion Chevrolet fara caroserie (lotul Raznic). fost proprietatea 
Ileana, la Ministerul Agriculturii.


Băneasa, județul Ilfov: 28,43 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv herghelia cu 28 cai si 8 tineret P.S.E. si 15 iepe P.S.E. si urmatoarele 
autovehicule; 1 camion Chevrolet si 1 bicicleta (ferma Baneasa). foste 
proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Agriculturii.


Mânăstirea, județul Ilfov: 3.165,87 ha, cu intreg inventarul necesar 
exploatarii, inclusiv 46 cai lipitani P.S.E. si urmatoarele autovehicule: 4 
camioane autocar *2 defecte), 1 turism Jeep Willys si 1 motocicleta (mosia 
Manastirea). foste proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Agriculturii.


Scrovistea, judetul Ilfov: 16,38 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv 1 camion Ford si 1 bicicleta foste proprietatea Carol al II-lea, la 
Ministerul Agriculturii.




Snagov, județul Ilfov: 29,50 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
inclusiv 1 camion Autocar (ferma Snagov, teren arabil, vie si livada de pomi 
fructiferi). foste proprietatea Nicolae, la Ministerul Agriculturii.


Zorleni, judetul Iutova: 137,00 ha, cu intreg inventarul necesar exploatarii, 
(mosia Zorleni). foste proprietatea Casei Regale, la Ministerul Agriculturii.


Terenuri forestiere 

Periș, județul Ilfov: 3.146,24 ha, cu întreg inventarul propriu exploatarii. foste 
domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.


Rusetu, judetul Braila: 725,51 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii. 
foste domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.


2.409,05 ha, (domeniul Busteni-Azuga-Predeal), cu intreg inventarul propriu 
exploatarii, situate in comunele: Busteni, Azuga, Predeal, jud. Prahova, foste 
domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.


11.971,15 ha (domeniul Busteni-Azuga-Predeal), cu intreg inventarul propriu 
exploatarii, situate in comunele: Buteni, Azuga, Predeal, judetul Prahova, 
foste proprietatea Mihai, la Ministerul Silviculturii.


2.621,80 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, (domeniul Segarcea), 
situate in comuna Segarcea, judetul Dolj, foste domenii ale coroanei, la 
Ministerul Silviculturii.


4.418,06 ha (domeniul Sadova), cu intreg inventarul propriu exploatarii, 
situate in comuna Sadova, judetul Dolj, foste domenii ale coroanei, la 
Ministerul Silviculturii.


4.741,74 ha, (domeniul Dobrovat), situate in comuna Dobrovat, judetul Vaslui, 
foste domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.


11.863,17 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, inclusiv 1 autocamion 
Autocar (domeniul Bicaz), situate in comuna Bicaz, judetul Neamt, foste 
domenii ale coroanei, la Ministerul Silviculturii.




21.262,43 ha cu intreg inventarul propriu exploatarii, inclusiv 1 camion Ford, 
situate in comuna Borca, judetul Neamt, foste domenii ale coroanei, la 
Ministerul Silviculturii.


22.431,70 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, inclusiv 1 camion 
Diesel, situate in comuna Malini, judetul Bala, foste domenii ale coroanei, la 
Ministerul Silviculturii.


4.669,00 ha, impreuna cu terenul arabil, cele doua case de administratie, 
moara, cladirile de la ferma si via, cu intreg inventarul propriu exploatarii, 
inclusiv 1 camion Ford si 1 turism Jeep Willys, situate in comuna Savarsin, 
judetul Arad, foste proprietatea Mihai, la Ministerul Silviculturii.


2.731,46 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, situate in comuna 
Capalnas, judetul Severin, foste proprietatea Mihai, la Ministerul Silviculturii.


536,90 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, situate in comuna Banloc, 
judetul Timis, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Silviculturii.


709,00 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, situate in comuna Iersig, 
judetul Caras, foste proprietatea Elisabeta, la Ministerul Silviculturii.


