
 
VICTIMELE  GENOCIDULUI:  MONARHIA - M.S. REGELE MIHAI I  

[sinteză Livia Dandara] 
 

CRONOLOGIE - LEGISLAŢIE-REPRESIUNE  

1944 
/ 23 august 1944:răsturnarea regimului Antonescu, ieşirea din 
războiul alături de Axă.  
- Ora 17.Arestarea la Palat a mareşalului Antonescu şi a 
principalilor săi colaboratori. 
- MSR în dubla sa calitate,de şef de Stat şi şef  al Armatei , 
însărcinează pe g-ral Sănătescu cu formarea guvernului.   
-Ora 22,25:Proclamaţia Regelui către ţară (radiodifuzată ).Proclamă 
:  ieşirea României din alianţa cu Axa ; încetarea războiului 
împotriva Naţiunilor Unite ; începerea luptei pentru eliberarea 
Transilvaniei de nord ; încetarea dictaturii . 
-ora 23,15: Regele Mihai, în balconul palatului regal, este aclamat de 
o mare mulţime. 

GUVERN  Sănătescu ( 1 ) -23 aug.-4 nov.'44  
/  24 aug.'44: MSR Mihai  la Dobriţa ( Gorj )  
În condiţii sporite de securitate .Se va întoarce în Capitală, după 12 
sept.'44.  

/ 31 august 1944 :Decret regal nr.1 626 :revenirea la Constituţia 
1866 /1923  
Prin acest decret ,a fost repusă în drepturi Constituţia din 1866 ,cu 
modificările ulterioare aduse de Constituţia din 29 martie 1923 ,care 
stipula exercitarea puterilor în stat în cadrul monarhiei 
constituţionale;garantarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor 
;libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor. 

/  12 sept.'44,Moscova: CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU   
dintre guv. României şi guvernele Naţiunilor Unite (alăturarea la 
războiul antihitlerist ; despăgubirile de război către URSS şi celelalte ) 
Guvernul român era obligat :să-şi pună operaţiunile militare sub 
comanda  Înaltului Comandament Aliat ( sovietic );să asigure ,pe 
propria lui cheltuială , libera mişcare a trupelor sovietice;să pună la 



dispoziţie construcţii şi instalaţii ,să facă plăţile cerute de 
Comandamentul sovietic;să plătească URSS-ului o despăgubire de 
300 milioane dolari în 6 ani ,în produse( petrol, cereale, lemn, vase 
maritime şi fluviale ş.a )  ;să elibereze prizonierii de război ;să predea 
valorile materiale capturate. 
Guvernul român se angaja:să dizolve formaţiunile "de tip 
fascist";să colaboreze cu Înaltul Comandament Sovietic la 
arestarea şi judecarea persoanelor acuzate de crime de război ;( 
art.14 ) Era instituit controlul aliat (sovietic ) asupra publicaţiilor , 
teatrelor, filmelor telefonului , corespondenţei .Se anula Dictatul de la 
Viena ,nordul Transilvaniei revenind României ,dar se restabilea 
graniţa româno-sovietică din 28 iunie 1940 ,Basarabia,nordul 
Bucovinei ,Herţa, fiind înglobate URSS-ului. 

/ 4 oct.'44:Completarea Constituţiei : art.IV  
Constituţia din '23 a fost completată cu art.IV (consecinţă a 
Armistiţiului din 12 sept.'44)  
<Legi speciale vor prevedea condiţiunile în care vor putea fi 
urmăriţi sau sancţionaţi toţi acei care au contribuit la dezastrul 
ţării , în special în legătură cu războiul purtat împotriva Naţiunilor 
Unite .Aceste legi vor putea prevedea şi măsuri pentru urmărirea 
averilor .> 
Cu acest articol-în virtutea căruia s-au elaborat legi ,decrete,circulări, 
ordine - a fost  deschisă calea tuturor abuzurilor , răfuielilor şi 
represiunilor ce vor degenera în genocid . 

