
Acad. MIHAI DRAGANESCU: Cronologia activitatilor la Academia 
Româna. 

  

 1974 este ales membru corespondent al Academiei Române pentru lucrarile sale din 
domeniul dispozitivelor semiconductoare, pentru crearea scolii românesti de dispozitive 
electronice semiconductoare si microelectronica, pentru pregatirea si conducerea 
programului national pentru circuite integrate, calculatoare electronice si informatica. 

1977 Prezinta pentru prima oara în public concluziile sale asupra operei lui Stefan 
Odobleja în conferinta de la Drobeta-Turnu Severin, sala Bibliotecii judetene Mehedinti, 
28 sept.1977, intitulata Stefan Odobleja si raportul dintre om si masina (automat). 
O versiune este publicata sub titlul "Stefan Odobleja raportul dintre om si masina" in 
Viitorul social, nr.2, p.328-334 (1978). 

1978 Este ales Vicepresedinte al Comisiei pentru Revolutia stiintifica si tehnica 
contemporana a Academiei Române si apoi Presedinte al acestei comisii (pâna în 1991) 
Lucrarile în cadrul acestei comisiei au condus la publicarea unei serii de volume la 
Editura Politica si Editura Academiei. 

1979 Editeazã volumul (împreuna cu Constantin Balaceanu, Victor Sahleanu, Gh. 
Petrovici, Gheorghe Stefan si Alexandru Giuculescu) Precursori români ai ciberneticii , 
Editura Academiei, în care se examineaza cazurile Daniel Danielopolu, Stefan Odobleja 
si Paul Postelnicu. 

1980 Editeaza (împreuna cu Gh. Cartianu, Victor Mewrcea, Adelaida Mateescu, Dan 
Dascalu, Liliana Bocu) volumul Contributiile lui Augustin Maior la telefonia multipla, 
Editura Academiei, scotând în evidenta prioritatea lui Augstin Maior. 

1980 Presedinte al Comisiei de prognoza a Academiei Române pâna în 1985, organizând 
seziuni stiintifice urmate de publicarea unor volume la Editura Academiei dedicate unor 
domenii ca matematica, biologia, sanatatea etc. 

1981 Publica împreuna cu Pantelimon Golu, Constantin Balaceanu si Alexandru 
Giuculescu volumul Odobleja between Ampere and Wiener, Editura Academiei. Cu acest 
volum si editarea Psihologiei Consonantiste de Stefan Odobleja în limba româna (Editura 
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti -1982), cu studiul introductiv al lui Mihai 
Draganescu si Pantelimon Golu, se încheie perioada bazelor recunoasterii nationale a lui 
Stefan Odobleja. Principala contributie a recunoasterii lui Stefan Odobleja în perioada 
1975-1990, prin volumele si articolele publicate revine lui Mihai Draganescu, care în 
anul 1990 l-a propus pe Stefan Odobleja si acesta a fost ales membru post-mortem al 
Academiei Române.  

1982 Prezinta la Universitatea Politehnica Bucuresti comunicarea, Tudor Tanasescu - 
Intemeietor al scolii romanesti de electronica, preprint, ICI, Bucuresti, 1982. 



1983 Este ales membru al Comitetului Român pentru Istoria si Filosofia Stiintei, în cadrul 
caruia va desfasura o bogata activitate care continua si în prezent (2002).  

1984 Refuza sa devina, la propunerile care i s-au facut de catre conducerea Academiei, sa 
devina Secretar general al Academiei Române din cauza, nedeclarata deschis atunci, a 
corvezilor ideologice la care ar fi trebuit sa se supuna. 

1990 În calitate de Viceprim-ministru al Primului Guvern Provizoriu de dupa Revolutia 
Româna, initiaza si elaboreaza Decretul-Lege privind renasterea Academiei Române, 
promulgat la 5 ianuarie 1990.  

Este ales membru titular al Academiei Române. 

Este ales Presedinte al Academiei Române, prin vot secret. A initiat si a condus 
renasterea Academiei Române (1990-1994). 

La 1 iunie 1990 renunta la calitatea de Viceprim-ministru si la activitati politice pentru a 
se dedica renasterii Academiei. Imediat, la 3 iulie se organizeaza primele alegeri cu 
adevarat noi la Academie. 

Prezinta comunicarea Pentru o istorie obiectiva a românilor la simpozionul '23 august 
1944: evaluari în perspectiva adevarului istoric', Academia Româna, 24 august 1990, prin 
care începe actiunea de reconstituire a Sectiei de Istorie a Academiei si se exprima cerinta 
realizarii de catre Academie a unei istorii obiective a României. 

