
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  

     
  

       PROIECT                                     

       HOTĂRÂREA NR._____ 
privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, 

Majestăţii Sale Regele Mihai I al României 
 

 
     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 25.04.2013; 
     Având în vedere raportul nr.63471/2013 întocmit de Serviciul Imagine, 

Relaţii Internaţionale, Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar, prin care se propune 
conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Craiova, Majestăţii Sale 
Regele Mihai I al României; 

     Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009 
referitoare la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului 
Local al Municipiului Craiova; 

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.8, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea  nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;  

 
                                           HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.unic  -  Se conferă, titlul "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Craiova, 

Majestăţii Sale Regele Mihai I al României – în semn de recunoştinţă 
pentru complexa sa personalitate, pentru eforturile întreprinse de-a 
lungul istoriei pentru a menţine România liberă de orice intervenţie 
străină, pentru loialitatea pe care a arătat-o poporului român, pentru 
propriul sacrificiu, pentru toate activităţile şi proiectele sale care au 
promovat  imaginea pozitivă a României în străinătate, au sprijinit cauza 
persoanelor defavorizate, au încurajat tinerele talente şi spiritul de 
antreprenoriat românesc şi au reprezentat o punte de legătură între 
românii din ţară şi cei din afara ei, între trecut, prezent şi viitor şi 
îndeosebi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea oraşului nostru. 

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL Imagine, Relaţii Internaţionale, 
Purtător de Cuvânt, Redacţie Ziar 
Nr. 63471/18.04.2013 
 
 
                                                                                                         Se  Aprobă, 
                                                                                                           PRIMAR 
                                                                                            Lia - Olguţa VASILESCU 
 
 
 

 
RAPORT 

Privind conferirea titlului  
CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Majestăţii Sale Regele Mihai I al României 
 
 
 
 Majestatea Sa Regele Mihai I al României s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. 
Este fiul legitim al Regelui Carol al II-lea şi al Reginei-mamă Elena. 
 Prima domnie a MS Regelui Mihai I a început în 1927, după moartea bunicului Său, 
Regele Ferdinand I. Regele-copil a fost tutelat de o Regentă condusă de unchiul Său, 
Principele Nicolae al României. 
 După venirea pe Tron a Regelui Carol al II-lea, în iunie 1930 şi după plecarea 
Reginei-mama în exil, Regele Mihai a rămas în grija tatălui Său. 
Mihai I a primit titlul de Mare Voievod de Alba Iulia. 
 În urma abdicării tatălui Său, la 6 septembrie 1940, a redevenit Regele Mihai I. 
Devenit din nou Rege, la 19 ani, Mihai I a avut de-a face cu o situaţie disperată: cel de-al 
Doilea Război Mondial, o viaţă politică extrem de dificilă şi o ţară în colaps economic. 
 Primii patru ani a domnit sub dictatura Mareşalului Ion Antonescu. La 23 august 
1944, Majestatea Sa l-a arestat pe Mareşal şi a alăturat România Alianţei antihitleriste. 
Astfel, forţele germane au fost obligate să părăsească România. 

Din 1944, Majestatea Sa Regele s-a opus instaurării autorităţilor comuniste (greva 
regală fiind apogeul acestor încercări). 

În timpul războiului, Regele i-a îmbărbătat pe ostaşii români care au luptat pentru 
reîntregirea ţării, prin recuperarea Basarabiei ocupate de sovietici. Nu a fost însă de acord 
cu depăşirea liniei Nistrului şi cu înaintarea Armatei Române în interiorul URSS, alături 
de armatele Germaniei naziste. În ciuda refuzului Mareşalului Antonescu, la 23 august 
1944, Regele a hotărât trecerea României în tabăra aliaţilor săi tradiţionali. Acest act de 
curaj a scurtat războiul cu 6 luni şi a cruţat vieţile a sute de mii de oameni. 
   În noiembrie 1947, Majestatea Sa a participat la căsătoria Principesei Elisabeta a 
Marii Britanii cu Ducele de Edinburgh. Acolo a întalnit-o pe Principesa Ana de Bourbon-
Parma. Principesa Ana de Bourbon-Parma s-a născut la 18 septembrie 1923, la Paris. Este 
fiica Principelui René de Bourbon-Parma şi a Principesei Margareta a Danemarcei. 