/ 9-18 oct.'44:ACORDUL DE LA MOSCOVA  
La propunerea lui Winston Churchill , Stalin este de acord cu 
procentajele privind delimitarea zonelor de influenţă propuse 
:"Momentul era propice pentru a face afacerea ,aşa că am spus :<hai 
să reglementăm afacerile noastre în Balcani ..[...] Hai să nu 
intrăm în conflict pentru mărunţişuri .În ce priveşte Anglia şi Rusia 
, ce aţi zice să aveţi 90% preponderenţă în România , iar noi  90%, 
să zicem , în Grecia şi să convenim la 50 % şi 50 % în privinţa 
Iugoslaviei ? >În timp ce acest lucru se traducea, am scris pe o 
jumătate de coală de hârtie : 
< România :Rusia- 90 % ;Ceilalţi -10 % > 

/ 11 oct.'44: Trupele române şi sovietice eliberează Clujul. 
Regele Mihai felicită unităţile militare participante.  

 

 



 

/ 12 oct.- 3 nov.'44:FND declanşează  criză de guvern  
[LD: După încheierea Convenţiei de armistiţiu , două săptămâni în 
care Capitala şi marile oraşe ale ţării devin  scena unui haotic război 
civil, în care "arbitrul " ,în numele Comisiei Aliate de Control , este 
generalul sovietic S.Vinogradov, iar lupta politică se duce în 
stradă.  
MSRegele ( întors în Capitală )- sub presiunea tuturor - respinge, 
acceptă, respinge, cedează ]  
...Consultări la Palat 
/Pe 16 oct., sunt primiţi în audienţă  primul ministru Sănătescu 
,generalii  Aldea şi Dămăceanu - confruntaţi cu mari probleme de 
ordine ; Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu -demisionaţi din guvern ; 
/ Pe 17 oct., continuă consultările. C.Titel Petrescu şi Lucreţiu 
Pătrăşcanu ( demisionaţi din 12 sept ) prezintă lista noului guvern 
FND, ca singura soluţionare a crizei. 

/ 28 -29 oct '44:Acord : guvern politic Sănătescu    
În urma unor întâlniri şi discuţii prealabile, s-a ajuns la un acord 
privind  formula de coaliţie. În audienţa de la Palat, Regele îi roagă 
pe Maniu şi Brătianu să intre în guvern ca subsecretari de Stat 
.Încredinţat cu formarea guvernului , g-ral Sănătescu începe 
consultările, căzându-se de acord asupra portofoliilor .   

GUVERN Sănătescu - II - 4 nov.-2 dec.'44  
/ 30 nov.- 3 dec.'44: comuniştii provoacă o nouă criză de guvern   

...PCR revendică  ministerele de Interne şi de Război  
Comuniştii revendică în Consiliul de Miniştri ministerele de Interne 
şi de Război. Premierul Sănătescu suspendă şedinţa , cerând 
amânarea discuţiilor.( 30 nov.) Cum discuţiile (reluate ) nu aduc o 
dezlegare, g-ralul Sănătescu prezintă Regelui demisia. 

...Suveranul începe consultările  
Primeşte în audienţă succesiv pe Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, C.Titel 
Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu .Seara , g-ral Nicolae Rădescu ( 
şeful M.St.M. ) este însărcinat cu formarea noului guvern ( 6 dec.)   

GUVERN  N. Rădescu : 6 dec.'44-5 martie'45  

1945 



/ 20 ian.'45: Decret-lege nr.45 : impozite, taxe, contribuţii ale 
Familiei Regale 
[LD: dacă înţeleg bine,Familia Regală, Casa Regală, Domeniile 
Coroanei urmau să beneficieze de anume scutiri, ca înainte de 
sept.1940. ]   
Decretul ( M.O. nr. 16, 20 ian.'45 ) abroga unele dispoziţii ale  
Decretului -lege din 14 oct.1940 , care stipulase încetarea tuturor 
scutirilor şi reducerilor de impozite, taxe şi contribuţiuni de orice 
fel, acordate membrilor Familiei Regale , Casei Regale şi 
Domeniilor Coroanei. 

