
STATUTUL ASOCIAŢIEI 

„CASA MAJESTĂŢII SALE” 

Actualizat la 28 iulie 2021 

I ASOCIAŢIA ŞI ASOCIAŢII 

 

Art. 1. (Numele Asociaţiei şi voinţa de asociere) - Se constituie, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/30 

ianuarie 2000 (în continuare Ordonanţa), cu modificările şi completările ulterioare, şi al deciziei membrilor arătaţi 

la art. 3, Asociaţia „Casa Majestăţii Sale” (în continuare, Asociaţia). 

 

Art. 2. (Natura Asociaţiei) – Asociaţia este persoană juridică de drept privat, de naţionalitate română, cu scop 

nepatrimonial, independentă şi apolitică. 

 

Art. 3. (Membrii Asociaţiei) – (1) Membrii Asociaţiei sunt identificaţi în art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv. 

(2) Pot deveni membri ai Asociaţiei şi alte persoane fizice, prin propunerea lor de către Şeful Casei Regale a 

României, determinat în temeiul Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României, urmată de 

acceptul scris al persoanei propuse. 

(3) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc la cerere sau la propunerea Şefului Casei Regale a 

României, ratificată prin decizia Adunării Generale. Cererea, propunerea şi decizia nu trebuie motivate. 

(4) Preşedintele Consiliului Director ţine Registrul Membrilor Asociaţiei, care va fi actualizat permanent şi 

face dovada privitoare la existenţa drepturilor şi obligaţiilor de membru. 

 

Art. 4. (Drepturile şi obligaţiile asociaţilor) – (1) Membrii Asociaţiei au dreptul: 

1. Să participe şi să ia decizii în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei; 

2. Să exercite dreptul de control asupra administrării patrimoniului Asociaţiei, în absenţa 

Cenzorului; 

3. Să îndeplinească alte atribuţii în numele Asociaţiei, în baza unei împuterniciri date prin Decizia 

Adunării Generale sau a Consiliului Director, în forma scrisă atestată de avocat; 

4. Orice alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv şi Statut. 

(2) Membrii Asociaţiei au obligaţia: 

1. Să respecte Actul Constitutiv, Statutul Asociaţiei, Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României şi 

documentul programatic intitulat România. O Viziune pentru 30 de ani; 

2. Să păstreze demnitatea publică a Asociaţiei şi a Casei Regale a României; 

3. Să fie ghidaţi, în luarea deciziilor, de interesul naţional şi dinastic al României; 

4. Să repare, financiar sau moral, eventualele prejudicii aduse de ei Asociaţiei; 

5. Să susţină tragerea la răspundere juridică, şi repararea prejudiciilor, de către persoanele care au adus 

prejudicii materiale sau morale Asociaţiei. 

(3) Membrii fondatori ai Asociaţiei au drept de veto asupra hotărârilor Consiliului Director şi 

deciziilor Directorului Executiv. În acest scop, Consiliul Director şi Directorul Executiv prezintă, 

în termen de 2 zile de la adoptare, procesul-verbal al şedinţei, respectiv decizia adoptată, pentru 

confirmarea membrilor fondatori. 



(4) Exercitarea dreptului de veto are loc individual şi facultativ, termenul fiind de 10 zile de la 

prezentarea documentelor arătate la alin. (3). 

(5) Hotărârile şi deciziile astfel anulate nu produc efecte. 

 

II DURATA, SEDIUL, SCOPUL, OBIECTIVELE, DOMENIILE DE ACŢIUNE ŞI PATRIMONIUL 

ASOCIAŢIEI 

 

Art. 5. (Durata de funcţionare şi sediul) – (1) Asociaţia se constituie pe termen nedeterminat. 

(2) Asociaţia are sediul în Palatul Elisabeta, Şos. P. D. Kiseleff nr. 28B, sector 1, Bucureşti. 

 

Art. 6. (Scopul) – (1) Asociaţia se constituie în interesul general al naţiunii. 

(2) Asociaţia reprezintă structura instituţională care asigură susţinerea şi buna desfăşurare a 

activităţilor publice şi private ale Casei Regale a României, în scopul promovării identităţii, 

statalităţii şi demnităţii naţionale a României, a valorilor, principiilor şi tradiţiilor Coroanei 

Române, şi al respectării Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României. 

(3) Asociaţia continuă muna începută cu un secol şi jumătate în urmă de către Casa Majestăţii Sale 

Regelui, ducând mai departe tradiţia şi prestigiul instituţii. 

(4) În îndeplinirea scopului său, Asociaţia respectă Normele Fundamentale ale Familiei Regale a 

României, precum şi documentul programatic intitulat România. O Viziune pentru 30 de ani, 

elaborat de Casa Regală a României, documente anexate şi parte integrantă din prezentul Statut. 

 

Art. 7. (Obiectivele) – (1) În temeiul Capitolului IV al Normelor Fundamentale ale Familiei Regale a României şi 

al documentului programatic intitulat România. O Viziune pentru 30 de ani, obiectivele Asociaţiei sunt: 

1. Ajută pe membrii Familiei Regale a României să-şi îndeplinească angajamentele publice, atât 

prin punerea la dispoziţie a mijloacelor materiale, cât şi prin furnizarea personalului necesar; 

2. Încheie parteneriate de colaborare cu autorităţile de stat, entităţile publice şi private, pentru 

îndeplinirea scopului său; 

3. Constituie partenerul instituţional de colaborare în proiectele şi programele prin care se 

implementează activitatea Casei Regale a României, inclusiv parteneriatele acesteia; 

4. Coordonează logistic şi programatic activitatea persoanelor juridice aflate sub controlul, 

îndrumarea sau tutela Casei Regale a României, sau membrilor Familiei Regale a României; 

5. Organizează logistic activitatea de protocol şi reprezentare publică, pe plan naţional şi 

internaţional, a Casei Regale a României; 

6. Coordonează acordarea statutului, relaţia instituţională şi promovarea publică a Furnizorilor 

Casei Regale a României; 

7. Colectează fonduri pentru confecţionarea însemnelor oferite de Casa Regală a României, de 

natură să recunoască valoarea şi să onoreze excelenţa profesională, socială, diplomatică etc.. 

(2) Asociaţia urmăreşte orice alte obiective stabilite prin Normele Fundamentale ale Familiei Regale 

a României şi prin documentul programatic intitulat România. O Viziune pentru 30 de ani. 

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a acestor obiective, Asociaţia poate încheia acorduri, contracte şi 



parteneriate cu orice persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat. 

 

Art. 8. (Domeniile de activitate) – (1) În îndeplinirea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia activează, în 

principal, în următoarele domenii: 

1. Dinastic şi Regal, prin susţinerea misiunii, principiilor şi activităţilor Casei Regale a României; 

2. Diplomatic, de reprezentare şi protocol, prin organizarea logistică a activităţilor de reprezentare 

internă şi internaţională, precum şi a ceremoniilor Casei Regale a României; 

3. Militar, prin sprijinirea activităţilor cu caracter militar la care participă membrii Familiei Regale 

sau pe care le desfăşoară Casa Majestăţii Sale Regelui; 

4. Economic, prin susţinerea proiectelor, activităţilor şi programelor Casei Regale a României, în 

domeniul economic, atât în scopul promovării şi dezvoltării economiei naţionale, regionale şi a 

comunităţilor locale, cât şi în cel al dezvoltării activităţilor economice ale Casei Regale a 

României; 

5. Cultural şi turistic, prin susţinerea punerii în valoare a patrimoniului istoric, cultural şi artistic al 

României; 

6. Educaţional, sportiv şi de tineret, prin organizarea şi sprijinul logistic acordat Casei Regale a 

României în promovarea şi recunoaşterea valorii în domeniul educaţiei, sportului şi dezvoltării 

armonioase a tineretului român; 

7. Instituţional şi juridic, prin faptul că reprezintă partenerul instituţional al autorităţilor publice, 

precum şi al entităţilor şi persoanelor fizice şi juridice de drept public şi privat, implicate în 

activităţi alături de Casa Regală a României; 

8. Dezvoltare, prin încheierea de parteneriate, participarea la proiecte, programe sau activităţi 

dedicate dezvoltării locale, micro-regionale, regionale şi naţionale, din punct de vedere cultural, 

educaţional, medical, de infrastructură, mediu, turism, economic, agricol ori social; 

9. Social, prin susţinerea activităţilor Casei Regale a României, în scopul promovării valorilor 

responsabilităţii sociale, a îmbunătăţirii mediului de viaţă al oamenilor, al coeziunii sociale şi 

recunoaşterii valorii în societatea românească; 

10. Medical, prin susţinerea proiectelor şi parteneriatelor Casei Regale a României în domeniul 

medical şi spitalicesc; 

11. Logistic, informatic, administrativ, prin acordarea suportului tehnic necesar activităţilor Casei 

Regale a României, în folosul ţării, precum şi prin punerea la dispoziţie, în acest scop, a 

resurselor sale umane şi materiale, precum şi a celor atrase de la parteneri; 

12. Orice alte domenii prevăzute în Norme şi Viziune. 

 

Art. 9. (Patrimoniul) – (1) Patrimoniul de la data constituirii Asociaţiei (05.05.2009) este format din aportul în 

numerar al asociaţilor, în valoare totală de 600 (şase sute) lei. 

(2) Veniturile Asociaţiei provin din: 

1. Dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile; 

2. Venituri realizate din activităţi economice directe; 

3. Donaţii, sponsorizări şi legate; 



4. Resurse atrase de la bugetul de stat, bugetele locale, ori prin fonduri naţionale, internaţionale şi europene, 

potrivit regulilor lor de utilizare; 

5. Asistenţa financiară din partea organismelor guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate; 

6. Alte venituri, potrivit legii. 

(3) Pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor sale, Asociaţia poate desfăşura activităţi economice 

directe, având caracter accesoriu şi fiind în strânsă legătură cu acestea, potrivit art. 48 din 

Ordonanţă. 