Propune Prezidiului Academiei si Guvernului României, care aproba, înfiintarea revistei 
ACADEMICA, pe care o conduce ca fondator si director (1990-1994).Este autorul 
“manifestului” acestei reviste care apare de atunci fara întrerupere având ca redactor sef 
pe Mircea Mâciu. Începând din 1994, sub presedintele Academiei Virgil Constantinescu 
(1994-1998) este înca mentionat pe frontiscipiul revistei ca DIRECTOR FONDATOR, 
dar în timpul mandatului de presedinte al acad. Eugen Simion (1998-2001) acest lucru 
este eliminat prejudiciind imaginea primului presedinte, de fapt refondator, al Academiei 
Române de dupa Revolutia Româna din 1989. 

1991 La sugestia si îndemnul acad. Alexandru Rosetti, care între timp a decedat, începe 
actiunea de revenire la ortografia clasica a limbii române.  

- In Adunarea Generala a Academiei Române din 31 ianuarie prezinta referatul “Asupra 
unor îndreptari ale ortografiei limbii române actuale”, propunând revenirea la principiile 
ortografice enuntate de Sextil Puscariu în 1932 dar si o larga dezbatere publica.  

- Prezinta comunicarea De la nasterea la renasterea Academiei Române la 
Seziunea solemna a Academiei dedicata aniversarii a 125 de ani de ani de existenta a 
Academiei Române, Bucuresti, Ateneul Român, în prezenta autoritatilor statului român si 
a multor reprezentanti ai Academiilor din strainatate. 



- Prezinta discursul de receptie la Academie, în calitate de academician, primul dupa 
multi ani de întrerupere a sustinerii acestor discursiuri, cu titlul 'Tensiunea filosofica si 
sentimentul cosmic'. 

1991 Presedintele Comitetului Roman pentru istoria si filosofia stiintei si directorul 
volumelor NOESIS (1991-1994). 

 1992 Propune si se aproba înfiintarea sectiilor de ARTA, ARHITECTURA SI 
AUDIO-VIZUAL si STIINTA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI. Este ales 
presedintele Sectiei de Stiinta si Tehnologia Informatiei (1992-1994).  

- Declanseaza actiunea privind constructia noii cladiri a Bibliotecii Academiei Române, 
ca urmare a propunerii de colaborare si finantare a unui consortiu bancar elvetian. 
Prezidiul Academiei respinge propunerea consortiului elvetian, recurgând la fonduri din 
partea Bancii Nationale a României, la intiativa acad. Nicolae Cajal, Alexandru 
Bârladeanu si N.N. Constantinescu, sub semnatura finala de confirmare a acad. Mihai 
Draganescu.  

  1993 – La 17 februarie, prezinta în Adunarea Generala a Academiei Române 
comunicarea "Ortografia limbii române: cu Hasdeu, Maiorescu, Puscariu si Rosetti". Ca 
urmare a Hotarârii Sectiilor de filologie si literatura si de Stiinte istorice si de arheologie 
si a discutiilor care au urmat, Adunarea Generala aproba cu 94 voturi pentru,1 contra si 2 
abtineri revenirea, în aspectele ei esentiale, la ortografia clasica a limbii române. A fost 
acuzat de instaurarea ortografiei Draganescu, dar nu a facut decât sa convinga prin 
raportul sau pentru revenirea la ortografia Academiei Române schimbata arbitrar în 1953.  

1994 Înceteaza mandatul de Presedinte al Academiei Române. În perioada 1990-1994 s-a 
deschis calea unei noi serii istorice a Academiei Române, remarcându-se pentru: 

 elaborarea Decretului-Lege nr.4 din 5 ianuarie 1990 
privind organizarea si functionarea Academiei Române; 

  opera de renastere a Academiei Române; 

 înlaturarea consecintelor gravelor mãsuri luate de 
regimul socialist totalitar împotriva Academiei si împotriva 
vechilor ei membri dinainte de anul 1948; 

 obtinerea autonomiei Academiei Române prin lege si în 
fapt; 

 reconstituirea Adunarii Generale a Academiei prin 
alegeri bazate pe valoare si instituirea unei vieti 
democratice în activitatea Academiei; 



 prezenta constanta a Academiei la nivel national 
începând din anul 1990; 

 restabilirea în anul 1993 a ortografiei limbii române 
aprobate de Academia Românã în anii 1904 si 1929; 

  înfiintarea revistei "Academica" în anul 1990;  

 restabilirea legãturilor cu academiile nationale din 
Europa, SUA, China etc., inclusiv cu societãtile la care 
Academia a fost afiliatã; 

 înfiintarea Sectiilor XIII ( Arta, Arhitectura si Audio-
Vizual) si XIV ( Stiinta si Tehnologia Informatiei); 

 redobândirea îndemnizatiilor pentru membrii Academie. 
Din ianuarie 1990;  

 obtinerea retrocedarii unor cladiri importante ale Academiei 
(Casa Oamenilor de Stiinta, Palatul Ghica- Caciulati, s.a.), 
obtinerea Casei Academiei unde functionau în 1994 peste 10 
institute ale Academiei si initierea oficiala la parlament a actiunii 
privind retrocedarea bunurilor Academiei confiscate de regimul 
socialist totalitar;  

 revenirea la Academmie a unui numar de peste 50 de 
institute din domeniile cecetarii fundamentale si avansate, 
reînfiintarea unor institute de traditie desfiintate si 
înfiintarea câtorva institute noi.  