/24 ian.'45.Memoriul MSR Mihai către preşed. Roosevelt. 
[LD:  Aşa-zisa Comisie Aliată de Control ,este redusă , practic, la 
controlul discreţionar sovietic. Faptul că "democraţiile  
occidentale " au practicat acel joc duplicitar faţă de ţările mai mici -  
ducând în eroare şefi de state, reprezentanţi diplomatici, partide 
politice, simpatii şi loialităţi tradiţionale - a contribuit , în cea mai mare 
măsură, la fundamentarea eronată  ( ca pe "nisip mişcător" - a 
tacticii, măsurilor, actelor politice luate de de MS Regele Mihai şi 
ierarhiilor statale existente. Noi credem că, din acest p.d.v. , de la 
această politică duplicitară, izvorăşte şi atitudinea indiferentă, 
ostilă , la dorinţa popoarelor din fostele  ţări comuniste de a clarifica 
acest trecut, de a stabili răspunderile  şi de a pedepsi vinovaţii 
genocidului  comunist .]  
În Memoriul acesta şi în multe altele ce vor urma,Regele Mihai 
denunţa amestecul URSS în treburile interne ale României, şi faptul 
deosebit de grav : 150.000 militari români ,luaţi prizonieri după 23 
august 1944 , deportaţi în Siberia.

/ 4-12 febr.'45:YALTA -CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR  
Şefii de stat (sau ) de guvern : I.V.Stalin, 
F.D.Roosevelt,W.Churchill. Declaraţia asupra Europei eliberate 
prevedea dreptul popoarelor de a-şi stabili forma de 
guvernământ prin alegeri libere. 

/ 24 febr.'45 :comuniştii cer înlăturarea lui Rădescu ( Apel către 
rege ) 
/Groza,Dej,Rădăceanu, Pătrăşcanu ,Voitec,Răcoasa, Teohari 
Georgescu , Zăroni , înaintează un Apel către rege  în care îi cer 
<demiterea imediată a cabinetului condus de călăul Rădescu , 
arestarea şi sancţionarea vinovaţilor de acest masacru .> 

/ 27 febr.-5 mart'45 :şantajul lui Vâşinski -presiunile comuniste    



-27 febr.Vâşinski (adj.Comisarului Poporului ptr.Afaceri Străine 
,Molotov ),vine la Bucureşti, se prezintă în prima audienţă la Regele 
Mihai , cerându-i imediata demitere a guvernului. 
-28 febr.Vâşinski ,a doua audienţă la rege :<noi considerăm pe 
Rădescu fascist ;până la ora 18 să fie demis ;la ora 21 să se 
anunţe noul guvern ;"Asta e tot .Aştept ştirea demisiei d-lui g-ral 
Rădescu >  Vâşinski a părăsit încăperea  trântind uşa .(Cf. mărturia 
Regelui şi Vişoianu ) 
Rădescu depune demisia.Regele însărcinează pe Barbu Ştirbey. 
Reprezentanţii PCR şi PSD refuză orice colaborare . 
-1 mart.Vâşinski ,a treia audienţă la rege:< Trebuie să comunic 
Majestăţii Voastre că am însărcinarea , din partea guvernului meu , 
să vă declar că omul care ne inspiră nouă încredere este Petru 
Groza ca preşed. al Consiliului . Bineînţeles , acesta este un lucru 
confidenţial pe care vi-l spun numai Maiestăţii Voastre>  
-3 mart.:La respingerea de către Rege a listei guvernului propus de 
Groza,Vâşinski comunică la palat că :<anularea mandatului Groza 
va fi considerată de guvernul sovietic drept un act ostil.> 
-5 martie:Vâşinski îl avertizează pe rege că , în cazul când <nu 
acceptă guvernul Groza ,până a doua zi după amiază , nu mai 
poate răspunde de continuitatea României ca stat independent.>  
După ultimatumul transmis de Vâşinski ,Regele convoacă la Palat 
pe Brătianu şi Maniu, cerându-le să se dedice salvării ţării. Dinu 
Brătianu şi C.Titel-Petrescu căzuseră de acord cu  formula 
"Groza" , în schimb Iuliu Maniu se opusese, spunând că este de 
preferat ocupaţia sovietică , decît un guvern Groza.  
În aceeaşi zi, Petru Groza i-a comunicat Regelui că <sovieticii ar fi 
dispuşi să retrocedeze Ardealul de nord administraţiei româneşti  
şi să fie mai toleranţi în aplicarea condiţiilor de armistiţiu , dacă se va 
constitui un guvern FND >   
-6 mart. Regele încredinţează mandatul lui Petru 
Groza,recomandându-i o colaborare cu toate partidele.  