(4) În temeiul art. 47 din Ordonanţă, Asociaţia îşi poate înfiinţa societăţi comerciale, ale căror 

dividende fie se reinvestesc în aceleaşi societăţi, fie se folosesc pentru realizarea scopului şi 

obiectivelor Asociaţiei. 

 

III ORGANELE ALE ASOCIAŢIEI ŞI ATRIBUŢIILE ACESTORA 

 

Art. 10. (Enumerarea organelor Asociaţiei) – (1) Asociaţia are următoarele organe: 

1. Adunarea Generală, organ legislativ de conducere; 

2. Consiliul Director, organ executiv; 

3. Cenzorul, organ de control, numai în măsura în care numărul membrilor depăşeşte 15. 

 (2) Asociaţia are un Director Executiv, cu atribuţii administrative. 

 

Art. 11. (Adunarea Generală) – (1) Adunarea Generală a Asociaţiei este organul său legislativ de conducere, 

alcătuit din totalitatea asociaţilor. 

(2) Competenţa Adunării Generale cuprinde: 

1. Stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; 

2. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; 

3. Alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director; 

4. Alegerea şi revocarea Cenzorului; 

5. Înfiinţarea de filiale şi stabilirea regulilor de funcţionare ale acestora; 

6. Modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei; 

7. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; 

8. Schimbarea sediului Asociaţiei; 

9. Constituirea de sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică, stabilirea competenţelor lor şi a 

regulilor de funcţionare ale acestora; 

10. Ia decizia de fuziune sau divizare a Asociaţiei, cu votul a cel puţin două treimi dintre membrii săi; 

11. Ia decizia de aderare sau retragere dintr-o federaţie şi stabileşte condiţiile îndeplinirii acesteia; 

12. Orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Statut. 

(3) Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an, în şedinţă ordinară, la convocarea Preşedintelui 

Consiliului Director. 

(4) Ea se întruneşte în şedinţă extraordinară la convocarea Preşedintelui Consiliului Director sau a 

oricărui membru al său. 

(5) Convocarea Adunării Generale se face prin orice mijloc care asigură transmiterea mesajului şi 



confirmarea primirii, potrivit Codului de Procedură Civilă, sau telefonic, întocmindu-se proces-

verbal, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. Prezenţa membrilor acoperă viciile 

procedurale ale convocării; 

(6) Adunarea ia hotărâri valabile cu majoritate simplă, în prezenţa a 2/3 din membrii săi, cu 

excepţiile prevăzute de lege şi Statut. 

(7) Potrivit art. 22 din Ordonanţă, asociatul care, într-o problemă supusă hotărârii Adunării Generale, 

este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie 

colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi 

nici la vot, sub sancţiunea de a răspunde de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar 

fi putut obţine majoritatea cerută. 

(8) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului 

sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi absenţi sau care au votat împotrivă, putând fi 

atacate potrivit art. 23 din Ordonanţă. 

(9) Adunarea Generală ţine un registru al şedinţelor sale, atestat de avocat, unde se vor înscrie pe 

scurt hotărârile luate, şi care face dovadă privitor la prezenţa şi votul membrilor şi deciziile 

adoptate. 

 

Art. 12. (Consiliul Director) – (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este alcătuit din trei 

persoane, membri ai Asociaţiei, alese de Adunarea Generală pentru un mandat de 10 ani, reînnoibil, dintre care 

aceasta alege şi un Preşedinte. 

(2) Competenţa Consiliului Director cuprinde: 

1. Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 

2. Prezintă Adunării Generale raportul de activitate anual, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul 

contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei; 

3. Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, putând să mandateze persoane în acest scop; 

4. Aprobă organigrama, politica de personal, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi 

de Disciplină, fişele de post şi criteriile de evaluare referitoare la personalul Asociaţiei; 

5. Împuterniceşte pe Directorul Executiv sau, în cazuri excepţionale şi cu mandat specializat alţi profesionişti, în 

vederea îndeplinirii de atribuţii în numele Asociaţiei; 

6. Aprobă Raportul de activitate necesar dobândirii şi menţinerii statutului de utilitate publică; 

7. Aprobă acorduri, contracte, parteneriate ori alte forme de colaborare instituţională, bazate pe proiecte ori 

programe, în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor Asociaţiei; 

8. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

(3) Consiliul Director se întruneşte o dată la şase luni, în şedinţă ordinară, precum şi oridecâte ori 

este necesar, la convocarea Preşedintelui său sau a oricărui membru al său. 

(4) Convocarea Consiliului Director se face prin orice mijloc care asigură transmiterea mesajului şi 

confirmarea primirii, potrivit Codului de Procedură Civilă, telefonic, întocmindu-se proces-

verbal, sau personal prin luare de semnătură. Prezenţa membrilor acoperă viciile procedurale ale 

convocării; 

(5) Consiliul Director este are cvorum în prezenţa a doi dintre membrii săi, şi ia decizii cu votul a 



doi dintre membrii săi. În situaţia parităţii, este obligatorie amânarea şedinţei. Dacă paritatea nu 

poate fi depăşită, Consiliul Director va supune problema deciziei Adunării Generale; 

(6) Potrivit art. 25 din Ordonanţă, asociatul care, într-o problemă supusă hotărârii Consiliului 

Director, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în 

linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare 

şi nici la vot, sub sancţiunea de a răspunde de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu 

s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

(7) Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale Statutului 

sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi absenţi sau care au votat împotrivă, putând fi 

atacate potrivit art. 23 din Ordonanţă. 

(8) Consiliul Director ţine un registru al şedinţelor sale, atestat de avocat, unde se vor înscrie pe 

scurt hotărârile luate, şi care face dovadă privitor la prezenţa şi votul membrilor şi deciziile 

adoptate. 

 

Art. 13. (Cenzorul) – (1) Cenzorul reprezintă organul de control al Asociaţiei. El este ales de Adunarea Generală 

pentru un mandat de 4 ani, reînnoibil. 

(2) Competenţa Cenzorului cuprinde: 

1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 

2. Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale; 

3. Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 

4. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

Art. 14. (Directorul Executiv) – (1) Directorul Executiv este persoana care nu are obligatoriu calitatea de asociat, 

numită, conform art. 26 din Ordonanţă, prin decizia Consiliului Director, pentru a organiza activitatea curentă 

Asociaţiei, pentru un mandat de 5 ani, primind remuneraţia stabilită prin contract de muncă semnat de 

Preşedintele Consiliului Director. Acest contract se prelungeşte în mod automat, în aceleaşi condiţii, dacă nu se 

stabileşte prin decizia Consiliul Director încetarea lui la termen. 

(2) Competenţa Directorului Executiv cuprinde: 

1. Elaborează şi prezintă Consiliului Director documentele necesare, potrivit art. 12 din Statut; 

2. Îndeplineşte procedurile necesare autorizării activităţilor Asociaţiei, putând angaja avocaţi în acest sens; 

3. Încheie actele de administrare curentă, şi cele privind personalul Asociaţiei, pentru acestea neavând nevoie de 

un mandat special, prezenta dispoziţie a Statutului constituind mandat special şi permanent. Pentru actele de 

dispoziţie, achiziţii, vânzări, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea, Directorul Executiv are mandat special şi 

permanent în limita valorii de 10.000 Euro, aceasta putând fi modificată prin decizia Consiliului Director; 

4. Organizează contabilitatea Asociaţiei şi raportează de aceasta Consiliului Director; 

5. Elaborează şi prezintă Consiliului Director Raportul de activitate necesar dobândirii şi menţinerii statutului de 

utilitate publică; 

6. Propune Consiliului Director şi încheie în numele Asociaţiei acorduri, contracte, parteneriate ori alte forme de 

colaborare instituţională, bazate pe proiecte ori programe, în vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor 

Asociaţiei; 



7. Asigură îndeplinirea politicii de personal, respectarea normelor privitoare la acesta, şi exercită atribuţiile 

disciplinare ce revin Asociaţiei în calitate de angajator; 

8. Îndeplineşte atribuţiile şi exercită drepturile care revin Asociaţiei în calitate de partener contractual, ori 

parteneri în cadrul altor forme de cooperare; 

9. Organizează şi conduce activitatea de voluntariat în serviciul Asociaţiei, precum şi orice activităţi de ucenicie în 

serviciul Asociaţiei; 

10. Asigură întreţinerea patrimoniului şi bazei logistice a Asociaţiei; 

11. Reprezintă Asociaţia în faţa oricăror autorităţi publice, entităţi şi persoane fizice şi juridice de drept public sau 

drept privat, din ţară şi din străinătate; 

12. Îndrumă activitatea partenerilor contractuali ai Asociaţiei şi propune Consiliului Director asemenea parteneri; 

13. Ţine arhiva Asociaţiei şi răspunde de organizarea acesteia potrivit normelor arhivistice; 

14. Realizează sau asigură realizarea tipizatelor, formularelor şi documentelor de identificare ale Asociaţiei, 

inclusiv ştampilei acesteia, precum şi păstrarea şi folosirea lor corespunzătoare; 

15. Comunică autorităţilor publice documentele Asociaţiei, potrivit legii şi asigură îndeplinirea obligaţiilor de 

furnizare a informaţiilor publice; 

16. Publică în extras, potrivit legii, Raportul de Activitate şi Situaţia Financiară anuală în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, şi în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial; 

17. Reprezintă Asociaţia în cadrul structurilor pentru relaţia cu mediul asociativ; 

18. Reprezintă Asociaţia în instanţă direct sau prin avocat; 

19. Organizează Secretariatul Asociaţiei; 

20. Organizează departamentele Asociaţiei; 

21. Îndeplineşte orice altă atribuţie conferită de Consiliul Director, în condiţiile legii. 