127,83 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, (casa de administratie, tot 
inventarul viu si mort al exploatarii si sera de flori), situate in comuna Bran, 
judetul Brasov, foste proprietatea Ileana, la Ministerul Silviculturii.


2.332,83 ha, cu intreg inventarul propriu exploatarii, situate in comuna Poeni, 
judetul Iasi, foste proprietatea Ileana, la Ministerul Silviculturii.


596,20 ha, (mosia Manastirea), cu intreg inventarul propriu exploatarii, situate 
in comuna Manastirea, judetul Ilfov, foste proprietatea Carol al II-lea, la 
Ministerul Silviculturii.


39.885,38 ha, cu inventarul respectiv, inclusiv urmatoarele autovehicule: 1 
camion Ford si 1 turism Jeep, situate in comuna Brosteni, judetul Neamt, 
foste proprietatea Nicolae, la Ministerul Silviculturii.




50,00 ha, cu inventarul respectiv, situate in comuna Valea Putnei, (Poiana 
Itcani), judetul Campulung, foste proprietatea Mihai I, la Ministerul 
Silviculturii. Din inventarul acestor unitati se va da spre folosinta Ministerului 
Industriei inventarul necesar exploatarii si prelucrarii lemnului, ca de 
exemplu: cai ferate, locomotive, drucuri, gatere, joagare, securi, tapine, 
masini auto si altele.


Palate și castele 

Castelul Curtea de Argeș, compus din trei corpuri de cladiri, cu un total de 
64 de camere, inclusiv parcul (10 ha), și livada (3 ha), cu inventarul respectiv 
(afară de obiectele de arta și mobile de valoare), situat la Curtea de Argeș, 
judetul Arges. Erau în proprietatea Statului, fost în folosința Casei Regale, la 
Confederatia Generală a Muncii.


Palatul „Cetatea de nisip”, compus din două corpuri, cu un total de 40 de 
camere, cu inventarul respectiv, situat în comuna Eforie, județul Constanța. 
Era în proprietatea statului, fiind date în folosinta Casei Regale, și au fost 
date la Președinția Consiliului de Miniștri.


Castelul Săvârșin, compus din patru corpuri, cu un total de 26 de camere, cu 
inventarul respectiv, situat în comuna Săvârsin, județul Arad. Era în 
proprietatea Mihai I și a trecut la Ministerul Afacerilor Interne.


Palatul de la soseaua Kiseleff, compus din 1 corp cu un total de 47 de 
camere, cu inventarul respectiv, situat in Bucuresti. Era în proprietatea 
Elisabetei și a trecut la Ministerul Afacerilor Externe.


Castelul Bran, compus din doua corpuri, cu un total de 57 de camere, cu 
inventarul respectiv, situat in comuna Bran, judetul Brasov. Era în fost 
proprietatea Ileanei a trecut la Ministerul Artelor și Informatiilor. 


Palatul de la Scroviștea, compus din patru corpuri, cu un total de 210 
camere, (palatul si anexele în curs de constructie), precum și toate 
materialele de construcție, situat in comuna Scrovistea, județul Ilfov, fost 
proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Afacerilor Interne.




Castelul Mediașul Aurit, compus din 1 corp (complet dărâmat), situat în 
comuna Mediașul Aurit, județul Satu Mare. Era proprietatea lui Carol al II-lea 
și a trecut la Ministerul Afacerilor Interne.


Castelul Peleș (cladirea veche, aripa nou construita), 19 corpuri de clădiri, cu 
anexele respective (ateliere), cu un total de 559 camere, situate în comuna 
Sinaia, județul Prahova, cu tot inventarul, inclusiv una autocamioneta Willys 
Truk, in afara de obiectele de artă și mobilier de valoare. Erau în proprietatea 
Casei Regale și a trecut la Președinția Consiliului de Miniștri.


Palatul din Calea Victoriei, Bucuresti (unde este Muzeul Național de Artă 
Contemporană). Era în proprietatea Casei Regale, în afară de sălile de 
receptie a trecut la Ministerul Artelor și Informațiilor. SĂlile de receptie din 
Palatul din Calea Victoriei, la Presedintia Consiliului de Ministri. Cazarma din 
Curtea Palatului din Calea Victoriei a trecut la Ministerul Afacerilor Interne.