/ 6 martie '45.Dilema regală  
[LD: ştim că unui istoric nu i se îngăduie să emită opinii  hazardate , 
introduse cu steortipul " dacă"[ zicea, făcea, hotăra ş.a. Ne îngăduim 
, totuşi , că , după "actul" de la 23 august '44, după Convenţia de 
armistiţiu , după deja lucrurile grave ce se întâmplaseră cu 
guvernul Sănătescu I şi II, acesta ar fi fost un moment potrivit ca 
MSR să nu mai gireze abuzurile făcute de ocupantul sovietic . ]   
- G-ralul Rădescu se refugiază la sediul Misiunii britanice .( Va reuşi 
să părăsească ţara pe 21 iun.'46 )  
-La Palat,continuă consultările.Vişoianu şi Savel Rădulescu propun 



regelui să abdice ; Regina -mamă se pronunţă pentru o Regenţă 
;mareşalul Curţii şi Patriarhul Nicodim îi cer să nu plece ;Dinu 
Brătianu şi Maniu (bolnav la pat ) îi cer să nu abandoneze ţara . 
Se hotărăşte ca Regele să nu părăsească ţara şi să se opună ,atât 
cât este posibil, cererilor Moscovei . Regele semnează decretul de 
numire a guvernului Groza.    

GUVERN Groza ( I ) : 6 mart.'45 - 30 nov.'46  
[ Vezi context la Cronologia genocidului ]  

/ 13 mart.'45 , Cluj: solemnitatea administraţiei româneşti în 
nordul Ardealului. 
La solemnitate participă MSRegele ... Petru Groza şi A.I.Vâşinski  

/ 11 apr.'45: audienţa lui Lucreţiu Pătrăşcanu la Regele Mihai 
:legea 312  
Lucreţiu Pătrăşcanu (Justiţie ) argumentează  Regelui necesitatea 
unei noi legi în care ambele inculpări -criminali de război şi 
vinovaţi de distrugerea ţării - să formeze o singură categorie 
,pentru a uşura procedura şi judecarea lor. Legea va fi publicată în 
M.O. din 12 apr.'45  
[ Vezi Cronologia genocidului comunist ]  

/ 26 apr.'45 :Divizia "Tudor Vladimirescu" în componenţa armatei  
La cazarma regimentului 6 "Mihai Viteazul " , solemnitatea trecerii 
unui detaşament al Diviziei Tudor Vladimirescu  ( 953 
ofiţeri,subofiţeri şi soldaţi ) în componenţa armatei române. 
Participă la solemnitate :Regele, Petru Groza , alţi membri ai 
guvernului ( Scânteia , 26 apr.'45 )  

/ 3 -28 mai'45 :Procesul  "lotul 1 al criminalilor de război "  
-Pe 22 mai s-a  pronunţat sentinţa .Au fost condamnaţi la moarte 30 
de acuzaţi . 
- Pe 28 mai, Curtea de Casaţie , secţia  II - preşed. Th.Tănăsescu - 
a respins recursul.    
- Pe 1 iunie, Regele a semnat , la propunerea guvernului, decretul 
de comutare a pedepsei cu moartea , în muncă silnică pe viaţă . 

/ 9 mai '45 : capitularea necondiţionată a Germaniei  
[Actul de capitulare în faţa reprezentanţilor militari ai marilor 
puteri aliate victorioase ]  
La Bucureşti, în timp ce la Tribunalul Poporului începea procesul 
primului lot de criminali de război, în P-ţa Jianu (azi  P-ţa 



Aviatorilor ), în prezenţa Regelui Mihai ,a membrilor guvernului şi a 
Comisiei Aliate de Control , se organiza o paradă militară.  

/ 6 iul.'45: Regele Mihai decorat de sovietici cu Ordinul Victoria. 
-Decretul Sovietului Suprem al URSS , motiva decorarea cu 
ordinul "Victoria" pentru < îndeplinirea cu succes a operaţiilor 
militare ( pe unul sau mai multe fronturi ) al căror rezultat a dus la 
victoria situaţiei în favoarea armatei sovietice. [...] pentru actul 
curajos al cotiturii hotărîte a politicii României spre ruptura cu 
Germania hitleristă şi alierea cu Naţiunile Unite în clipa când încă 
nu se precizase clar înfrângerea Germaniei > 
Aceeaşi decoraţie, cu motivaţie similară , a fost  acordată şi noului 
preşed.SUA , Eisenhower şi mareşalului englez Montgomery 
.Ordinul i-a fost înmânat pe 19 iulie, de mareşalul Tolbuhin. 