 

IV DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI 

 

Art. 15. (Dizolvarea) – (1) Asociaţia se dizolvă: 

1. De drept, în condiţiile art. 55 din Ordonanţă; 

2. Prin hotărâre judecătorească, în condiţiile art. 56 din Ordonanţă; 

3. Prin hotărârea Adunării Generale, luată cu 2/3 din numărul membrilor săi, potrivit art. 57 şi 61 

alin. (2) din Ordonanţă. 

 

Art. 16. (Destinaţia bunurilor) – (1) Bunurile rămase în urma lichidării se transmit Fundaţiei Colecţia Familiei 

Regale a României. 

(2) În cazul dispariţiei Fundaţiei, ori pentru alte motive întemeiate, prin hotărârea Adunării Generale, 

luată cu 2/3 din numărul membrilor săi, potrivit art. 60 alin. (2) din Ordonanţă, se poate stabili o 

altă persoană juridică de drept privat sau de drept public, destinatară a bunurilor. 

 

V DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 17. (Definiţii şi anexe) – (1) În înţelesul Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei, sintagmele Casa 



Regală a României, Familia Regală a României, Şeful Casei Regale a României au semnificaţia stabilită prin 

Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României. 

(2) Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României, adoptate la 30 decembrie 2007, cu 

modificările ulterioare, sunt parte integrantă şi anexă la prezentul Statut. 

(3) Adunarea Generală va înscrie, la prima şedinţă subsecventă, modificările Normelor 

Fundamentale adoptate în viitor de Şeful Casei Regale a României, ca modificări ale prezentului 

Statut, asigurând înscrierea şi publicarea lor, potrivit legii. 

(4) Documentul programatic intitulat România. O Viziune pentru 30 de ani este anexă şi parte 

integrantă a prezentului Statut. 

 

Drept care noi, membrii Asociaţiei, am încheiat prezentul Statut, în 10 (zece) exemplare originale, atestate de 

avocat. 

 

Subsemnatul, avocat Ioan-Luca Vlad, în temeiul pct. 7 din Hotărârea nr. 2/23.05.2020 a Adunării Generale a 

membrilor Asociaţiei Casa Majestăţii Sale, certific conformitatea formei actualizate a Actului Constitutiv cu 

modificările aduse acestuia prin hotărârea menţionată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA I 

LA STATUTUL ASOCIAŢIEI „CASA MAJESTĂŢII SALE” 

 

 



NORMELE FUNDAMENTALE ALE FAMILIEI REGALE A ROMÂNIEI 

 

 

 

Statutul complet al Casei Regale a României 

 

Promulgat prin semnătura Majestăţii Sale Regelui Mihai I al României pentru a succede tuturor celorlalte Statute 

şi Legi ale Casei, începând cu 30 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Introducere 

 

Casa Regală a României este guvernată de statut şi de tradiţie. În conformitate cu Ordinul Majestăţii Sale şi cu 

toate cerinţele moderne, aceste Norme Fundamentale, promulgate de mâna Regelui Mihai I, Şef Suveran al Casei 

Regale a României, prin Graţia Lui Dumnezeu, Rege încoronat al României şi jure sanguinis Mare Maestru al 

Ordinelor şi Decoraţiilor Casei Regale a României, vor intra în vigoare la 30 decembrie 2007. Acest document îşi 

va primi validitatea şi puterea la momentul semnăturii, de mâna Regelui. Prin acest document, toate statutele 

precedente şi toate privilegiile, apelativele, titlurile, rangurile şi drepturile dinaştilor sau ale descendenţilor lor, 

sunt revocate. Tradiţiile noastre de familie includ şi vor include întotdeauna credinţa creştin ortodoxă, care va 

servi drept principiu călăuzitor în toate deciziile viitoare. Păstrând respect pentru libertatea de credinţă şi de 

conştiinţă a individului, toţi membrii dinastici ai Familiei vor aparţine ritului creştin ortodox. Rugăm pe 

Dumnezeu să protejeze Familia noastră Regală, Ţara noastră şi Biserica noastră. 

 

Capitolul I – Casa Regală a României 

 

Articolul 1 – Caracteristici şi membri 

1 Casa Regală a României este o comunitate de familie autonomă înfiinţată şi organizată pe baza prevederilor 

acestui Statut Dinastic, de acum în vigoare. Ea va fi compusă din membri prin naştere sau membri prin căsătorie, 

numai după cum este stabilit de acest document. 

2 Şeful Casei Regale a României, potrivit tuturor practicilor şi convenţiilor de astăzi, este de jure sau de facto 

Suveran, în termeni de autoritate asupra Casei Regale a României, la orice moment. Imediat după decesul Şefului 

Casei Regale a României, fără vreo proclamaţie ulterioară, Moştenitorul Evident sau Moştenitorul Prezumptiv, în 

funcţie de cine va fi în viaţă şi primul în linia de succesiune la acel moment, va primi din acea clipă titlul şi 

apelativul de Rege sau Regină, indiferent de poziţia Familiei ca Dinastie domnitoare sau ne-domnitoare şi 

indiferent dacă, mai târziu, va alege sau nu să folosească un asemenea titlu sau apelativ. 

3 În cazul în care Moştenitorul Prezumptiv este primul succesor, dar un Moştenitor Evident încă nenăscut este 

anticipat, Moştenitorul Prezumptiv va asuma rolul de Regent până la naştere, dar nu va putea amenda, modifica 

sau interpreta prevederile acestor Norme, cu excepţiile stabilite mai jos. Un moştenitor minor la momentul 

succesiunii la Şefia Casei Regale a României va avea un Regent care va rămâne în funcţie până ce Şeful Casei 

Regale a României devine major, dar acest Regent şi / sau Şeful Casei Regale a României, pe durata minorităţii, 

nu vor putea amenda, modifica sau interpreta prevederile acestor Norme, sau oricare altele, cu excepţiile 



prevăzute mai jos. Regenţa va fi numită de membrii dinaşti ai Casei Regale a României, prin Consiliul Familiei 

Regale, şi poate fi îndepărtată de acesta. 

4 Şeful Casei Regale a României nu va putea, în nici o situaţie, să amendeze, să modifice sau să interpreteze 

prevederile acestor Norme până la împlinirea vârstei de treizeci de ani. 

5 Succesorii dinaşti ai Regelui Mihai I al României sunt succesori la şefia Casei Regale a României, iar actualii 

succesori sunt recunoscuţi exclusiv prin aceste Norme şi sunt enumeraţi aici. Ei vor fi singurii dinaşti, până la 

momentul când alţii, în baza naşterilor viitoare, sunt adăugaţi printr-un amendament sau anexă la aceste sau alte 

viitoare Norme Fundamentale ale Casei Regale a României. Toate principesele prin naştere ale Casei Regale a 

României vor înceta a mai fi membri ai Casei Regale a României la momentul căsătoriei şi vor primi titlul şi 

apelativul soţului lor, cu excepţia cazului când rămânerea lor în Casa Regală a României este recunoscută, fie de 

aceste Norme, fie, în viitor, prin adăugare ca amendament sau anexă la aceste sau orice viitoare Norme ale Casei 

Regale a României. Nici un succesor al unei femei membru al Casei Regale a României nu va deveni membru al 

Familiei Regale a României prin naştere, decât dacă aceste Norme sau vreun alt document viitor dat de Şeful 

Casei Regale a României, recunoaşte această includere. 

6 Descendenţii Regelui Carol al II-lea al României, pe orice ramură colaterală, îşi vor păstra apelativul şi rangul 

care le-a fost acordat în timpul domniei Majestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Potrivit dorinţei şi precedenţei 

stabilite de Majestatea Sa, aceşti descendenţi vor continua să fie excluşi din linia de succesiune şi nu vor fi 

membri ai Casei Regale a României. 

7  Consoarta Şefului Casei Regale a României va primi titlul şi apelativul de Regină pe întreaga durată a căsătoriei 

şi a văduviei sale, în cazul în care Şeful Casei Regale îi va deceda înainte. Consortul unei femei Şef a Casei 

Regale nu va avea, de drept, vreun rang, privilegiu sau titlu, dar acestea vor fi primite, ad personam, prin decizia 

Şefului Casei Regale a României. Soţia unui Principe al Casei Regale a României va avea titlul şi apelativul de 

Principesă pe durata căsătoriei şi văduviei sale, numai în cazul în care căsătoria a fost recunoscută de Şeful Casei 

Regale a României. Consorţii sau Principesele prin căsătorie, a căror căsătorie este anulată sau dizolvată prin 

divorţ, vor pierde toate rangurile, titlurile şi privilegiile la momentul dizolvării căsătoriei, în timp ce un consort 

văduv care se recăsătoreşte îşi va păstra titlul şi rangul ad personam, acestea nefiind transmisibile viitoarei soţii 

sau copiilor dintr-o căsătorie trecută sau viitoare. 

8 Apartenenţa la Casa Regală a României este un act liber consimţit şi, după împlinirea majoratului, orice membru 

poate renunţa la acest drept oricând, moment la care toate titlurile, rangurile şi privilegiile acelui membru al Casei 

Regale a României vor lua sfârşit. O asemenea renunţare nu poate avea loc decât printr-o declaraţie scrisă 

prezentată Şefului Casei Regale a României, care va prezenta declaraţia Consiliului Familiei Regale, iar aceasta 

va inra în vigoare la treizeci de zile de la prezentarea în faţa Consiliului Familiei Regale, c u excepţia cazului când 

petentul nu şi-a retras cererea până la acea dată. 