 

Principesa Ana a copilărit în Franţa. După doar o săptămână, Regele i-a cerut mâna şi s-au 
căsătorit la 10 iunie 1948, la Atena. 

Vestea a creat panică în rândurile autorităţilor comuniste şi, probabil, a provocat  
grăbirea hotărârii de a-i cere Regelui abdicarea.  
 La 30 decembrie 1947, Petru Groza şi Gh. Gheorghiu-Dej l-au ameninţat pe Suveran 
cu execuţia a o mie de tineri, în cazul în care nu ar fi abdicat.  
 La 3 ianuarie 1948, Regele Mihai şi Regina-mama Elena au părăsit România, luând 
cu ei doar câteva bunuri personale. 
 Aflaţi în exil, MS Regele Mihai şi Regina Ana au locuit, până la sfarşitul anului 
1948, la Vila Sparta, locuinţa Reginei-mama Elena. 
  Din 1949, Regele Mihai şi Regina Ana s-au mutat la Lausanne şi apoi în Anglia, 
unde au locuit până în 1956. 

Pentru a-şi câstiga existenţa, Regele şi Regina au construit o fermă de pui şi un mic 
atelier de tâmplărie. 
 Familia Regală s-a întors în Elveţia în 1956. Regele Mihai a semnat un contract cu 
compania aeriană "Lear Jeats and Co." din Geneva. Familia s-a mutat la Versoix, un mic 
oraş de pe malul lacului Léman, la câţiva kilometri de Geneva. Aici a locuit peste patruzeci 
şi cinci de ani. 
 În anul 1958, Regele a oprit colaborarea cu "Lear", iar un an mai târziu a înfiinţat o 
companie de electronică şi de mecanisme automate, denumită METRAVEL, pe care a 
vandut-o cinci ani mai tarziu. 
  Astăzi, din biroul său de la Versoix şi, începând cu 2001, din cel de la Bucureşti, 
Regele Mihai a militat pentru interesele României şi pentru eliberarea acesteia de sub 
dictatura comunistă şi, după 1989, pentru intrarea României în NATO şi în Uniunea 
Europeană. 

Majestatea Sa a încurajat respectarea drepturilor omului, dezvoltarea economiei de 
piaţă, păstrarea culturii naţionale, respectarea adevărului istoric, respectarea şi garantarea 
proprietăţii private, consolidarea statului de drept şi a democraţiei în ţara noastră. 

MS Regele Mihai şi MS Regina Ana locuiesc, din 2004, la Aubonne, în Elveţia.
 Familia Regală a României este legată prin relaţii de rudenie şi printr-o prietenie 
constantă cu toate Casele Regale Europene: cu Familia Regală britanică, cu Familia Regală 
spaniolă, cu Familiile Regale belgiană, daneză, norvegiană, olandeză, cu Marii Duci de 
Luxemburg, cu Principii de Monaco, dar şi cu Familiile Regale din Portugalia, Grecia, 
Serbia şi Bulgaria sau cu dinastiile Romanov, Hohenzollern, Habsburg.  
 În istoria contemporană a României, Majestatea Sa Regele Mihai I este singurul şef 
de stat care a tratat, direct sau indirect, de la egal la egal, cu cei mai importanţi lideri ai 
timpului sau lideri ai timpului său: Mussolini, Hitler, Roosevelt, Regele George al VI-lea al 
Marii Britanii, Truman, Stalin, Churchill, Vasinski. 
 Membrii Casei Regale a României au fost în mai multe rânduri oaspeţii Craiovei şi 
au contribuit prin acţiunile lor la dezvoltarea oraşului : 

- În luna mai 1913 regele Carol I şi familia sa au participat la inaugurarea 
Monumentului «Asta-i muzica ce-mi place». 

- Două luni mai târziu, în luna  iulie 1913, regele Carol I s-a reîntors la Craiova şi a 
fost găzduit la Palatul Jean Mihail.  

- În anul 1915, regele Ferdinand a fost oaspetele Palatului.  
- În anul 1943, regele Mihai I a patronat expoziţia «Săptămâna Olteniei». 



