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Informaţii
�Mihai I a fost regele României între 20 iulie 1927 şi 8 

iunie 1930, precum şi între 6 septembrie 1940 şi 30 
decembrie 1947. A fost unul dintre puţinii foşti şefi de 
stat din perioada celui de-al Doilea Război stat din perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial care au trăit şi în secolul XXI. Fiu 
al principelui moştenitor Carol, Mihai a moştenit de la 
naştere titlurile de principe ale României.



Când a devenit Mihai prima 

dată  rege?

� Mihai a devenit pentru prima dată rege al României în 
1927, după moartea bunicului său Ferdinand, întrucât 
tatăl său renunţase în decembrie 1925 la tron şi 
rămăsese în străinătate. Minor fiind, atribuţiile regale rămăsese în străinătate. Minor fiind, atribuţiile regale 
erau îndeplinite de o regenţă.



Despre al doilea

război mondial!

� În septembrie 1939 a debutat al Doilea Război 
Mondial, iar anul 1940 a marcat sfârşitul României 
Mari, care a pierdut fără luptă, în decurs de câteva 
luni, Basarabia, Bucovina de nord, Herţa, Transilvania luni, Basarabia, Bucovina de nord, Herţa, Transilvania 
de nord-est şi Cadrilaterul. La 6 septembrie 1940, 
Carol al II-lea a fost obligat de noul prim-ministru, 
generalul Ion Antonescu, să abdice şi să părăsească 
ţara.



Balanţa  Războiului

� Când balanţa războiului s-a întors şi 
forţele sovietice au pătruns pe teritoriul României, 
regele Mihai a decis să salveze ce se mai putea salva 
şi a înfăptuit lovitura de stat de la 23 august 1944: şi a înfăptuit lovitura de stat de la 23 august 1944: 
arestarea lui Antonescu şi restaurarea Constituţiei din 
1923. Uniunea Sovietică a tergiversat semnarea unui 
armistiţiu în septembrie 1944 până a ocupat întreaga 
ţară.



Plecarea în exil

� În ianuarie 1948 a plecat 
în exil, unde a încercat să 
pledeze cauza ţării sale, 
însă s-a izbit de un zid al 
obtuzităţii. S-a căsătorit cu 
principesa Ana de 
Bourbon-Parma şi s-au Bourbon-Parma şi s-au 
stabilit după mai multe 
peregrinări la Versoix, în
Elveţia. Cuplul are cinci 
fiice, principesele 
Margareta, Elena, Irina, 
Sofia şi Maria.



Profitul  Suveranului

� În aceşti ani, suveranul s-a profilat într-un simbol naţional 
al rezistenţei.Alegerile generale din noiembrie 1946 au 
fost fraudate de blocul comunist, care „le-a câştigat” 
detaşat, iar 1947 a marcat interzicerea şi detaşat, iar 1947 a marcat interzicerea şi 
decapitareaPartidului Naţional Ţărănesc, prin „înscenarea 
de la Tămădău”. La sfârşitul anului a venit rândul 
instituţiei monarhice să fie înlăturată.



Despre Naşterea sa

� Mihai s-a născut la Sinaia, fiind fiul 
principelui şi al prinţesei Elena a Greciei. Din 
partea tatălui este nepot al regelui Ferdinand I şi 
al reginei Maria, iar din partea mamei nepot al 
regelui Constantin al Greciei. Astfel, Mihai al regelui Constantin al Greciei. Astfel, Mihai al 
României este descendentul celor mai importante 
familii regale şi imperiale ale Europei, printre ele 
numărându-se familiile regale britanică, rusă şi 
habsburgică.



Prima domnie  (1927-1930)

� Deoarece Mihai avea doar 
6 ani şi nu putea guverna, 
o regenţă a fost formată 
dinprincipele Nicolae (al 
doilea fiu al regelui doilea fiu al regelui 
Ferdinand şi unchiul lui 
Mihai), patriarhul Miron 
Cristea şi Gheorghe 
Buzdugan, preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie 
(până la 7 octombrie 1929 
când a murit, fiind înlocuit 
cu Constantin Sărăţeanu) 



Mulțumesc!Mulțumesc!
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