9 Renunţarea la calitatea de membru al Casei Regale a României va elimina pe fostul membru al Casei Regale a 

României din linia de succesiune pentru totdeauna, dar nu va avea efect asupra statutului, titlurilor şi rangurilor 

succesorilor şi moştenitorilor săi. 

10 Nicio persoană născută în principal ca membru al unei Case Regale sau Princiare străine nu poate intra în Linia 

de Succesiune a Casei Regale a României şi nu se poate bucura de vreun alt privilegiu dinastic, fără excepţie. 

 

 



Articolul 2 – Titlurile membrilor Casei Regale 

1 Şeful actual al Casei Regale a României este:  

 Majestatea Sa Regina Margareta (jure sanguinis) şi Custode al Coroanei Române (ad personam). 

2 Actualul Consort al Şefului Casei Regale a României este: 

 Alteţa Sa Regală Radu, Principele Consort al României (ad personam). 

3 În măsura în care în generaţiile viitoare Şeful Casei Regale a României este bărbat, o viitoare consoartă a 

acestuia va purta titlul, apelativul şi rangul, alături de numele de botez de: 

Majestatea Sa Regina (prenumele consoartei) (ad personam), potrivit cu Articolul 1 (7). 

4 Actuala Moştenitoare la Şefia Casei Regale a României este: 

Alteţa Sa Regală Elena, Principesa Moştenitoare a României (jure sanguinis). 

5 Actualul consort al Moştenitoarei la Şefia Casei Regale a României este: 

Excelenţa Sa domnul Alexander Nixon. 

6 Ceilalţi membri Casei Regale a României, care vor avea titlurile, rangurile şi apelativele corespunzătoare, sunt: 

Alteţa Sa Regală Irina, Principesa României (jure sanguinis); 

Alteţa Sa Regală Sofia, Principesa României (jure sanguinis); 

Alteţa Sa Regală Maria, Principesa României (jure sanguinis). 

7 În cazul unei femei Şef al Casei Regale a României, consortul său va primi titlul de „Alteţa Sa Regală Principele 

Consort al României” (ad personam), potrivit Articolului 1 (7), titlu, rang şi apelativ care va precede orice alt titlu, 

român sau străin, pe care îl poate avea, pe durata mariajului şi numai pe durata vieţii soţiei sale, şi numai atâta 

timp cât aceasta rămâne Şef al Casei Regale Române. 

8 Membrii Casei Regale a României nu vor accepta titluri, decoraţii şi premii străine fără aprobarea scrisă a 

Şefului Casei Regale a României. Astfel de distincţii străine pot fi acceptate numai ad personam şi vor fi predate 

în orice moment dacă Şeful Casei Regale a României decretează astfel. Nicio distincţie străină nu precede 

rangurile şi distincţiile române. 

9 Copiii sau consorţii membrilor Familiei Regale a României care nu poartă un titlu regal nu sunt membri ai 

Familiei Regale a României, ci membri ai familiei extinse a Reginei, şi ai Casei Regale. O listă completă a 

familiei extinse este inclusă în Registrul Genealogic al Casei Regale a României. 

 

Articolul 3 – Cetăţenia şi reşedinţa 

1 Toţi membrii Casei Regale a României sunt sau trebuie să ia măsurile pentru a deveni cetăţeni români. 

2 O Regină văduvă sau consortul / consoarta văduvi vor avea dreptul de a locui, pentru restul vieţii, într-un dintre 

reşedinţele regale, stabilită de Şeful Casei Regale, dar acest drept nu se va extinde pentru foştii sau viitorii soţi sau 

copiii lor dintr-o fostă sau viitoare căsătorie, după decesul acestora. 

3 În acest moment, Palatul Elisabeta este reşedinţa  de lucru a Custodelui Coroanei şi a Familiei Regale. Deciziile 

legate de reşedinţele regale pot fi revocate sau schimbate de Şeful Familiei în orice moment. Cu toate acestea, 

Castelul Săvârşin este proprietatea privată a Şefului Familiei, iar Castelul Peleş va fi pentru totdeauna Scaunul 

Dinastiei Regale. 

 

Articolul 4 – Registrul Genealogic al Casei Regale a României şi Starea Civilă 

1 Secretariatul Şefului Casei Regale a României va păstra un registru cu toţi membrii în viaţă ai Casei Regale, 



numit Registrul Genealogic al Casei Regale a României. Şeful Casei Majestăţii Sale Regelui va fi autorizat şi va 

avea datoria de apăstra registrul corect şi în bună stare. 

2 Principiile dreptului român care guvernează starea civilă vor fi aplicabile, în măsura în care sunt necesare pentru 

aplicarea acestor Norme. Păstrarea registrului va permite ca ordinea de succesiune la Şefia Casei Regale a 

României să fie înregistrată clar în orice moment (Articolul 12 (1)). 

3 Toţi membrii Casei Regale sunt obligaţi să informeze secretariatul Şefului Casei Regale, fără întârziere, de orice 

eveniment sau circumstanţă care necesită o notaţie sau modificare a registrului păstrat de Secretariat. Întreaga 

documentaţie va fi înaintată de îndată ce este obţinută. 

4 Întreaga documentaţie produsă de Secretariat va fi pregătită de Secretariat şi aprobată de Şeful Casei Regale a 

României. 

5 Registrul va fi deschis pentru inspecţie membrilor Casei Regale a României şi altor persoane, cu acordul Şefului 

Casei Regale a României şi în limitele acordului dat. 

6 Folosirea pseudonimelor literare şi artistice este permisă, cu condiţia ca Şeful Casei Regale a României să fi 

autorizat un asemenea uz, în scris, dar această permisiune este şi rămâne revocabilă. 

 

Articolul 5 – Adopţia şi copiii din afara căsătoriei 

1 Adopţiile efectuate de către un membru al Familiei Regale nu primesc consimţământul Şefului Casei Regale a 

României. Totuşi, în noile circumstanţe ale legislaţiei Uniunii Europene, Şeful Casei Regale a României nu poate 

opri o adopţie. 

2 Dacă un membru al Casei Regale a României doreşte, totuşi, să adopte o persoană din afara familiei, el trebuie 

să-l notifice pe Şeful Casei Regale, înainte de împlinirea procedurilor. Adopţia în interiorul familiei nu va schimba 

ordinea de succesiune la Şefia Casei Regale. 

3 Adopţia nu poate conferi nici un titlu, apelativ sau privilegiu al persoanei care adoptă către persoana adoptată, în 

ce priveşte calitatea de membru al Familiei Regale şi al Dinastiei sau succesiunea. 

4 Nici un copil al vreunui membru al Casei Regale a României, născut în afara unei căsătorii legal recunoscute sau 

dintr-o căsătorie care este subsecvent declarată nulă sau ilegală, nu va fi membru al Familiei Regale a României. 

 

 

Articolul 6 – Majoratul 

Majoratul membrilor Casei Regale a României este conform cu prevederile legii române. 

 

Articolul 7 – Căsătoria 

1 Căsătoria unui membru al Casei Regale a României va fi supusă acordului Şefului Casei Regale a României, 

pentru a avea semnificaţie dinastică. 

2 O căsătorie care nu respectă paragraful (1) de mai sus nu va fi recunoscută dinastic în nicio privinţă şi va rezulta 

în pierderea tuturor drepturilor, onorurilor, privilegiilor şi prerogativelor, potrivit prezentelor Norme. 

 

Articolul 8 – Divorţul 

1 Divorţul membrilor Familiei este supus consimţământului Şefului Familiei Regale înainte de începerea 

formalităţilor, pentru ca divorţul să fie recunoscut dinastic. 



2 Un divorţ care nu respectă paragraful (1) nu este recunoscut dinastic. 

3 Orice membru al Casei Regale a României a cărui căsătorie este încheiată cu nerespectarea paragrafului (1) va 

pierde toate drepturile, privilegiile şi onorurile ce-i sunt acordate ca membru al Casei Regale a României. 

 

Capitolul II – Consiliul Familiei Regale 

 

Articolul 9 – Componenţă şi atribuţii 

1 Consiliul Familiei Regale este compus din totalitatea membrilor Familiei Regale, dacă sunt mai puţin de 6 sau 

din 6 membri, dacă Familia Regală a României are mai mult de 6 membri în viaţă şi majori. 

2 Şeful Casei Regale a României va numi pe toţi membrii Consiliului Familiei Regale. 

3 Consiliul Familiei susţine pe Şeful Casei Regale a României în luarea deciziilor, potrivit acestor Norme 

Fundamentale şi tuturor celorlalte dispoziţii aplicabile. Totalitatea deciziiilor şi a rezoluţiilor rămâne atributul 

exclusiv al Şefului Casei Regale a României. 

 

Capitolul III – Şeful Casei Regale a României 

 

Articolul 10 – Linia de Succesiune la Coroana României 

1 Linia de succesiune la Coroana României este reglementată de Anexa 1 a acestui Document. 

2 Şeful Casei Regale a României este Majestatea Sa Regina Margareta, iar mai apoi acele persoane care succed 

Majestăţii Sale, potrivit Anexei 1 şi termenilor şi prevederilor acestor Norme. Şeful Casei Regale a României va 

acţiona ca Şef al Casei Regale, Preşedinte al Fundaţiilor Regale şi Custode al Coroanei Române. În cazul în care 

un moştenitor viitor succede pe durata minorităţii sale, Consiliul Familiei Regale va decide asupra membrilor şi 

funcţiunilor Regenţei. Articolul 6(1) va fi aplicabil. 