Palatul Cotroceni, compus din cinci corpuri cu un total de 150 de camere, 
inclusiv parcul, situat în București. Era proprietatea statului, dat în folosinta 
Casei Regale a trecut la Ministerul Afacerilor Interne.


Palatul situat la Snagov, compus din 1 corp cu 25 camere, inclusiv parcul si 
bazinul din fata castelului, cu inventarul respectiv, fost proprietatea Nicolae, 
la Ministerul Afacerilor Externe.


Castelul Mănesti, judetul Prahova, compus din 1 corp cu 21 camere, cu 
parcul, conform inventarului, la Ministerul Invatamantului Public.


Alte clădiri 

• 11 vile cu 46 incaperi si dependinte, mobilierul din ele, conform 
inventarului, inclusiv terenul afectat loc, aflate pe domeniul Busteni-Azuga-
Predeal. Erau în Domeniul Coroanei și au trecut la Ministerul Afacerilor 
Interne.


• 4 corpuri de cladiri cu un total de 17 camere (farmacia Gaguianu, cladirea 
societatii Distributia, cu statia de benzina si locuinta personalului, cazarma 
Jepi, chioscul din parcul Busteni), situate in comuna Busteni, judetul 
Prahova. Erau proprietatea domeniilor coroanei, la Ministerul Afacerilor 
Interne.




• 3 corpuri cladiri (biserica, cancelaria parohiei, locuinta preotului si 
dascalului), situate in comuna Busteni, judetul Prahova, foste proprietatea 
domeniilor coroanei, la Ministerul Afacerilor Interne.


• 7 corpuri cu un total de 14 camere (restaurantul din parcul orasului, inclusiv 
dependințele și casa grădinarului din Valea Joitei), și casa Goma (ruinata), 
situate in comuna Predeal, judetul Prahova, foste proprietatea Mihai, la 
Ministerul Afacerilor Interne.


• 9 corpuri cu un total de 35 camere (cladirile din Valea Leuca-Predeal, 
folosite ca tabara de vara de Colegiul Militar Nicolae Filipescu si cabanele 
foste Voevodul Mihai, ocupate de Batalionul 4 Vanatori de Munte, situate 
pe domeniul Busteni-Azuga-Predeal, foste proprietatea Mihai, la Ministerul 
Afacerilor Interne.


• 2 corpuri cu un total de 26 de camere (casa Simalex si casa Severinus), 
situate in comuna Azuga, judetul Prahova, foste proprietatea Mihai, la 
Ministerul Afacerilor Interne.


• Casa Roth, compusa din trei corpuri cu un total de opt camere, situata in 
comuna Busteni, judetul Prahova. Era proprietatea Mihai, la Ministerul 
Afacerilor Interne.


• Un imobil compus din 17 camere in Bucuresti, str. Caragiale Nr. 32. A fost 
proprietatea Mihai a trecut la Ministerul Afacerilor Interne.


• Un imobil compus din sase camere și dependințe, situat in Bucuresti, str. 
Andrei Muresanu Nr. 3, proprietatea Mihai, la Ministerul Afacerilor Interne.


• Un imobil situat in Bucuresti, str. Budisteanu Nr. 16, compus din trei corpuri 
cu un total de 46 de camere, fost proprietatea Mihai, la Ministerul Afacerilor 
Interne.


• Un imobil compus din 10 camere, situat in Brasov, Str. Averescu Nr. 31, 
fost proprietatea Ileana, la Ministerul Afacerilor Interne.


• Un imobil compus din sase camere, situat in Bucuresti, str. Dr. Capsa 
Nr.10, fost proprietatea Ileana, la Ministerul Afacerilor Interne.


• Un imobil compus din 12 camere (cu tot inventarul, afara de obiectele de 
arta si mobilele de valoare), situat în Bucuresti, str. Gr. Mora Nr. 42, fost 
proprietatea Ileana, la Ministerul Afacerilor Interne.


