
  
 Sala este amplasatã, la parter, între cele douã curþi 

interioare ale palatului, beneficiind astfel de o luminã 
naturalã care o pune mult în valoare. Spaþiul central este 

despãrþit de spaþiile laterale de o suitã 
de coloane octogonale de marmurã. 
Decoraþia din marmurã albã de 
Ruºchiþa se îmbinã cu decoraþia 
realizatã din stuc, atât la pereþi, cât ºi la 
tavan. Draperiile ºi covorul sunt bogat 
decorate cu elemente florale ºi 
geometrice. Draperiile sunt cusute cu 
fir de aur ºi argint, cu pasmanterii ºi 

ciucuri. Pardoseala este din marmurã ºi are o rozetã mare 
centralã cu elemente geometrice.

Coloanele acestei sãli sunt de marmurã 
albã. La aceastã salã se remarcã uºile 
monumentale, cu arce foarte bogat sculptate. 
Iluminarea este foarte puternicã, dat fiind faptul 
cã acest spaþiu nu beneficiazã de luminã 
naturalã. Pardoseala este din marmurã, cu 
motive ornamentale marginale, unde predominã 
elementele geometrice ºi florale. 

Sala Unirii are cel mai amplu spaþiu 
interior din palat, 2226 mp (53x42) ºi cel mai des este folositã 
pentru recepþii, congrese ºi concerte.

Coloanele sunt din marmurã albã de Ruºchiþa ºi au 
caneluri în stil românesc. Luminatorul, care ocupã aproape 
toatã partea centralã este executat cu elemente din aluminiu 
turnat, acoperit cu ºlagmetal  auriu. Candelabrele din cristal 
de Mediaº completeazã armonios spaþiul. În aceastã salã se 

aflã cel mai mare covor, care 
cântãreºte 14 tone ºi care a fost þesut 
chiar în acest loc. Covorul este imens ºi 
acoperã toatã partea centralã a 
pardoselii, preluând, ca într-o oglindã, 
elementele decorative ale pereþilor ºi 
tavanului. Draperiile sunt decorate cu 
lezarde cu ºnur aurit ºi pasmanterii din 
fir de aur ºi argint.

             
Urmând exemplul unor parlamente europene cu 

vechi tradiþii, Camera deputaþilor beneficiazã de o salã pentru 
organizarea de expoziþii de artã, spaþiu în care pot avea loc ºi 
alte manifestãri culturale. Înfiinþatã în decembrie 1993, sala 
de expoziþii a gãzduit pânã în prezent o serie de manifestãri 
expoziþionale, naþionale ºi  
internaþionale, de la picturã, 
graficã, artã popularã la artã 
decorativã ºi design. Sala prezintã 
calitãþi acustice deosebite, 
permiþând astfel organizarea unor 
concerte ºi a altor manifestãri 
artistice ºi culturale.

Sala „ I.I.C. Brãtianu”

 Sala „Take Ionescu”

Sala „Unirii”

Sala de expoziþii „Constantin Brâncuºi”
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