


� Mihai şi principesa Elena (1922)
� Mihai s-a născut la Sinaia, fiind fiul principelui Carol 

(viitorul rege Carol al II-lea) şi al prinŃesei 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 României este 
descendentul celor mai importante familii regale şi 
imperiale ale Europei, printre ele numărându-se familiile imperiale ale Europei, printre ele numărându-se familiile 
regale britanică, rusă şi habsburgică, strămoşi direcŃi ai săi 
fiind Ńarii Nicolae I şi Alexandru al II-lea al Rusiei, regina 
Victoria a Marii Britanii, împăraŃi habsburgi, regi ai Prusiei, 
Portugaliei şamd. 

� Este stră-strănepot al reginei Victoria a Marii Britanii atât 
pe filieră maternă, cât şi paternă. Este văr de gradul trei al 
reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. 



� Mihai, Elena şi Regina Maria
� Mihai a devenit pentru prima dată rege al României în 

1927, după moartea bunicului său Ferdinand, întrucât 
tatăl său renunŃase în decembrie 1925 la tron şi 
rămăsese în străinătate. Deoarece Mihai avea doar 6 
ani şi nu putea guverna, o regenŃă a fost formată din 
principele Nicolae (al doilea fiu al regelui Ferdinand şi principele Nicolae (al doilea fiu al regelui Ferdinand şi 
unchiul lui Mihai), patriarhul Miron Cristea şi 
Gheorghe Buzdugan, preşedintele Înaltei CurŃi de 
CasaŃie (până la 7 octombrie 1929 când a murit, fiind 
înlocuit cu Constantin SărăŃeanu, consilier la Curtea 
de CasaŃie). Este notabilă absenŃa Reginei Maria din 
regenŃă, una din figurile de autoritate de până atunci. 
Jurământul a fost depus în faŃa parlamentului de noul 
rege şi de regenŃă pe data de 20 iulie 1927.



� FaŃă de regenŃă, principalele partide politice s-au 
poziŃionat diferit. În timp ce Partidul NaŃional 
Liberal a susŃinut-o, grăbind depunerea 
jurământului militar către noul rege pentru a 
evita formarea unui curent carlist în armată, în 
Partidul NaŃional łărănesc s-a discutat chiar 
aducerea în Ńară a lui Carol.RegenŃa nu a avut 
autoritatea de a arbitra viaŃa politică. Mihai fiind 
minor, atribuŃiile regale erau îndeplinite de minor, atribuŃiile regale erau îndeplinite de 
regenŃă, care nu s-a ridicat la nivelul problemelor 
vieŃii politice, întoarcerea inopinată şi ilegală din 
iunie 1930 a lui Carol neîntâmpinând rezistenŃă. 
Detronat de tatăl său, Mihai a primit titlul creat 
ad-hoc de Mare Voievod de Alba-Iulia. Următorul 
deceniu a fost marcat de exilul mamei sale, pe 
care putea să o vadă doar câteva săptămâni pe 
an, când o vizita la FlorenŃa. 



� De la urcarea pe tron a lui Carol al II-lea, instabilitatea 
guvernelor a fost foarte mare: până la sfârşitul anului 1937 au 
fost 14 guverne. Liderul Ńărănist Iuliu Maniu a demisionat în 
octombrie 1930, nemulŃumit de revenirea Elenei Lupescu în 
România. Carol i-a încredinŃat guvernul lui Gheorghe G. 
Mironescu, care n-a fost prim-ministru decât şase luni. Carol 
a numit apoi un guvern de tehnocraŃi condus de profesorul 
Nicolae Iorga, care rămâne la putere între aprilie 1931 şi iunie Nicolae Iorga, care rămâne la putere între aprilie 1931 şi iunie 
1932. Au urmat două guverne conduse de Alexandru Vaida-
Voevod. A urmat apoi guvernul Maniu din 20 octombrie 1932, 
care însă a demisionat după trei luni, în ianuarie 1933, atunci 
când Mihalache a fost silit să părăsească executivul din cauza 
unui conflict cu regele. Vaida-Voevod a preluat din nou 
guvernul în ianuarie 1933, rămânând la putere zece luni. 



� Apoi a urmat guvernul I. G. Duca, asasinat însă de 
unii membri ai Gărzii de Fier la câteva zile după ce 
câştigase alegerile din decembrie 1933. Au urmat 
apoi patru guverne conduse de Gheorghe 
Tătărescu, din 5 ianuarie 1934 până în 28 
decembrie 1937. După alegerile din decembrie 
1937, pe 28 decembrie Carol al II-lea l-a desemnat 
premier pe Octavian Goga, însă şi acesta, la rândul premier pe Octavian Goga, însă şi acesta, la rândul 
lui a fost demis pe 10 februarie 1938. La 10 
februarie Carol a hotărât să numească un guvern 
de tehnocraŃi, aşa-numit „guvern consultativ”, 
condus de patriarhul Miron Cristea. Pe 31 martie 
1938 regele a semnat un decret care desfiinŃa 
„toate asociaŃiunile, grupările sau partidele 
actualmente în fiinŃă”. 



� Mihai I şi Ion Antonescu în 1941
� În septembrie 1940 Carol al II-lea i-a acordat puteri 

discreŃionare generalului Ion Antonescu, care i-a impus să 
abdice în favoarea fiului său. Mihai (în vârstă de 18 ani) a fost 
proclamat rege fără depunerea vreunui jurământ pe 
constituŃie (suspendată printr-un decret din 5 septembrie 
1940 al regelui Carol al II-lea) şi fără votul de aprobare al 1940 al regelui Carol al II-lea) şi fără votul de aprobare al 
parlamentului (dizolvat tot prin acel decret şi redeschis abia 
în 1946).Decretul-lege din 6 septembrie 1940, privitor la 
depunerea jurământului de către regele Mihai, prevede la 
articolul II: „Jurământul de credinŃă se va depune în prezenŃa 
Şefului de Stat Român, preşedinte al Consiliului de Miniştri, 
Înalt Prea SfinŃiei Sale Patriarhul României şi primului 
preşedinte al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie”.



� Regele Mihai a depus la 6 septembrie 1940 un 
jurământ de credinŃă cu următorul cuprins: „Jur 
credinŃă NaŃiunii Române. Jur să păzesc cu 
sfinŃenie legile Statului. Jur să păzesc şi să apăr 
fiinŃa Statului şi integritatea teritoriului României. 
Aşa să-Mi ajute Dumnezeu.” în faŃa generalului 
Antonescu (Şeful Statului Român şi preşedintele 
Consiliului de Miniştri), a patriarhului Nicodim 
Munteanu şi a lui Dimitrie G. Lupu (numit anterior, Munteanu şi a lui Dimitrie G. Lupu (numit anterior, 
în aceeaşi zi, prim-preşedinte al Înaltei CurŃi de 
CasaŃie şi JustiŃie şi care depusese anterior un 
jurământ de credinŃă către Şeful Statului 
Român).Ulterior, în aceeaşi zi, Mihai a fost 
încoronat cu Coroana de OŃel şi uns rege de 
patriarhul României, Nicodim Munteanu, în 
Catedrala Patriarhală din Bucureşti. 



Copiii regelui Mihai : 
� ASR Principesa Margareta a României
� ASR Principesa Elena a României (Helen Nixon 

McAteer)
� ASR Principesa Irina a României
� ASR Principesa Sofia a României
� ASR Principesa Maria a României
� Atât Elena cât şi Irina au fii şi fiice. Sofia, a 

cărei căsătorie nu a fost aprobată de tatăl ei, 
are o fiică. 
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