
La data de 9 noiembrie 2010, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Elisabeta, am primit 
Decoraţia Regală „Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate”, conferită de către Majestatea Sa 
Regele Mihai I al României. În Brevetul Decoraţiei este menţionat că distincţia mi-a fost 
conferită „Dorind a răsplăti meritele domnului Valerian Stan Pentru curajul şi generozitatea cu 
care a sprijinit în mod public Casa Regală a României în momentele dificile din ultimii douăzeci 
de ani. Pentru constanţa şi soliditatea poziţiei sale publice faţă de principiile şi valorile 
regalităţii. Pentru înalta preţuire arătată Familiei Mele. Pentru demnitatea, curajul şi exemplul 
personal pe care l-a dat prin susţinerea adevăratelor valori democratice”. 
 
În aceeaşi zi, am adresat Majestăţii Sale Regelui scrisoarea de mulţumire de mai jos: 
 
 
Majestate, 

Vă mulţumesc pentru 
onoarea cea mai înaltă pe 
care mi-aţi făcut-o 
conferindu-mi distincţia 
regală. Astăzi, preţuirea 
loialităţii este un lucru 
foarte rar, parcă din ce în 
ce mai rar. Nu ştiu dacă 
preţuirea loialităţii 
constituie un privilegiu 
exclusiv regal. Ştiu în 
schimb că ea a constituit şi 
constituie un privilegiu al 
Majestăţii Voastre şi al 
Familiei noastre Regale. 
Majestatea Voastră 
preţuieşte loialitatea pentru 
că întreg extraordinarul 
Vostru destin a fost şi este 

mai ales unul al loialităţii, al unei lecţii minunate despre loialitatea supremă – aceea faţă de 
destinul ţării şi poporului nostru. Cred că nouă, compatrioţilor Majestăţii Voastre, ne-ar ajunge 
chiar şi numai memoria ultimelor două decenii ca să credem cu tărie că aşa este. În timpul 
ceremoniei de astăzi de la Palat m-am întrebat oare câţi dintre noi, dacă am fi fost în locul 
Majestăţii Voastre, nu am fi găsit tocmai în aceste două decenii cele mai puţine motive de 
recunoştinţă şi de loialitate? În loc de răspuns am preferat să mă gândesc încă o dată cu speranţă 
la faptul că, după ce au rătăcit prin istorie, atât de dureros, mai bine de şase decenii, şi după ce au 
ajuns astăzi într-o situaţie atât de grea, tot mai mulţi dintre compatrioţii noştri înţeleg că au iarăşi 
o nevoie dramatică de Regele lor.  
Vă doresc, Majestate, sănătate şi putere să împliniţi tot ce năzuiţi pentru ţara noastră. La mulţi 
ani! 
 
Valerian Stan 
9 noiembrie 2010 