/ 17 iulie-2 august'45:CONFERINŢA de la POSTDAM 
Churchill - Atlee - Truman -Stalin , discută despre organizarea 
postbelică a Europei . 
Opoziţia democratică din România îşi pune toate nădejdile că va 
putea  -prin alegeri libere - să răstoarne guvernul  Groza .Numai că , 
în această materie, dacă pentru Grecia şi Italia se admite 
supravegherea observatorilor, pentru România şi Bulgaria acest 
lucru a fost respins categoric de Stalin . 

/ 6-19 august '45:diplomaţia României în dificultate   
-La 6 august ,Susaikov şi Pavlov înmânează lui Petru Groza 
Comunicatul prin care guv.sovietic hotărăşte reluarea relaţiilor 
diplomatice cu România. 
-La 13 august , Kavtaraze şi Iorgu Iordan sunt numiţi trimişi 
extraordinari , în cele două ţări . 
/La 17 august ,guvernul american notifică regelui Mihai că SUA nu 
recunoaşte guv.Groza, fiind nereprezentativ, şi, în consecinţă , nu 
poate relua relaţiile diplomatice cu România . 
/La 19 august , o notificare cu conţinut identic , este transmisă şi 
de guv.britanic . 
/ la 21 august , în acest context , se va ajunge la "greva regală " 

GREVA REGALĂ : 21 aug.'45-1 ian'46  
/ 21 aug.'45:debutul grevei regale   
[Cf.Constituţiei, Regele avea dreptul de a numi şi demite guvernele; 
de a semna Legile şi Decretele propuse de guvern;de a reprezenta 
ţara în relaţiile diplomatice.Ca şef al armatei,de a hotărî deciziile de 



ordin militar.  ]  
Încurajat de sprijinul partidelor istorice, de notificările diplomatice 
transmise de SUA şi Marea Britanie( 17,19 aug.) , regele cere 
demisia guvernului Groza. 
Groza refuză , spunând că are <întreaga Uniune Sovietică drept 
sprijin .>  
...I.Z.Susaikov ( Comisia Aliată de Control ) cere Regelui o 
Declaraţie de dezavuare a presiunilor SUA şi Angliei , şi a criticilor 
la adresa guv.Groza. Regele refuză, cu speranţa că va fi susţinut de 
cele două mari puteri. În urma refuzului lui Groza de a demisiona, 
Regele se retrage din viaţa publică, izolându-se la Palatul 
Elisabeta, începând "greva regală" (refuză să semneze decretele 
sau legile, întrerupând orice legătură cu guvernul . 
Neţinând cont de Constituţie ,Groza va conduce ţara peste 4 
luni,sprijinit de trupele sovietice. 
Cu concursul cenzurii draconice, nici un ziar nu publică 
declanşarea aceste grave crize  

/ 23 aug.'45 :Paradă şi recepţie fără Rege  
La un an de la "insurecţia naţională" ,opinia publică remarcă absenţa 
regelui la parada şi recepţia din 23 august '45 . 
Pe 26 aug., într-un Comunicat al Consiliului de Miniştri, se anunţau 
măsuri severe împotriva celor care  <colportează ştiri 
tendenţioase şi neadevărate >, împotriva cercurilor reprezentate 
de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu care ar fi urmărit <să semene 
discordie între guvern şi popor , pe de o parte şi între capul statului 
,pe de altă parte, sfătuindu-l să întreprindă acţiuni dăunătoare  > ( 
Scânteia, 26 aug.'45 )   

/ 4 -13 sept.'45: Vizită guvernamentală la Moscova   
-Pe 10 sept., la  întrevederea  Vâşinski-Tătărăscu , ministrul român 
solicită un  "mesaj " al lui Stalin pentru a-l determina pe Rege să 
înceteze greva regală .   

/ 11 sept-2 oct.'45 : Conferinţa miniştrilor de Externe (Londra ) 
Consiliul  Miniştrilor  de Externe  - organism care , în baza hotărârilor 
de la Postdam (17 iul-2aug.)trebuia să pregătească Tratatul de pace 
cu fostele state satelite ale Germaniei . 
Molotov a prezentat( 15 sept.) textul ptr .tratatele de pace cu 
România, Bulgaria şi Ungaria. 
La 26 sept., Molotov a cerut recunoaşterea internaţională a 
guvernului Groza, dar Ernest Bevin( Marea Britanie ) şi şi James 
F.Byrnes (SUA ) au refuzat .La 2 oct., Conferinţa se încheie fără un 



Comunicat , ceea ce produce o mare dezamăgire în rândul forţelor 
democratice din România. 