3 Şeful Casei Regale a României poate amenda ordinea de succesiune în orice moment, printr-un document 

semnat şi sigilat de mâna sa. 

 

Articolul 11 – Drepturi şi prerogative în chestiuni dinastice 

1 Şeful Casei Regale a României guvernează familia ca un bun părinte. 

2 Şeful Casei Regale a României are dreptul de a lua decizii legate de proprietăţile Casei Regale a României şi 

asupra oricăror alte chestiuni legate de Casa Regală a României. 

3 Şeful Casei Regale a României se asigură de păstrarea şi recunoaşterea drepturilor, onorurilor şi prerogativelor 

Casei Regale a României prin toate mijloacele ce-i sunt la dispoziţie. 

4 Şeful Casei Regale a României reprezintă sau numeşte reprezentanţi în relaţia cu autorităţile de Stat, pentru 

protecţia averii şi drepturilor Casei Regale a României. Şeful Casei Regale a României este singurul deţinător al 

acestui drept. 

5 Şeful Casei Regale a României are şi păstrează toate drepturile de fons honorum, şi poate continua să acorde 

titluri, decoraţii, ordine, distincţii şi medalii. Şeful Familiei Regale este şi va rămâne Mare Maestru al Ordinului 

Carol I, care se află sub controlul exclusiv al Casei Regale a României. Casa Regală a României va numi toţi 

membrii Ordinelor Dinastice şi administraţia acestora, iar acordarea va fi însoţită de înregistrări ale primitorilor şi 

distincţiilor, şi va avea loc potrivit deciziei Şefului Casei Regale a României. 



 

Capitolul IV – Casa Majestăţii Sale Reginei 

 

Articolul 12 – Statut şi organizare 

1 Casa Majestăţii Sale Reginei este structura administrativă aflată sub autoritatea Şefului Casei Regale a 

României, organizată potrivit regulilor şi regulamentelor proprii. 

2 Ea funcţionează sub conducerea Şefului Casei Majestăţii Sale Reginei, numit exclusiv prin ordinul Şefului Casei 

Regale a României. 

3 Casa Majestăţii Sale Reginei coordonează administrarea averii Casei Regale, potrivit deciziilor Şefului Casei 

Regale a României, face numiri pentru titluri şi distincţii; informează pe toţi membrii Familiei Regale despre 

deciziile care îi privesc. 

4 Casa Majestăţii Sale Reginei va avea structura cea mai bine adecvată pentru îndeplinirea îndatoririlor 

administrative pe care le are. 

 

Articolul 13 – Îndatoriri 

1 Casa Majestăţii Sale Reginei îndeplineşte următoarele îndatoriri principale: 

 a Administrează bunurile aflate în proprietatea sau folosinţa Şefului Casei Regale a României, potrivit 

deciziei sale, inclusiv cele în proprietatea sau folosinţa Familiei Regale sau acelea unde Familia Regală desfăşoară 

funcţiuni publice sau private; 

 b Ajută pe membrii Familiei Regale să-şi administreze propriile bunuri; 

 c Păstrează inventarul bunurilor de la a) şi b); 

 d Ajută pe membrii Familiei Regale să-şi îndeplinească angajamentele, indiferent de natura lor; 

 e Organizează Registrul Genealogic al Casei Regale a României, potrivit Articolului 4(3), precum şi 

Registrul Decretelor Regale; 

 f Îndeplineşte îndatoririle date de Şeful Casei Regale a României, intern sau în relaţia cu autorităţile de 

stat şi alte entităţi, în special în materie de reprezentare legală şi protocol. 

2 Casa Majestăţii Sale Reginei poate îndeplini şi alte îndatoriri, după cum hotărăşte Şeful Casei Regale a 

României, şi este direct responsabilă. 

3 Persoanele autorizate ca delegaţi, executori testamentari, locţiitori sau reprezentanţi ai Casei Regale nu pot să-şi 

exercite mandatul fără aprobarea scrisă a Şefului Casei Regale a României. 

4 Persoanele descrise la paragraful (3) trebuie să ofere rapoarte prompte şi constante către Şeful Casei Regale a 

României despre acţiunile pe care le întreprind. Mandatul lor este revocabil în orice moment, de către Şeful Casei 

Regale a României, sau, în eventualitatea unei Regenţe, de autoritatea executivă relevantă, în scris şi cu efect 

imediat. 

 

Articolul 14 – Administrarea bunurilor Familiei Regale 

1 Toate bunurile imobile şi de patrimoniu de pe teritoriul României, deţinute de un membru al Familiei Regale vor 

fi înregistrate pe lângă autorităţile române relevante şi vor fi administrate potrivit deciziilor proprietarului şi 

potrivit regulilor succesorale aplicabile. 

2 Şeful Casei Regale a României va numi executorii săi testamentari prin testamentul său. 



3 Înainte de a renunţa la drepturile la vreo proprietate aparţinând de patrimoniul Casei Regale a României, 

membrii săi trebuie să ceară consimţământul Şefului Familiei. 

 

Capitolul V – Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Articolul 15 – Intrare în vigoare şi modificări 

1 Acest document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României – Statutul complet al Casei 

Regale, înlocuieşte toate Statutele, regulile şi regulamentele anterioare. 

2 Normele vor intra în vigoare la data menţionată mai jos şi vor fi irevocabile, cu excepţia cazurilor menţionate în 

document, de la momentul semnăturii şi sigilării de către Majestatea Sa Regele Mihai I. 

3 Normele pot fi modificate numai după cum este stabilit aici, de mâna şi cu sigiliul Şefului Casei Regale a 

României. 

4 Toţi membrii Familiei Regale a României vor primi un exemplar în original al acestui document, semnat de 

Majestatea Sa Regele Mihai I. Primirea acestui document semnifică acceptarea sa şi asumarea obligaţiei 

permanente de a-l respecta. 

5 Orice modificare va avea loc potrivit paragrafului (4), sub semnătura Şefului Casei Regale a României. 

 

Articolul 16 – Aplicare şi interpretare 

1 Aceste Norme sunt universal aplicabile, fără limitări. 

2 Normele vor fi interpretate în aşa fel încât să-şi producă cel mai larg efect. 

3 În cazul în care vreo secţiune a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale a României 

– Statutul complet al Casei Regale, va fi considerată, de vreo curte, a fi neaplicabilă pentru orice motiv, termenii, 

condiţiile şi obligaţiile rămase nu vor fi afectate şi vor rămâne în vigoare. 

 

Articolul 17 – Anexe 

1 Anexa 1 este considerată parte integrantă a acestui document, numit Normele Fundamentale ale Familiei Regale 

a României. 

2 Ea poate fi modificată, independent de acest Statut, prin Decizia Şefului Casei Regale a României, aşa cum este 

definit aici. 

 

Articolul 18 – Glosar de termeni 

1 Cuvintele „titlurile, onorurile şi prerogativele” vor fi interpretate în cel mai larg sens posibil şi vor include pe 

cele acordate de legislaţia aplicabilă, precum şi pe cele acordate prin curtoazie şi prin tradiţiile Casei Regale a 

României. 

2 Cuvintele „reşedinţele regale” vor include, până la restaurarea Monarhiei, castelele, vilele şi casele deţinute de 

Şeful Casei Regale a României sau de membrii Casei Regale a României, precum şi Palatul Elisabeta sau orice 

alte reşedinţe puse la dispoziţie de Statul Român, potrivit legii. 

3 Moştenitorul Evident este succesorul imediat al Şefului Casei Regale a României, la orice moment. Celelalte 

persoane de pe Lista de Succesiune sunt Moştenitori Prezumptivi, în ordinea naşterii. 

 



Ordonăm moştenitorilor noştri să respecte aceste Norme acum şi după decesul Nostru, ele reprezentând voinţa 

Noastră finală. 

 

Ca atare, am semnat prezentele Norme Fundamentale. 

 

MIHAI I 

Azi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârşin, România. 

 

 

Anexa 1 – Linia de Succesiune 

 

NOI, MIHAI I, 

În virtutea autorităţii Noastre Suverane ca Şef al Casei Regale a României şi în conformitate cu datoria Noastră 

faţă de istorie şi faţă de moştenitorii Familiei Noastre, 

Din voinţa Noastră liberă Decretăm şi facem publică următoarea decizie: 

 

A Linia de Succesiune la Tron şi la Şefia Casei Regale a României este cea astfel stabilită: 

 

1. ASR Principesa Moştenitoare Elena a României; 

2. Elisabeta Karina de Roumanie; 

3. ASR Principesa Sofia a României; 

4. Elisabeta Maria Biarneix; 

5. ASR Principesa Maria a României. 

 

B În semn de recunoaştere a integrării României în Uniunea Europeană şi a obligaţiilor pe care acest lucru le 

presupune, în special Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Noi modificăm principiile şi practica Legii 

Salice, cu descendenţă exclusiv masculină, care nu va mai fi folosită la stabilirea succesiunii. 

 

C Coroana României va trece de la Şeful Casei Regale la primul născut bărbat, şi, în lipsa unui bărbat, la prima 

născută femeie. 

 

D În absenţa unor descendenţi direcţi, Coroana va fi moştenită de cel mai în vârstă frate şi, în absenţa unui frate, 

de cea mai în vârstă soră a Şefului Casei Regale. 

 

E Locul persoanelor menţionate în paragraful D, dacă sunt decedate, va fi ocupat de descendenţii lor, bărbaţii 

având precedenţă. 

 

F Linia de Succesiune poate fi modificată de Şeful Casei Regale a României. 

 

Linia de Succesiune la Tron este separată de lista membrilor Casei Regale a României, aşa cum apare în articolul 



1 al Normelor. 

