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INTERVIU

Portugalia. Unchiul meu Mihai a atacat
decizia, dar a pierdut la Curtea de Apel din
Bucureºti în 1999. Apoi, în martie 2002, se
decide rejudecarea procesului din motive
procedurale, ca apoi, în iulie 2002, sã
recâºtig, în numele tatãlui meu, procesul de
exequatur. Unchiul meu a atacat din nou
decizia, din nou a pierdut. Atacã din nou,
din nou pierde în 2003. Acum procesul a
ajuns la Înalta Curte de Justiþie ºi Casaþie a
cãrei decizie nu va mai putea fi atacatã.
- Dacã veþi câºtiga acest proces
istoric ce promiteþi românilor?
- Am declarat în mai multe rânduri cã
eu consider cã parte din averea regalã
aparþine poporului român. Aici mã refer la
Castelul Peleº care a fost ridicat de Regele
Carol I ca simbol al regalitãþii române ºi
independenþei þãrii. Este normal sã respect
dorinþa strãmoºilor de a dona partea mea
statului român care, ca ºi pânã acum, se va
asigura cã aceastã bijuterie arhitecturalã nu
va fi niciodatã transformatã într-un hotel
sau vreun cazino de lux. Dupã ce voi
deveni ºeful Casei Regale, îi asigur pe
români cã nu mã voi schimba. În ianuarie
1990, am fost primul membru al Familiei
Regale care s-a întors în þarã ºi am înfiinºat
Fundaþia ”Prinþul Paul pentru România”
care, pânã acum, a oferit donaþii în valoare
de 6,5 mi-lioane de euro. Voi continua pe
acest drum ºi, împreunã cu prinþesa Lia,
soþia mea, nu vom înceta sã fim
ambasadori ai þãrii noastre în afarã, pentru
a reprezenta România ca pe un stat modern,
ca o putere economicã ºi ca o þarã cu un
important potenþial turistic. De doi ani am
devenit pãrinþii unui bãieþel ºi ne vom strãdui sã îi oferim o educaþie în spiritul tradiþiilor româneºti. Va fi un prinþcare va face
cinste Familiei Regale a României.

cum ºi în Elveþia, unchiul meu ºi-a
recunoscut fratele în faþa instanþelor þi a
autoritãþilor ºi a împãrþit deja cu el averea
bunicului meu.

2012, cred cã justiþia nu va mai fi împiedicatã în nici un fel sã judece pe baza documentelor ºi dovezilor ce i s-au prezentat.

- Consideraþi întemeiat motivul pentru care Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a amânat pânã în 31 ianuarie
2012 judecarea dosarului?
- Nu doresc sã comentez dacã motivul
este întemeiat sau nu, odatã ce judecãtorii
l-au luat în considerare. Avocatul celeilate
pãrþi a invocat mai multe motive, însã
restul au fost respinse. Cel acceptat a fost
necitarea unui martor care, de fapt, nu are
nici o legãturã cu chestiunea judecatã. Este
vorba de fiica ultimei so?ii a tatãlui meu.
Martora s-a nãscut dintr-o cãsãtorie anterioarã celei cu Prinþul Carol Mircea. Ea
locuieºte în Anglia ºi nu a fost adoptatã de
tatãl meu. Nu vrea sã fie implicatã în acest
proces. Totuºi, avocatul fostului Rege
Mihai i-a trimis iniþial o citaþie în limba
românã. Ea nu cunoaºte limba noastrã, aºa
cã a fost nevoie de o retrimitere a citaþiei,
care s-a întocmit prea târziu. Pe 31 ianuarie

- Câte instanþe din România au
recunoscut hotãrârea de la Lisabona.
Vã rog sã ni le precizaþi.
- Poate cel mai important lucru ce trebuie spus este cã decizia definitivã ºi irevocabilã din aprilie 1955, de la Lisabona, în
care Curtea recunoaºte cã tatãl meu este
primul fiu legitim al Regelui Carol al IIlea, acordându-i totodatã ºi toate drepturile
succesorale cuvenite, a fost recunoscutã ºi
aplicatã de mai multe instanþe europene. În
1957, decizia de la Lisabona a fost
recunoscutã în Franþa, la Tribunalul ”de la
Grande Instance de Paris”, cea mai înaltã
instanþã francezã. În 1963, tatãl meu a
obþinut recunoºterea ºi la Înalta Curte de
Justiþie din Marea Britanie ºi a primit documente cu titlul regal recunoscut de Casa
Regalã a Marii Britanii. În România, în
1995, Tribunalul din Alexandria
recunoaºte, prin aceeaºi procedurã ca ºi în
strãinãtate, cea de exequatur, sentinþa din
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- Cum comentaþi scenariul potrivit
cãruia prinþul Charles al Marii
Britanii ar renunþa la tron în
favoarea fiului sãu William, urmând
- datã fiind înrudirea cu Casa Regalã
din România - sã urce pe tronul lui
Carol I?
- Nu cred cã este un scenariu realist.
În prezent, Marea Britanie este o monarhie
constituþionalã, România, o republicã.
Aceasta a fost dorinþa exprimatã prin vot a
celor douã naþiuni. Pentru ca þara noastrã
sã redevinã monarhie, demersurile sunt
îndelungi ºi costisitoare. Problemele economice ºi sociale sunt prioritare la noi.
Aceastea ar trebui sã ne preocupe ºi abia
apoi ne putem pune problema reinstaurãrii
monarhiei constituþionale, în cazul în care
românii ar dori acest lucru. Eu nu am auzit
niciodatã vreo discuþie privind interesul
Prinþului Charles de a deveni rege în
România, chiar dacã acesta este recunoscut ca un susþinãtor ºi un iubitor al zonelor
rurale din Transilvania. Personal, nu cred
cã Prinþul Charles va face demersuri pentru a urca pe un posibil viitor tron românesc.
Lucia Ivãnescu