 Initierea alegerii a circa 50 de personalitati ale culturii 
si stiintei românesti ca membri ai Academiei Române. 

 1994 Pentru doi ani, este ambasadorul României la Bruxelles, în Belgia. 

 Prezinta la Académie Royale de langue et littérature françaises de Belgique 
comunicarea Le retour de la langue roumaine dans son espace latin, publicata 
în Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, Tome LXXII, 
1994, Nos 3-4, pages 343-358, Bruxelles. Mai prezinta si alte comunicari in Belgia.în 
anii 1994 si 1995, doua dintre ele fiind publicate în Buletinul Academiei Regale 
Belgiene de Stiinta, Litere si Arte. 

  



1996 Publica volumul CARIATIDELE GÂNDULUI în care o parte importanta este 
dedicata republicarii unor rapoarte, comunicari si luari de cuvânt în cadrul Academiei 
Române în perioada 1993-1994. 

 Publica prima carte româneasca pe Internet 'L'Universalité Ontologique de 
L'Information'. 

 La revenirea de la Bruxelles traieste socul unui comportament incredibil din 
partea omului pe care l-a sustinut si promovat cu prioritate timp de peste 30 de ani. 
Fiecare pas al promovarii acestuia ( cercetare studenteasca, proiect de diploma, 
doctorat, toate titlurile universitare, publicarea de volume la editura Academiei, m.c. 
al Academiei, academician, director al Institutului de Microtehnologie, Presedinte al 
Sectiei de Stiinta si Tehnologia Informatiei) au depins de sustinerea acad. Mihai 
Draganescu. La sosirea sa de la Bruxelles are o discutie cu acad. Dan Dascalu, elevul 
sau de o viata, care refuza sa se retraga de la conducerea Sectiei de Stiinta si 
Tehnologia Informatiei, în favorea profesorului sau, desi au convenit asupra acestui 
lucru pentru momentul reîntoarcerii acad. Mihai Draganescu. Atitudinea aroganta, de 
sef, de dispret, de insulta fata de mentorul sau l-a descumpanit pe prof. Mihai 
Draganescu care s-a îmbolnavit grav. Acest refuz l-a împiedicat pe acad. Mihai 
Draganescun sa revina ca membru al Prezidiului Academiei Române si sa aibe un 
cuvânt de spus în conducerea Academiei Române, fapt care avea sa se dovedeasca un 
fel de complot al câtorva personalitati din Academie. De altfel, persecutiile la care a 
fost supus de conducerea noua a Academiei în perioada 1998-2000, aveau sa 
agraveze boala, presedintele Academiei din acea perioada si acad. Dan Dascalu 
urmarind distrugerea sau compromiterea acad. Mihai Draganescu. 

 Este angajat CP1 la Centrul de Inteligenta Artificiala al Academiei Române, unde 
desfasoara o sustinuta activitate stiintifica (pâna în prezent) remarcându-se prin 
publicarea unui important numar de lucrari în domeniile modelarii structural-
fenomenologice, stiintei si tehnolsogiei informatiei, societatii cunoasterii, mintii si 
constiintei ca obiecte informationale. 

1997 Fondator si Presedintele Forumului pentru Societatea Informationala al Academiei 
Romane; din 2001 presedinte de onoare. Organizeaza dezbateri care au dezbatut 
probleme în premiera în România (de ex. comertul electronic). 

 Organizeaza din 1997 seziunile anuale 'Modelarea structural-fenomenologica' (în 
anul 2001 a avut loc a VI-a conferinta, pentru a doua oara cu participare 
internationala). 

1998 Candideaza la postul de presedinte al Academiei Române, dar nu este ales. 
Recunoaste alegerea acad. Eugen Simion în calitatea de presedinte al Academiei 
Române. 

 Candideaza apoi la calitatea de Vicepresedinte al Academiei la insistenta multor 
colegi, desi nu a dorit acest lucru, dar alegerile se desfasoara într-un mod 



nedemocratic si abuziv sub conducerea noului presedinte al Academiei si este 
eliminat, de fapt, din competitie (vezi Mihai Draganescu, Alegerile din 1998 la 
Academia Româna, e-document, format MSReader). 

 Face greseala de a da în judecata conducerea Academiei Române (Mihai 
Draganescu, Colegiul de constiinta al Academiei Romane - propunere, august 2001, 
document pe Internet la adresa http://www.racai.ro/~dragam), si are marea surpriza sa 
vada cum functioneaza justitia româneasca (Curtea de Apel Bucuresti).  

