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Statutul Casei Regale, așa cum 
a fost stabilit de Carol I

Potrivit Constituției din 1923 (Articolul 77) și vechiu-
lui statut al Casei Regale de dinainte de 1947, Legea 
Salică funcționa astfel – fără niciun echivoc – în Regatul 
României: Puterile constituționale ale Regelui sunt eredi-
tare în linie coborâtoare directă și legitimă a Maiestății Sale 
Regelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat 
în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu exclusiunea 
perpetuă a femeilor și coborâtorilor lor”. De asemenea, 
căsătoria unui membru / unei membre al / a Familiei Re-
gale cu o româncă / un român atrăgea excluderea de la 
succesiune, conform „înţelegerii dintre Principele Carol 
I și Țară” (Statutul Casei Regale, publicat și în Monitorul 
Ofi cial cu caracter de lege). Titlurile princiare nu se do-
bândesc prin căsătorie, așa cum nu se primesc nici măcar 
prin înrudirea de sânge. ASR Nicolae, fi ul Regelui Fer-
dinand și fratele Regelui Carol al II-lea a fost chiar exclus 
din Casa de România pentru o căsătorie cu o româncă 
(Ioana Dumitrescu-Dolett i). Însuși Carol al II-lea trecuse 
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8 prin această procedură (autoasumată) după căsătoria 
morganatică, repede anulată apoi, cu Zizi Lambrino.

Episoadele Carol – Zizi Lambrino, Carol – Elena 
Magda Lupescu și Nicolae – Ioana Dumitrescu-Dolett i, 
în totală contradicție cu deznodământul poveștii Ferdi-
nand – Elena Văcărescu, au născut, pe lângă marile scan-
daluri politice din epocă, și calea unor controversate 
precedente, cu repercusiuni inclusiv asupra situației ac-
tuale a Moștenitorilor Tronului României. Practic, con-
form vechiului Statut al Casei Regale (înlocuit, printr-un 
„artifi ciu istoric”, de Regele Mihai I, în 2007, cu o nouă 
versiune, deloc canonică), așa cum a fost stabilit el de 
Carol I, în acord cu principiile Legii Salice și Statutul 
Casei de Hohenzollern-Sigmaringen, și al Constituției 
Regatului României din 1923, în momentul de față nu 
ar mai exista nici măcar un succesor legitim la Tron, câtă 
vreme Principesa Margareta, Custodele Coroanei, este 
descendent legitim dar unul de sex feminin (!), Paul 
Lambrino este nepotul lui Carol al II-lea provenit dintr-o 
mezalianță („căsătorie morganatică” anulată și care nu a 
produs efecte dinastice!), în vreme ce singurii doi nepoți 
de sex masculin ai lui Mihai I, Nicolae Medforth-Mills 
și Michael Kreuger – oricum excluși, din diferite motive, 
din actuala linie de succesiune – provin din căsătorii ale 
fi icelor fostului Rege cu persoane din afara Caselor 
Regale. Nicolae este fi ul Principesei Elena cu dr. Leslie 
Medforth-Mills, în vreme ce Michael este fi ul Principesei 
Irina cu John Wesley Kreuger.

Și totuși, pe 30 decembrie 2007, la 60 de ani de la 
abdicarea sa forțată, niciodată recunoscută de Parlament, 



9Mihai I promulgă un nou Statut al Casei Regale, prin 
care fetele sale mai mari, Principesele Margareta și Elena, 
ajung pe pozițiile 1 și 2 de pe lista moștenitorilor ofi ciali 
ai Tronului României – …altminteri, o țară rămasă Re-
publică, inclusiv după 1989!




