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PROPUNERE
pentru alegerea M.S. Mihai I ca membru de
onoare al Academiei Române
În cadrul revenirii la normalitate în viaţa politică,
socială, culturală şi academică a ţării noastre propunem
alegerea ca membru de onoare al Academiei Române a
M.S. Mihai I.
Pentru perioada în care a fost şeful statului, M.S.
Mihai I a fost preşedinte de onoare al Academiei Române.
În anul 1990, când eram preşedintele Academiei Române,
am precizat că această calitate, conform tradiţiei, putea
aparţine şefului statului numai pentru perioada în care
îndeplinea acea funcţie. Ca atare calitatea de preşedinte
de onoare al Academiei, pentru perioada în care a fost
şeful statului, a fost recunoscută. Despre calitatea de
membru de onoare nu am amintit nimic.
În ultimele luni s-a avansat ideea că M.S. Mihai I nu
a fost decât protector al Academiei şi nu preşedinte de
onoare al Academiei Române. Următoarele documente
arată însă că a fost protector şi preşedinte de onoare al
Academiei Române:

A)
Analele Academiei Române
Dezbaterile Tomul LXI 1940 – 1941
ŞEDINŢA PUBLICĂ
DELA 8 NOEMBRIE 1940
Preşedinţia d-lui C. RĂDULESCU Motru

Şedinţa Intimă
D-l I. NISTOR, referindu-se la telegrama adresată Majestăţii Sale Regelui,
ridică chestiunea proclamării formale a Majestăţii Sale ca Preşedinte de Onoare al
Academiei Române, aşa cum s’a făcut pentru Suveranii predecesori ai Majestăţii Sale.
D-l Secretar General ALEX. LĂPEDATU dă următoarele lămuriri: în
”Monitorul Oficial ” din 5 Noemvrie curent d-l Mareşal al Curţii Majestăţii Sale
Regelui a invitat toate instituţiunile, organizaţiile, societăţile, corpurile constituite,
etc., care beneficiază de Înalta favoare a Preşedinţiei active, Înaltului patronaj,
Preşedinţiei de Onoare, etc., a Majestăţii Sale Regelui sau a unui Membru al Familiei
Regale, să-i comunice documentele în baza cărora beneficiază de această favoare.
Conform acestei dispoziţiuni, Academia are a arăta d-luiMareşal al Curţii
Regale că în Statutele Academiei Române, la art. 29 se prevede că ”Majestatea Sa
Regele României, Protector al Academiei Române, este ”Preşedintele ei de onoare”.
D-l Secretar General arată că această dispoziţiune a fost înscrisă în Statutele
Academiei după ridicarea fostei Societăţi Academice la rangul de institut naţional sub
denumire de ”Academia Română” prin legea promulgată la 29 Martie 1879 şi că
atunci Suveranul ţării, într-o audienţă comună a membrilor Academiei la Palatul
domnesc de la Cotroceni, în ziua de 27 Mai 1879, a fost proclamat Protector şi
Preşedinte de Onoare al Academiei Române.
În baza acelei prevederi statutare, la moartea Regelui Carol I,Regele Ferdinand
I a devenit Protectorul şi Preşedintele de Onoare al Academiei, iar fostul rege Carol al
II – lea, la urcarea sa pe tron, a fost de asemenea, de drept, Protectorul şi Preşedintele
de Onoare al Instituţiei noastre.
Potrivit aceleiaşi dispoziţiuni, cum şi tradiţiunii stabilite prin predecesorii Săi,
Majestatea Sa Regele Mihai I este, din momentul urcării Sale pe tron, Protectorul şi
Preşedintele de Onoare al Academiei Române.
Dacă totuşi s’ar stărui într’o proclamare formală a Majestăţii Sale ca
Preşedinte de Onoare, aceasta nu s’ar putea face decât la viitoarea sesiune generală
ordinară, sau într’o sesiune generală extraordinară.
D-l ANDREI RĂDULESCU este de părere că, faţă de textul categoric al art.
29 din Statutele Academiei, nu este nevoie de o proclamare. Ea ar fi de prisos şi ar
şubrezi totodată tăria acestui text.
D-l I. AL. BRĂTESCU – VOINEŞTI este de părere ca Preşedintele
Academiei, d-l C. Rădulescu – Motru, să solicite o audienţă Majestăţii Sale Regelui,
în care să- L anunţe că este Protectorul şi Preşedintele de Onoare al Instituţiei
noastre.
D-l I. NISTOR se uneşte la părerea d-lui I. Brătescu Voineşti.
D-l Vicepreşedinte I. Petrovici constată că dispozia cuprinsă în art. 29 din
Statute are caracter de lege şi trăieşte şi că, deci, Majestatea sa Regele Mihai I, este,
prin puterea acestei dispoziţiuni, Protectorul şi Preşedintele de Onoare al Academiei
Române. D-sa este de părere ca Majestatea Sa să fie invitat la şedinţa solemnă pentru
comemorarea lui Vasile Alecsandri, cu care acaziune Îşi va începe exercitarea calităţii
Sale de Preşedinte de Onoare.
- Propunerea se aprobă.