 Urmeaza o perioada de retorsiune si persecutie din partea conducerii Academiei, 
la care a contribuit si acad. Dan Dascalu, ceea ce i-a agravat si mai mult starea 
sanatatii, fiind în pericolul de a-si pierde viata.  

 Este ales, prin vointa constanta, timp de sase luni, a membrilor Sectiei de 
Stiinta si Tehnologia Informatiei ca Presedinte al acestei sectiei si automat 
membru al Prezidiului Academiei Române. 

 Este ales, prin votul Adunarii generale a Comitetului Român pentru Istoria si 
Filosofia Stiintei si Tehnologiei (CRIFST), drept presedintele acestui comitet, 
nefiind sustinut, printr-o comunicare oficiala a conducerii Academiei, desi 
propunerile trebuiau facute numai din sânul CRIFST. Automat a devenit si 
directorul volumelor NOESIS. 

2000 Primeste Diploma "Meritul Academic" conferita de Academia Romana pentru 
contributii deosebite la propasirea Academiei Romane cu ocazia împlinirii a zece ani de 
la emiterea decretului-lege privind renasterea Academiei Române. Cu aceasta ocazie, Ion 
Iliescu (6 ianuarie 2000) a afirmat: 'Vreau sã-i felicit pe toti cei care au contribuit la 
aceast act si as mentiona pentru merite deosebite pe acad. Mihai Dragãnescu, care a fost 
sufletul acestei actiuni de regenerare a Academiei Române, în calitatea de vice prim-
ministru pe care o avea atunci. A fost un moment politic semnificativ." 

- Prezinta pentru prima oara ideea unei viitoare societati a constiintei în comunicarea 
cheie la seziunea generala CRIFST din toamna anului 2000. 

  

2001 Adreseaza un mesaj Directorului revistei Academica referitor la biografia oficiala 
a acad. Mihai Draganescu, puternic si grav deformata în ultimul volum de referinta 
privind membrii Academiei Române. Acest mesaj a fost publicat în Academica, aprilie 
2001 si pe Internet (http://www.racai.ro/~dragam). 

 Se opune procedurii neacademice si nedemocratice a conducerii Academiei 
Române de a elabora în secret fata de Prezidiul Academiei, membrii Academiei si 
institutele Academiei o noua lege a Academiei. În acest proiect de lege, trecut de 
doua ori prin Consiliul de Ministri în iulie si august 2001 în aceleasi conditii secrete 
fata de Academie, nu se mai prevedea rolul de for suprem de conducere al Adunarii 



generale a Academiei Române. Înainteaza Primului-ministru, Presedintelui Senatului 
si Presedintelui Camerei Deputatilor, informând si membii Prezidiului Academiei, 
memorii prin care cere ca legea, deja înaintata la Senat, sa nu intre în circuitul 
aprobarii înainte de a fi discutata de Adunarea generala a Academiei. Ca rezultat, 
conducerea Academiei este obligata sa convoace Adunarea generala si unele dintre 
prevederile initiale ale legii, care confereau Academiei caractrerul unui minister si 
puteri dictatoriale conducerii Academiei au fost corectate. (vezi Mihai Draganescu, 
Despre Legea Academiei Române, e-document, format MSReader, septembrie-
octombrie 2001 (prin e-mail de la adresa mailto:dragam@racai.ro). 

 Organizeaza seziunea Tudor Tanasescu si scoala româneasca de 
electronica, Academia Româna, Bucuresti, 7 martie 2001, care consfinteste rolul 
prof. Tudor Tanasescu ca întemeietor al scolii românesti de electronica. La aceast 
seziune prezinta comunicarea cheie. Apoi se editeaza volumul: Ed. Mihai 
Draganescu, Adrian Rusu, Stefan Iancu, Tudor Tanasescu, fondatorul scolii 
românesti de electronica, Editura Dorotea, Bucuresti, 2001. 

 Organizeaza seziunea Calculatoare si retele de calculatoare în România - 
1953-1985, Academia Româna, 22 noiembrie 2001, care consfinteste pozitiile 
României în elaborarea de calculatoare electronice si retele de calculatoare, în grupul 
fruntas al tarilor lumii. La aceasta seziune prezinta comunicarea cheie. 

 Lanseaza conceptul Societatii cunoasterii în România, prin comunicari si un 
studiu fundamental publicat pe Internet si apoi în vol. coord. Acad. Florin Filip, 
vicepresedinte al Academiei Romîne, Societatea informatio-nala-Societatea 
cunoasterii. Acest concept, care este international, este însusit de Academia Româna, 
fiind introdus si în noul statut al Academiei Române care prevede promovarea 
societatii cunoasterii ca unul din obiectivele Academiei Române. 

  


