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hotãrâre a primului meu nãscut (...)
Schimbarea astfel fãcutã în moºtenirea
tronului ºi în familia regalã, prin noua situaþie a fiului meu Carol, mã obligã sã aduc
urmãtoarele modificãri ºi adaosuri la testamentul meu. Anulez dispoziþia prin care
lãsam fiului meu Carol toatã cotitatea
disponibilã ºi hotãrârea de a cuprinde în
partea sa de moºtenire întreaga moºie
Sinaia – Predeal împreunã cu castelul
Peleº ºi celelalte castele, clãdiri ºi stabilimente, cu sarcinile prevãzute în acest testament pentru Castelul Peliºor, precum
anulez ºi legatul “caselor ºi clãdirilor din
Bucureºti absolut necesare”. Hotãrãsc ca
toatã aceastã cotitate disponibilã, atât
imobilele de pe Valea Prahovei, ca ºi cele
din Bucureºti, care sunt absolut necesare
viitorului rege, sã revinã urmaºului meu pe
tronul României din familia mea, iar în timpul minoritãþii sale sã se bucure de folosinþa ºi de veniturile lor iubita mea soþie
Regina Maria. Voiesc ca partea rezervatarã ce se cuvine fiului meu Carol, s-o
primeascã în bani ºi în efecte. Luând aceste noi dispoziþii potrivit dorinþei ce întotdeauna am avut de a spori mijloacele
noului Rege al României, rog Cerul ca sã
ajute pe iubitul meu fiu Carol în noua viaþã
ce singur ºi împotriva voinþei noastre ºi-a
ales-o (...).
Fãcut la Bucureºti în 11 ianuarie una mie
nouã sute douãzeci ºi ºase, scris ºi iscãlit
cu propria mea mânã“.
FERDINAND

Proprietãþile
naþionalizate
ale lui Carol al II-lea

Regele Ferdinand, regina Maria ºi copiii lor
îi las moºia Broºteni din Valea Bistriþei
Moldoveneºti ºi casele din Bucureºti din
strada Imperialã cu tot locul lor, unde se
aflã acum Adminstraþia Domeniului
Coroanei. Fiicei mele Elisabeta, Regina
Greciei, îi las moºia Zorleni din judeþul
Tutova ºi un imobil în Bucureºti. Fiica mea
Maria, Regina sârbilor, îºi va lua partea în
efecte ºi în bani. Ultimei mele fiice, Ileana,
Principesã a României, îi las moºia Poeni
din judeþul Iaºi ºi un imobil în Bucureºti.
Toatã averea mea în bani, acþiuni, obligaþiuni, fonduri de stat, dupã plata legatelor va
complecta partea rezervatarã a fiecãruia
din copiii mei (...) Închei aceste ultime ale
mele voinþe cu gândul care mi-a stãpânit
toatã viaþa, chemând binecuvântarea
cereascã asupra scumpului meu popor, ºi
mã închin cu smerenie în faþa hotãrârilor
lui Dumnezeu ºi iscãlesc,
În numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului
Duh, amin.
FERDINAND

Codicil la testament

(11 ianuarie 1926)
“A voit Domnul sã încerce þara, pe mine ºi
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pe Reginã cu o mare durere, prin
renunþarea la tron a Principelui Carol.
Pânã la sfârºitul vieþii nu se va ºterge din
inima mea jalea care m-a cuprins când mam vãzut silit sã iau act de aceastã

Decretul nr. 38 din 3 iunie 1948 prevedea
trecerea în “proprietatea statului a bunurilor
fostului rege Mihai I ºi ale membrilor fostei familii regale (...)“. În decret, bunurile
sunt detaliate dupã proprietar, iar Paul de
România are drept succesoral asupra celor
care au aparþinut lui Carol al II-lea, dar ºi
ale prinþului regent Nicolae.Iatã aceste proprietãþi :
• Ferma Bãneasa-Ilfov: 28,43 hectare teren
agricol, herghelie cu 28 cai, 8 tineret pur
sânge englez, 15 iepe aceeaºi rasã, un
camion Chevrolet.
• Moºia Mãnãstirea-Ilfov: 3.165,87 hectare
teren agricol, 46 cai lipiþani, 4 camioane
autocar, un Jeep Willys, o motocicletã, 596
hectare de pãdure ;
• Scroviºtea: 16,38 hectare teren, un
camion Ford; în comunã, 7 clãdiri rurale;
• Ferma Snagov: 29,50 hectare teren agricol (vie ºi livadã), un camion;
• Domeniul Broºteni-Neamþ: 39.885,38
hectare de pãdure, un camion Ford, un
Jeep.
• Palatul Snagov, compus dintr-un corp cu
25 camere, inclusiv parcul;
• Palatul de la Scroviºtea, compus din patru
corpuri, ( în curs de construcþie);
• Castelul Mediaºul Aurit, în ruinã ; a fost
construit în 1630, decorat cu foiþã de aur.
• Castelul Lãpuºna ºi “Casa de vânãtoare”,
inclusiv parcul de 4 hectare;