 

Noi Ordonăm moştenitorilor Noştri să respecte această Anexă acum şi după decesul Nostru, ea reprezentând 

ultima Noastră voinţă. 

 

Ca atare, am semnat prezenta Anexă, 

MIHAI I 

 

Astăzi, 30 decembrie 2007, Castelul Săvârşin, România. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA II 

LA STATUTUL ASOCIAŢIEI „CASA MAJESTĂŢII SALE” 

 

 

„ROMÂNIA. O VIZIUNE PENTRU 30 DE ANI” 

 

 

Spirit de răspundere. Loialitate. Generozitate. Puterea exemplului. 

 

Introducere 

 

La 1 ianuarie 2007, România a început un nou timp istoric, tot atât de important şi de inspirat ca şi cel care a 

urmat anului 1918. 

Niciodată de atunci încoace nu am avut, din punct de vedere economic, militar şi politic, o şansă mai mare de a 

ne consolida identitar. 

România are nevoie de o viziune durabilă, care să completeze democraţia şi libertăţile garantate de apartenenţa 

la NATO şi la Uniunea Europeană. 

Pun această răspundere în mâinile Principesei Margareta şi a Principelui Radu, cu speranţa că vor putea să o 

ducă la bun sfârşit. 

Mihai R 

 

Motivele pentru care această viziune este o datorie 

 

Pentru că în urmă cu 140 de ani România aşeza pe scaunul de şef al Statului primul european din istoria ei, regele 

Carol I. El a exercitat, timp de patruzeci şi opt de ani cel mai roditor leadership din istoria modernă a României. A 

fost unul din rarii oameni de Stat pe care i-am avut vreodată. Regele Carol I a pus bazele profesionalismului în 

politică, economie, societate civilă şi armată, cele mai importante ingrediente ale lumii transatlantice de astăzi. 

 

Coordonatele trasate de regele Carol I în modernizarea României sunt acum pietre de hotar în Uniunea Europeană. 

În anul 1881, România reuşea să se impună pe harta Europei ca stat suveran şi independent, într-o epocă în care 

jumătate din statele actuale ale UE nu existau. 

 

Pentru că, în epoca globalizării, instituţia Casei Regale este, în ţara noastră, o expresie a statalităţii nu numai prin 

esenţa instituţiei regale, ci şi prin faptul istoric al fundamentării statului modern de către Carol I. Indiferent de cine 

exercită puterea de şef al Statului, Casa Regală continuă să reprezinte o parte a statalităţii ca personalizare a 

Suveranităţii, simbol şi continuitate, iar aceasta nu are de-a face cu politica, ci cu identitatea naţională. 

 

Pentru că noi trăim în ţară participând la viaţa publică, dar şi având un plan de viitor, capabil să servească 

interesele României. Ţara are, în Regele Mihai, o personalitate de rang mondial. Instituţia noastră reprezintă 



modelul unei Familii, unitate fundamentală a poporului român – locul unde naţiunea creşte, îşi găseşte echilibrul 

şi îşi perpetuează valorile. 

 

Pentru că fiecare din cele cinci generaţii ale Familiei Regale a contribuit la dezvoltarea societăţii, nu numai prin 

acţiuni de stat, ci şi prin angajamente personale. Fiecare dintre regii noştri este întemeietorul unei Fundaţii ce-i 

poartă numele – Fundaţiile Regale fiind centrul dezvoltării ştiinţifice şi economice a vremii. Fiecare dintre 

Reginele noastre a fost, pentru soldaţii răniţi, bolnavi, o eroină şi o mamă, susţinând prin instituţii de caritate, 

donaţii şi prin efort propriu cauza celor defavorizaţi. În jurul Reginelor noastre a înflorit elita culturală a ţării. 

 

Pentru că poziţia pe care o avem prin Fundaţia Principesa Margareta a României şi prin proiectele Biroului 

Reprezentantului Special al Guvernului, demnitate exercitată timp de 6 ani, ne-a dat o perspectivă cuprinzătoare 

asupra nevoilor României în viitor. În ţară suntem un factor de legătură dintre puterea politică şi societatea civilă, 

precum şi dintre personalităţile cu influenţă în societate şi orizontul larg al populaţiei. În străinătate oferim un 

mesaj neutru, credibil, respectat, de largă perspectivă, dincolo de alternanţele la guvernare. Experienţa 

angajamentelor publice în România şi în afara ei ne-a ajutat să înţelegem cum poate fi sprijinită dezvoltarea 

României, respectând identitatea naţională, în context european şi trans-atlantic. 

 

Pentru că putem reface punţi de legătură istorică, culturală şi spirituală cu ţările europene, membre sau nemembre 

ale Uniunii Europene, prin diversificarea valorilor care ne unesc, adăugând celor legate de democraţie, 

prosperitate, de domnia legii şi de predictibilitate, pe cele generate de tradiţii, statornicie, cultură, generozitate, 

altruism responsabil, identitate, mândrie, idealuri şi credinţa în Dumnezeu. 

 

Pentru că putem avea o contribuţie însemnată la apropierea dintre românii dinlăuntrul şi din afara ţării. 

 

Pentru că parteneriatul cu oamenii politici, cu partidele, cu instituţiile Statului, cu societatea civilă, asociaţiile de 

breaslă, mass-media, oamenii de afaceri, Biserica, Armata, Academia Română nu cunoaşte bariere ori limite, fiind 

bazat pe complementaritate şi loialitate, nu pe competiţie sau interes personal. 

 

Pentru că Palatul Elisabeta a început să reprezinte, indiferent de culoarea guvernării, un centru al mândriei 

naţionale, al identităţii româneşti, al continuităţii şi tradiţiilor, prin confluenţa trecutului cu prezentul şi a 

prezentului cu viitorul. 

 

Valori pentru statornicia României 

 

Multe dintre ideile acestui document aparţin miilor de elevi şi studenţi pe care i-am întâlnit, în ultimii ani, în 

România. Ei vor fi răspunzători de soarta ţării noastre peste douăzeci de ani, însă de pe acum au răspunsuri la 

orice întrebări. 

 

Patriotismul este un argument geopolitic, un instrument de măsură a securităţii naţionale şi un mod de a 

supravieţui, ca naţiune, în momente de răscruce. El mai înseamnă spirit de răspundere, generozitate, loialitate şi 



puterea exemplului personal. A construi autostrăzi şi aeroporturi, porturi şi şcoli este o dovadă de patriotism. În 

mileniul III, patriotismul se bazează pe dezvoltare, pe construcţia de noi instrumente de progres, pe bunăstare, pe 

demnitate, pe inspiraţie şi conectare, pe răspundere personală. Patriotismul este în pericol atunci când 

naţionalismul de factură radicală încearcă să i se substituie. 

 

Statornicia vine din prosperitate şi domnie a legii, din bună guvernare şi democraţie liberală, din conectare şi 

cooperare, dar şi din valoarea învăţământului, din încurajarea instituţiilor fundamentale ale societăţii şi din 

cultivarea mândriei, tradiţiei şi continuităţii, a modelelor şi a viziunii, care pot acţiona ca factori de dezvoltare. 

 

Democraţia trebuie să evolueze, să-şi elimine slăbiciunile şi să se armonizeze cu celelalte virtuţi publice pentru a 

putea restaura spiritul de răspundere, loialitatea, respectul pentru valori, generozitatea şi moralitatea, puterea 

exemplului personal şi respectul regulilor comune de convieţuire. Înainte de toate, însă, spiritul de răspundere. 

 

Libertatea şi democraţia sunt două noţiuni distincte, care nu au întotdeauna legătură una cu cealaltă. Pragmatism, 

prosperitate, dezvoltare economică, seriozitate, profesionalism, răspundere personală şi un anume simţ al 

dezvoltării, acestea sunt apanajele libertăţii. 

 

Puterea liderului ar trebui să fie direct proporţională cu responsabilitatea instituţională pe care o are. Nu este 

deajuns să te simţi dator faţă de cetate. Este necesar să faci parte dintr-un sistem care să te menţină responsabil. Iar 

aici poate ajuta decisiv libertatea şi soliditatea instituţiilor. Dar şi altruismul, puterea exemplului personal şi 

curajul de a asuma public idealuri. 

 

Referindu-se la leadership, un demnitar dintr-o ţară îndepărtată a spus, de curând: Noi protejăm trăirile poporului 

nostru. Nu am auzit vreodată o astfel de propoziţie rostită în România sau în Europa. Ceea ce auzim în ţările 

democraţiilor liberale este, în general, ceea ce poporului îi place să audă, nu ceea ce îi protejează trăirile. 

 

Personalitatea care marchează societatea şi istoria ţării ei nu este providenţială numai prin calităţile profesionale, 

ci şi prin două alte ingrediente sine qua non: o viziune (ceea ce nu are nimic de a face cu programul administrativ 

de guvernare) şi altruismul responsabil, care trebuie să exceadă interesele de partid, de grup sau personale. 

Iscusinţa fără orizont, fără ideal, rămâne un exerciţiu sterp de masaj al eului, care poate crea şcoală de abilitate 

politică, dar nu va da bunăstare şi demnitate, statornicie şi liberate, naţiunii. 

 

Bunăstarea, viaţa demnă şi liberă şi conectarea României la familia euro-atlantică a naţiunilor demne nu le poate 

aduce numai NATO şi Uniunea Europeană, ci mai cu seamă noi înşine, fiecare în parte. Noi înseamnă toate 

segmentele societăţii româneşti. Responsabili de prezentul şi viitorul României nu sunt numai Parlamentul, 

Preşedintele şi Guvernul, ci şi mass-media, sectorul privat, societatea civilă, Armata şi Biserica, fiecare locuitor al 

cetăţii luat în parte, inclusiv elevii de liceu. 