 

- La 17 aprilie 1947, Regele Mihai I a promulgat Legea Nr. 131, prin care a luat 
fiinţă Orchestra Filarmonică “Oltenia”. Acesta a fost de fapt actul de 
reorganizare a Filarmonicii „Oltenia”, fondată în anul 1904. 

- Universitatea din Craiova a fost înfiinţată pe data de 25 aprilie 1947, în urma 
promulgării Legii nr. 138/25 aprilie 1947, semnată de MS Regele Mihai I al 
României. 

 Potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215/2001 „Consiliul local poate conferi persoanelor 
fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau 
municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile 
retragerii titlului conferit”.  

În semn de recunoştinţă pentru complexa sa personalitate, pentru eforturile întreprinse de-a 
lungul istoriei pentru a menţine România liberă de orice intervenţie străină, pentru loialitatea pe 
care a arătat-o poporului român, pentru propriul sacrificiu, pentru toate activităţile şi proiectele 
sale care au promovat  imaginea pozitivă a României în străinătate, au sprijinit cauza persoanelor 
defavorizate, au încurajat tinerele talente şi spiritul de antreprenoriat românesc şi au reprezentat o 
punte de legătură între românii din ţară şi cei din afara ei, între trecut, prezent şi viitor şi îndeosebi 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea oraşului nostru, propunem, în conformitate cu prevederile 
art.36, alin.8 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, promovarea proiectului de hotărâre ce are ca obiect aprobarea conferirii 
TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA - Majestăţii 
Sale Regele Mihai I al României. 
  
 
 
 
Serviciul Imagine, Relaţii 
Internaţionale, Purtător de Cuvânt, 
Redacţie Ziar, 

 

                              Întocmit, 
 

Ionuţ PÎRVULESCU 
 

                                     Carmen LICU 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Floricica BOANGIU 

 



Universitatea din Craiova. Monografie. 1947-200752
333... ÎÎÎNNNFFFIIIIIINNN AAARRREEEAAA III IIINNNSSSTTTIIITTTUUU IIIOOONNNAAALLLIIIZZZAAARRREEEAAAUUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTT IIIIII DDDIIINNN CCCRRRAAAIIIOOOVVVAAA (((111999444777---111999666555)))

Demersurile de întemeiere a unei institu ii universitare în inima Olteniei au fost încununate prin apari ia ”Legii nr. 138 pentru înfiin area iorganizarea Universit ii din Craiova i a Eforiei ei”, publicat  în Monitorul Oficial al Regatului României (25 aprilie 1947), din care reproducem fotocopia documentului.  



Universitatea din Craiova. Monografie. 1947-2007 53



Universitatea din Craiova. Monografie. 1947-200754



Universitatea din Craiova. Monografie. 1947-2007 55

În pofida prevederilor legale, Universitatea din Craiova a func ionat,ini ial, decât prin intermediul Facult ii de Agronomie (specializarea ”îmbun t iri funciare i geniu rural”), celelalte facult i neputând fi organizate pentru a- i deschide cursurile (în anul colar 1947-1948 i anii imediat urm tori). Asigurarea condi iilor administrative de sus inere a procesului de înv mânt a revenit ”Eforiei” Universit ii, care a avut un rol esen ial în dotarea acestuia cu baza material , în organizarea cadrelor didactice irenumerarea acestora. Totodat , s-a preocupat de amenajarea unui c min studen esc cu 120 de locuri, în hotelul ”Minerva”, i a unei cantine, în subsolul localului din Str. Libert ii, nr. 27, unde puteau lua masa circa 100 de studen i.15Pe baza articolului 6 al Legii nr. 138/1947, Ministerul Educa iei Na ionale a  numit, în luna noiembrie a aceluia i an, prin decizie, primul Consiliu profesoral provizoriu al Facult ii de Agronomie, alc tuit din: Prof. univ. Ilie Murgulescu – rectorul Institutului Politehnic din Timi oara;Prof. univ. Gherasim Constantinescu – decanul Facult ii de Agronomie din Timi oara;Prof. univ. Gheorghe Bontea – de la Facultatea de Agronomie din Bucure ti;Prof. univ. Constantin Cîlcineanu – de la Facultatea de Agronomie din Cluj; 
                                                          15 *** 1948-1958. Zece ani de activitate a Institutului Agronomic Craiova, Craiova, 1958, p. 8  
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