B)
Într-un alt document ( Petre Popescu, Dinastia Regală şi
ACADEMIA 1866 -1947, TRIMITERI LA FONDURILE ARHIVISTICE ALE
ACADEMIEI ROMÂNE, 2001)
se arată (extrase):
● 20 septembrie 1940. Preşedintele Academiei C. Rădulescu-Motru propune şi
se admite expedierea unei telegrame Regelui Mihai I şi Generalului Ion
Antonescu. (textele la dosar). (Arh.Ac.R., A-4-1940/277)
● 9 mai 1941. C. Rădulescu-Motru aduce la cunoştinţă că Regele Mihai I a
primit invitaţia Academiei de a prezida şedinţa plenară de la 15 iunie 1941,
consacrată comemorării lui N. Iorga. (Arh.Ac.R., A-4-1941/156)
● 25 octombrie 1946. Preşedintele Academiei Andrei Rădulescu arată că
Majestatea Sa Regele Mihai, Protectorul şi Preşedintele de onoare al
Academiei, împlineşte azi 25 ani. Cu această ocazie, Academia îi trimite o
telegramă de felicitare. (Arh.Ac.R., A-4-1946/192)
● 13 decembrie 1946. Preşedintele Academiei – Andrei Rădulescu – arată că a
fost primit în audienţă de Regele Mihai şi l-a asigurat de tot sprijinul său pentru
continuarea activităţii Academiei. (Arh.Ac.R., A-4-1947/239)
● 10 ianuarie 1947. Se decide expedierea unei telegrame Regelui Mihai I,
Preşedinte de onoare şi Protectorul Academiei Române, cu ocazia reluării
activităţii pe 1947. În şedinţa din 17 ianuarie 1947 se primeşte telegrama de
mulţumire a Regelui Mihai I. (Arh.Ac.R., A-4-1947/1, 10)
● 21 martie 1947. Andrei Rădulescu – preşedinte – comunică despre audienţa
la Rege, în ziua de 18 martie, cu care ocazie a făcut cunoscute lucrările
Academiei, activitatea Bibliotecii, raporturile cu străinătatea. A cerut sprijin
pentru subvenţii mai însemnate. Regele s-a interesat de mersul „Dicţionarului
limbii române” şi şi-a exprimat dorinţa de a vizita Academia şi Colecţiile
Bibliotecii. Ion I. Nistor completează, că a doua zi după audienţă, Regele a
intervenit la Ministerul de Finanţe pentru subvenţiile Academiei. (Arh.Ac.R., A-41947/93)

● 5 iunie 1947.- Şedinţa Solemnă a Academiei Române – ultima oară când
Regele Mihai a intrat în Academia Română – cu prilejul Discursului de Recepţie
al arhitectului Petre Antonescu.
Prin urmare, ca rege, Mihai I intra pentru prima dată în Academie, la
15 iunie 1941 şi pentru ultima dată, la 5 iunie 1947.

În privinţa calităţii de membru de onoare a MS Mihai I,
aceasta nu I-a fost acordată numai datorită împrejurărilor
vremurilor. Prinţii moştenitori Ferdinand, viitorul Carol II, prinţul
Nicolae, datorită regenţei, au fost aleşi membri de onoare,
precum şi alţi membri ai familiei regale.
A alege pe MS Mihai I ca membru de onoare al Academiei
Române este un act de dreptate istorică în deplină concordanţă
cu celelalte recunoaşteri prin care s-au înlăturat grave nedreptăţi
de către Academia Română, prin votul Adunării Generale,
începând din anul 1990.
Propun,

în

calitate

de

academician

şi

membru

al

Prezidiului Academiei Române, de fost preşedinte al Academiei în
perioada 1990-1994, ca să votăm această alegere. Vom realiza
un mare act de dreptate pentru traiectoria istorică a Academiei
Române şi a ţării.
În calitate de consilier pentru ştiinţă al Primului Ministru
Adrian

Năstase,

Preşedintele

sunt

României,

împuternicit
Domnul

Ion

să

informez,

Iliescu,

cât

că
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Primul

Ministru, Domnul Adrian Năstase, agrează această alegere. De
asemenea, familia regală este de acord, prin cuvântul principesei
Margareta şi al principelui Radu, în prezenţa Preşedintelui şi
Primului-ministru şi a mea în calitatea amintită.

Să îndeplinim acest act istoric al normalităţii şi dreptăţii în
noua noastră devenire istorică.
Academician Mihai Drăgănescu,

19 martie 2004