 



Astăzi, două treimi dintre români* consideră că Familia Regală trebuie să se implice şi mai mult în dezvoltarea şi 

democratizarea României; majoritatea românilor cred că Familia Regală este legată de valori precum tradiţia, 

identitatea naţională, continuitatea şi mândria naţională; mai bine de jumătate dintre români apreciază activitatea 

Principesei Margareta şi a Fundaţiei sale, considerând că Principele Radu ar putea să accepte o funcţie în Stat. 

 

Rezultatele ne arată că încrederea românilor în aderarea la UE este aproape egală cu percepţia utilităţii implicării 

Casei Regale în dezvoltarea şi democratizarea României; că majoritatea românilor apreciază valorile reprezentate 

de Casa Regală; că Familia Regală este astăzi percepută la nivelul înregii naţiuni; că generaţia noastră a Familiei 

Regale are astăzi o prezenţă distinctă în ochii populaţiei României. 

 

O strategie de construcţie durabilă 

 

Strategia prezentată mai jos nu este un program politic; ea susţine dezvoltarea în chip durabil a României în 

următorii treizeci de ani şi se aşază în prelungirea efortului politic, asociind personalităţi din domeniile 

economic, militar, politic, cultural, diplomatic, artistic, educaţional şi din mass-media. 

 

Primii zece ani 

(2007-2017) 

 

România va administra fondurile structurale din partea Uniunii Europene şi alte resurse financiare alocate de 

organisme internaţionale, destinate dezvoltării şi promovării iniţiativei private. De ele vor beneficia toţi cei care au 

un proiect realizabil. Dacă proiectele vor fi bune, ele vor fi recunoscute. România poate să devină o a doua 

Spanie, ca performanţă în utilizarea fondurilor structurale europene. Ea poate să ia de la Irlanda şi Luxemburg 

exemplu de pragmatism şi eficacitate. 

 

O urgenţă a următorilor zece ani este dezvoltarea infrastructurii: de la „brăzdarea” ţării cu autostrăzi pe rute 

avantajoase economic şi turistic, la dezvoltarea aeroporturilor (Otopeni poate fi un nod aerian regional) şi 

porturilor (Constanţa poate să devină o supapă a Europei Dunărene către est) şi până la îmbunătăţirea serviciilor 

vamale şi poştale. 

 

Geostrategia de astăzi este decisă în egală măsură şi de transportul, nu numai de extracţia de gaze şi petrol. 

România are potenţial neexploatat în ambele direcţii. 

 

O emblemă a României este Dunărea. Fluviul reprezintă o axă strategică, un canal comercial şi turistic încă 

neexploatat la adevăratul potenţial. Pe segmentul ei românesc, Dunărea poate să devină tot atât de înfloritoare 

turistic şi cultural cum este la Budapesta şi Viena. Prin încurajarea traficului fluvial, dar şi a turismului cultural şi 

tradiţional, oraşele de pe Dunăre vor ieşi din anonimat şi îşi vor cultiva tradiţia, mica iniţiativă privată şi 

identitatea culturală. 

 

                                                
* Sondaj de opinie efectuat în mai 2006 de IRECSON. 



Carpaţii şi mânăstirile moldoveneşti sunt poli ai turismului, cu recunoaştere mondială, potrivită cu frumuseţea şi 

unicitatea lor. În jurul lor putem să construim o întreagă reţea turistică şi logistică de calitate, oferind servicii 

exemplare, care să atragă clienţi cu adevărat profitabili pentru dezvoltare. Alături de ele, Dobrogea, Gorjul, 

Caraşul, Dâmboviţa, Maramureşul, Bistriţa şi Bucovina, precum şi salba de aşezări balneo-climaterice trebuie să 

devină destinaţii uşor accesibile Europei, Asiei şi Americii. România ar putea atinge zece milioane de turişti pe an, 

cu autostrăzi şi servicii de calitate. 

 

Fiecare regiune a României are un patrimoniu preţios şi un potenţial unic. Europa pune accentul pe dezvoltarea 

regională. Casa Regală organizează „Serile regionale” la Palatul Elisabeta. Aici se descoperă noi parteneri de 

afaceri, se promovează cultura şi tradiţia fiecărei regiuni; aici autorităţile locale au ocazia de a-şi prezenta 

proiectele şi realizările în faţa Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti sau a investitorilor străini. „Serile 

regionale” vor continua, an de an, la Palatul Elisabeta, iar oamenilor de afaceri, personalităţilor culturale şi 

politice le vom prezenta simbolurile şi valorile României în prezenţa primarilor, prefecţilor şi a liderilor locali, a 

oamenilor de succes din fiecare loc al ţării. 

 

Viziunea poate genera, în timp, un program instituţionalizat local, care să inspire comunităţile, întărind ideea 

regională în termeni economici, sociali, culturali tradiţionali şi din punct de vedere al iniţiativei individuale. 

Bucureştiul are datoria de a se întoarce la destinul lui european: clădiri, sistem de transport public modern şi 

ecologic, infrastructura urbană, servicii, arhitectură. Nu putem subestima importanţa păstrării parcurilor istorice 

(Grădina Icoanei, Herăstrău, Cişmigiu, Carol), ca spaţii culturale. 

 

Iaşi şi Cluj pot să-şi dezvolte vocaţia de poli ai culturii şi educaţiei româneşti, capitale de principate istorice şi 

citadele ale artelor. 

 

Timişoara şi Arad, prin apropierea geografică şi punerea în comun a potenţialului economic şi instituţional, pot 

deveni un pol citadin, apropiat de importanţa economică şi turistică a capitalei. 

 

Iniţiativa privată este un motor al dezvoltării, prin intermediul întreprinderilor mici şi mijlocii. Ele sunt modul 

tradiţional în care românii şi-au manifestat creativitatea, ingeniozitatea şi puterea de muncă. Vom continua să îi 

susţinem pe toţi întreprinzătorii privaţi, militând în faţa autorităţilor române, dar mai ales străine, pentru condiţii 

mai bune de finanţare, deschiderea pieţelor europene şi mondiale. Prin încurajarea iniţiativei private se pot elimina 

amatorismul şi mediocritatea. 

 

Fundaţia Principesa Margareta a României a iniţiat programe comunitare în mediul rural. Vom stimula iniţiativa 

locală, vom continua să căutăm parteneri externi pentru localităţile României, să facem cunoscute realităţile 

mediului rural la începutul mileniului III. 

 

Domeniul Regal Săvârşin va deveni, împreună cu întreaga comunitate locală, un model de dezvoltare rurală 

românească. Acest lucru presupune nu numai cunoştinţe economice, adaptarea la globalizare, ci şi valori precum 

omenia, dragostea pentru ceilalţi, respectul acordat fiecăruia dintre angajaţii şi partenerii săi. Prin comunităţi 



locale solide se clădeşte o comunitate naţională autentică. La Săvârşin, agricultura ecologică va avea un loc 

privilegiat. Considerăm acest domeniu un avantaj pentru ţara noastră în competiţia continentală în domeniile 

turismului şi economiei, dar şi o sursă de sănătate, de cultură, de echilibru şi de armonie, în dezvoltarea durabilă a 

României. 

 

Ca în Marea Britanie, Franţa sau Germania, castelele Transilvaniei pot aduce culoase şi atracţie locului, fiind fie 

locuinţe private, biblioteci sau centre de conferinţe, fie instituţii de promovare a artelor şi meseriilor, muzee, 

hoteluri şi restaurante. 

 

Institutul Regal de Management al Ospitalităţii (înfiinţat alături de Ecole Hoteliere de Lausanne şi de IRECSON 

România) va fi o şcoală de elită pentru viitorii administratori ai marilor domenii sau companii hoteliere. Casa 

Regală a acordat titlul de Furnizor Regal mai multor companii private sau personalităţi riguros alese, ca simbol al 

tradiţiei şi calităţii produselor, al interesului şi grijii permanente pentru consumator. Regele Mihai şi Regina Ana 

continuă fiecare să-şi acorde înaltul patronaj unor instituţii istorice şi culturale. 

 

Am acordat înaltul patronaj unor instituţii sportive precum Fundaţia Atletismului Românesc şi Federaţiei Române 

de Karate Tradiţional. O vom face în continuare, mai ales cu sporturile care sunt uitate sau ignorate, dar care au 

adus României mândrie în ultimii o sută de ani. 

 

Vom contribui în mod specific la efortul de conectare a ţării noastre la marile proiecte europene din următorii ani, 

precum Strategia Lisabona, Politica energetică europeană, modelul social european, reforma instituţiilor UE, 

Tratatul constituţional european şi Politica de inovare. 

 

Am pornit în anul 2006 Iniţiativa Europa Regiunilor. Aceasta urmăreşte dezvoltarea legăturilor directe dintre 

regiunile româneşti şi cele europene în domeniul comerţului, transportului, turismului, culturii, educaţiei liceale şi 

universitare; cu mass-media, diaspora, autorităţile locale civile şi armate. Vrem ca Iniţiativa Europa Regiunilor să 

meargă timp de zece ani şi să fie o iniţiativă în oglindă cu Serile Regionale  de la Palatul Elisabeta. 

 

Pornind de la epocala călătorie a Reginei Maria din 1926 în Statele Unite ale Americii, am iniţiat proiectul The 

Friendship Tour, constând într-un şir de călătorii în fiecare dintre statele SUA. Acestea urmăresc cinci segmente 

influente din vastele comunităţi statale ale SUA: mediul economic local, oamenii politici, studenţii din universităţi 

– viitori lideri ai Americii, presa locală şi, cu un simbolism particular, comunitatea românească de acolo. The 

Friendship Tour face cunoscute în fiecare comunitate americană interesele şi realităţile României. 