• Biserica Palatului Cotroceni (monument istoric), situat in Bucuresti, fosta 
proprietatea Casei Regale, la Ministerul Artelor si Informatiilor.


• 8 corpuri cu un total de 1.100 camere cu inventarul respectiv (in afara de 
inventarul proprietatea Ministerului Sanatatii) situate in Bucuresti, str. 
General Angelescu Nr. 140. Erau în proprietatea Casei Regale, la 
Ministerul Invatamantului Public.




• Un imobil compus din doua corpuri de casa, parter si etaj, cu un teren de 
9.982 metri patrati, situat in Iasi, str. Codrescu Nr. 2, fost proprietatea 
Mihai, la Ministerul Afacerilor Interne.


Clădiri în zone rurale 

6 corpuri cu un total de 42 de camere (casa Crivat), fosta administratie, casa 
Golf, casa fosta carciuma "La piatra Arsa", situate in comuna Poiana Tapului, 
judetul Prahova, foste proprietatea Mihai, la Ministerul Afacerilor Interne.


Un corp cu patru incaperi (casa taraneasca) cu terenul in suprafata de 1.283 
metri patrati, situat in satul Suditi, comuna Meri Petchi, judetul Ilfov, fost 
proprietatea Domeniului Coroanei, la Ministerul Afacerilor Interne.


10 corpuri compuse din 11 camere (la Castelul Savarsin), situate in comuna 
Savarsin, judetul Arad, foste proprietatea Mihai, la Ministerul Afacerilor 
Interne.


3 corpuri cu un total de 43 camere (casa noua cu toate materialele de 
constructie de pe santier), casa de oaspeti cu inventarul respectiv si terenul 
afectat lor, situate in comuna Bran, judetul Brasov, foste proprietatea Ileana, 
la Ministerul Afacerilor Interne.


Bisericuta de lemn situata in comuna Bran, judetul Brasov, fosta proprietatea 
Ileana, la Ministerul Afacerilor Interne.


3 corpuri cu un total de 50 de camere, cu mobilier si medicamente (Spitalul 
din Bran), situate in comuna Bran, judetul Brasov, foste proprietatea Ileana, 
la Ministerul Sanatatii.


7 corpuri cu un total de 43 de camere cu inventarul respectiv, situate in 
comuna Scrovistea, judetul Ilfov, foste proprietatea Carol al II-lea, la 
Ministerul Invatamantului Public.


6 corpuri cu un total de 23 de camere (Castelul Lapusna), situate in comuna 
Lapusna, judetul Mures, foste proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul 
Afacerilor Interne.




Case de vânătoare 

5 corpuri cu un total de 40 de camere (Castelul de vanatoare din Poiana 
Itcani), situate in comuna Valea Putnei, judetul Campulung, cu inventarul 
respectiv, foste proprietatea Mihai, la Ministerul Afacerilor Interne.


Un corp cu un total de 40 camere, inclusiv parcul (4 ha), situat in comuna 
Lapusna, jud. Mures, fost proprietatea Carol al II-lea, la Ministerul Afacerilor 
Interne.


3 corpuri cu un total de sase camere situate in comuna Ucea de Sus, judetul 
Fagaras, foste proprietatea Casei Regale, la Ministerul Afacerilor Interne.


Cabane de turism 

2 corpuri cu un total de 16 camere (case de schi de la cota 2.023, Cabana 
Clabucetul Taurului), cu inventarul respectiv, situate in judetul Prahova, foste 
proprietatea Domeniilor Coroanei, la Ministerul Invatamantului Public, 
Organizatia Sportului Popular.


5 corpuri cu un total de 14 camere (cabanele din Valea Babel si Stana 
Regala), cu inventarul respectiv, situate in comuna Sinaia, judetul Prahova, 
foste proprietatea Casei Regale, la Ministerul Invatamantului Public, 
Organizatia Sportului Popular.


Cabana de la Lacul Floreasca, cu inventarul respectiv, situata in Bucuresti, 
fosta proprietatea Mihai, la Ministerul Invatamantului Public, Organizatia 
Sportului Popular".