 

Românii din afara graniţelor ţării pot face mult pentru România. Aportul lor poate fi substanţial, dar România 

trebuie să le ofere condiţii spre a-şi exercita sprijinul faţă de ţara lor. Familia Regală a fost întotdeauna şi va fi o 

punte de legătură între românii din străinătate şi ţară. 

 

Vom susţine fondarea, în ţările importante ale lumii, a unor centre de documentare şi informare despre România. 

Poezia şi muzica de cameră nu au un impact suficient asupra opiniei publice din ţările – de exemplu – occidentale. 



Domeniul e activitate şi instrumentele de lucru ale acestor centre, care ar trebui să fie rodul efortului conjugat al 

României şi al românilor din afara ţării, ar putea fi puse sub egida Fundaţiilor Regale Române. Interesul pentru 

ţara noastră trebuie suscitat prin informaţii adaptate timpului istoric pe care îl parcurgem. 

 

Fundaţiile Regale pot sprijini alcătuirea unor lucrări ştiinţifice sau filme documentare menite a ilustra relaţiile 

României cu diverse ţări, luate în parte, şi tratate pe domenii. O carte despre relaţiile româno-germane ar include 

aspecte istorice, politice (moderne), ştiinţifice, culturale, literare şi artistice. Câte un volum sau film dedicat 

relaţiilor României cu SUA, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie sau Japonia ar putea completa, în mod durabil, 

instrumentele relevante pentru prezenţa românească în lume. 

 

România a contribuit, în deceniile trecute, la educaţia universitară şi la dezvoltarea industriei şi infrastructurii unor 

ţări din Africa, Orientul Mijlociu, Asia şi America Latină. Prezenţa românească în Africa neagră, în ţările Africii 

de Nord, în Orientul Mijlociu, în Asia centrală sau de sud-est, în America Latină sau în Caucazul de sud, sub 

formă educaţională sau economică ar putea fi utilă României şi Uniunii Europene. 

 

Următorii douăzeci de ani 

(2017-2037) 

 

Transformarea României într-o ţară competitivă şi prosperă nu se poate face în zece ani. În rândurile de mai jos 

prezentăm proiecte care se extind pe o perioadă mai mare şi care ar merita să rămână preocupări permanente ale 

României. 

 

Peste două decenii, cei care astăzi au cincisprezece-douăzeci de ani vor prelua destinele României. Aceşti tineri 

sunt plini de idei, inspiraţi, interesaţi de integrare, de dezvoltare, de viitor. Într-o lume competitivă, ei observă că, 

dacă nu sunt cei mai buni, nu au nici o şansă. Ei fac parte dintr-o generaţie care nu se lasă impresionată de 

discursurile noii limbi de lemn. Pe băncile şcolii tinerii au nevoie să deprindă valori. Ei pot fi încurajaţi de fiecare 

dată când vor să schimbe ceva în bine, când au o iniţiativă. Sistemul educaţional poate fi sprijinit de elevi, 

profesori, părinţi, comunitatea locală, Guvern şi de presă. Familia Regală are o tradiţie în sprijinirea 

învăţământului şi poate să ofere recunoaştere şi sprijin dascălilor dedicaţi şi profesionişti. Fundaţia Principesa 

Margareta a României restaurează şi dotează şcoli, centre locale şi ajută atât elevii excepţionali cât şi pe cei cu 

dificultăţi, pentru ca toţi să-şi poată pune în valoare aptitudinile. Multe asociaţii ale elevilor din judeţele ţării au 

primit patronajul nostru. Altele vor continua să îl primească în următorii ani. 

 

În mod special, am fost şi rămânem oaspeţi ai instituţiilor educaţionale de toate nivelele. Găsim în tineri o forţă 

capabilă de a determina progresul şi recunoaşterea României; de aceea, le susţinem aspiraţiile. Este cea mai 

puternică resursă a României în următorii 30 de ani. 

 

Oamenii de afaceri şi personalităţile influente ale societăţii pot să preia modelul atlantic, fiind generoşi cu 

instituţiile care i-au format. Oamenii prosperi pot investi în dotarea fostelor lor şcoli sau în capitalul lor uman, 

oferind burse pentru elevii excepţionali, pentru cei de la sate, pentru cei cu deficienţe. 



 

Vom încuraja crearea câtorva Şcoli Normale de învăţători de elită, pregătiţi pentru mediul rural. Ca modele ale 

satului, ei vor fi nu numai dascăli ai copiilor, ci şi repere ale societăţii moderne. Învăţătorul satului poate deveni 

un prieten şi un model, dar trebuie să fie ajutat în acest scop de întreaga comunitate. 

 

Vom încuraja o cultură a civilizaţiei în relaţiile dintre oameni, de demnitate, respect şi toleranţă în societate; astfel, 

oamenii vor preţui armonia, responsabilitatea şi excelenţa. Vom sprijini extinderea conceptului de responsabilitate 

socială a companiilor (companiile au răspunderea socială de a dobândi succes comercial în mod etic, respectând 

oamenii, comunităţile şi mediul). 

 

Colaborarea cu Biserica în cadrul comunităţii este o modalitate armonioasă şi cuprinzătoare de a promova credinţa 

în Dumnezeu, iubirea, generozitatea, împreună cu dimensiunea socială a unor proiecte concrete. 

 

Proiectul Casei Regale de reînfiinţare a Fundaţiilor Regale Române, sub conducerea ASR Principesei Margareta 

urmăreşte înflorirea artei, ştiinţei, spiritului civic, educaţiei şi cercetării. Salba de instituţii care poartă numele 

celor patru regi, Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea şi Mihai, îşi vor regăsi specificul, resursele şi oamenii necesari. 

Ele sunt o instituţie naţională, de interes public, şi au nevoie de sprijinul financiar permanent al unor companii de 

prestigiu naţional, de un colegiu director reunind majoritatea personalităţilor din elita românească, ca şi de un 

comitet de experţi în varii domenii. Toate acestea le vor asigura permanenţa şi strategia peste decenii. 

 

Fundaţiile Regale Române vor încerca să inspire, în ani, elaborarea unei Enciclopedii Române, care să prezinte 

responsabil şi comprehensiv personalităţile din ştiinţa şi arta românească. Ea va fi accesibilă şi în variantă 

electronică. Regele Carol I a lăsat României calea ferată. Noi vrem să lăsăm României o enciclopedie 

cuprinzătoare. 

 

Corupţia în spaţiul economic şi administrativ este un element nociv, încurajat de sărăcie şi de trecutul recent. 

Credem, însă, că globalizarea şi răspândirea galopantă a democraţiei vor avea drept consecinţă dezvoltarea altor 

forme ale flagelului: corupţia psihologică, corupţia mentală şi corupţia afectivă. Vom sprijini construirea unor 

instrumente de descurajare a lor. Altminteri, în timp, aceste fenomente ar putea aduce prejudicii greu remediabile. 

 

Daţi la o parte ca o povară asupra unei societăţi şi aşa sărace, bătrânilor le este tot mai greu să participe la 

creşterea noilor generaţii. Separaţi de vârstnici, tinerii sunt lipsiţi de un model şi un ajutor. Fundaţia Principesa 

Margareta a României va continua să susţină, alături de autorităţile locale, implicarea vârstnicilor în comunitate 

prin activităţi destinate timpului lor liber şi prin deschiderea unor căi de dialog între generaţii – prin care vârstnicii 

să se simtă utili, să primească grija şi afecţiunea de care au nevoie. 

 

Vom continua să susţinem cooperarea (economică, militară, educaţională, culturală, de mediu şi dezvoltare 

durabilă) a României cu alte state. Pe lângă prioritatea pe care o reprezintă spaţiul euro-atlantic, considerăm că 

România poate să fie prezentă în mod pregnant în orizonturile noilor vecinătăţi globale: America Latină, în Asia 

de sud-est, în China, India şi Australia. 



 

Pe parcursul anilor, la momentul potrivit, vom iniţia parteneriate sau evenimente care să se ocupe de tendinţele 

globale în plan social, de mediu, privind accesul la resurse şi migraţia. 

 

Vom încerca să contribuim, personal sau prin intermediul unor organizaţii ori al unor iniţiative, la rezolvarea 

gravelor probleme ecologice legate de încălzirea globului, care pot declanşa migraţia populaţiilor în căutare de 

hrană şi apă, foamete sau dispariţia resurselor naturale. Toate acestea ar putea antrena o recesiune economică 

mondială gravă. Vom susţine proiecte pentru surse alternative de energie şi vom încuraja idei şi modele noi în 

acest domeniu al cercetării. 

 

Vom participa direct la efortul de educare şi de schimbare a mentalităţii şi obiceiurilor oamenilor privitoare la 

acest domeniu (de exemplu risipa de apă sau de surse de încălzire). În România, vom contribui, pe termen lung, la 

rezolvarea satisfăcătoare a problemelor legate de îmbătrânirea populaţiei, rata scăzută a naşterilor, depopularea 

ţării prin plecarea tinerilor fără perspective în ţara lor. Vom împărtăşi preocupările noastre cu organizaţii din ţară 

sau din străinătate, unele din ele cu o mare reputaţie cu şi vizibilitate mondială. 

 

Alături de noi se va afla întreagă Familia Regală, prezentă prin cele trei „centre” ale Regalităţii din România – 

Palatul Elisabeta (centrul activităţii publice), Săvârşin (model de dezvoltare rurală) şi Castelul Pelişor (Scaunul 

istoric al Familiei Regale). 

 

A.S.R. Principesa Margareta a României 

A.S.R. Principele Radu al României 

 

Palatul Elisabeta, 1 ianuarie 2007 