/ 8 -20 nov.'45:Ciocnirile din Piaţa Palatului  
-8 nov.:manifestaţia pro-monarhistă , de ziua Regelui Mihai , în 
piaţa Palatului ;se scandează lozinci de dezaprobare şi contestare  
a guvernului  Groza. 
Dimineaţa, camioane încărcate cu susţinători ai guvernului , 
înarmaţi cu ciomege , pătrund în Piaţă. Se produc ciocniri violente 
.Jandarmii Ministerului de Interne ( cu sediul în viitorul CC al PCR ) 
pătrund în mulţime, operează arestări .Se aud focuri de armă 
.După amiază , elemente din Divizia Tudor Vladimirescu , "curăţă " 
piaţa. În timpul nopţii ,sunt omorâte cca 13 persoane şi cca 100 
sunt arestate. 
-În Raportul transmis lui Stalin ,( lui Molotov, Beria şi altor 
demnitari )g-ralul sovietic Susaikov considera că în Piaţă ar fi fost 
cca 8.000-10.000 de manifestanţi ,iar tulburările au fost provocate 
de ţărănişti şi liberali .Recunoştea că guvernul nu a avut încredere 
în armată folosind  divizia Tudor Valdimirescu. 
-10 nov.:Comunicatul MAI acuză PNL şi PNŢ că au pus la cale "o 
mişcare de dezordine" , mobilizând "elementele fascisto-reacţionare " 
, cerând pedepsirea "fără nici o milă şi îngăduinţă a lui Maniu şi 
Brătianu" , aceşti "mârşavi susţinători şi promotori ai huliganismului 
moşieresc". 
Presa comunistă abundă  de proteste, mitinguri, care cer 
pedepsirea vinovaţilor . 
-Teohari Georgescu declară iniţial 9 morţi şi 65 răniţi ; apoi 11 morţi 
şi 75 răniţi. 
-Se operează peste 300 arestări... 

/ 16-31 dec.'45 :Conf.miniştrilor de Externe ( II ) ,Moscova 
[Percepută iniţial ca o victorie a diplomaţiei anglo-americane, decizia 
luată s-a vădit a fi un fiasco ,marcând consolidarea stăpânirii 
sovietice în România .] 
-O nouă sesiune a Conferinţei miniştrilor de externe :Molotov, 
Byrnes,Bevin. 
pentru soluţionarea impasului în relaţiile cu România şi Bulgaria. Se 
decide recunoaşterea guvernului Groza, cu condiţia participării la 
guvern a unor reprezentanţi ai PNŢ şi PNL - dar nu Maniu, Brătianu 
sau dr Lupu , cum ceruse Stalin - şi desfăşurarea de alegeri libere 
. 
-La 31 dec.'45,soseşte la Bucureşti o Comisie ad-hoc  Interaliată ( 
alcătuită din  Vâşinski, Harriman şi  Kerr ( ambasadorii american şi 



britanic la Moscocva ) având ca misiune adăugată   să-l determine 
pe Regele Mihai să iasă din grevă ( începută la 21 august ). 
Comisia Interaliată îşi încetează misiunea pe  8 ian.'46  

1946  
/ 1 ian.'46 :încetarea grevei regale  
Vâşinski, Harriman , Kerr - primiţi în audienţă la Rege.Faţă de 
occidentali, Regele îşi exprimă mari rezerve privind rezultate 
pozitive la alegeri , cât timp <ţara se află în mâinile acestor oameni 
[...] listele şi voturile vor fi falsificate, iar guvernul va obţine o mare 
majoritate falsă care va întări puterea comuniştilor > Harriman şi 
Kerr îl consiliază la moderaţie, la încredere şi colaborare cu 
guv.Groza.Regele cedează,renunţă la demiterea guvernului Groza , 
acceptă reintrarea în guvern a celor doi miniştri ( liberal şi ţărănist ). 

...Remanierea guvernamentală  
În faţa Regelui şi a lui Groza, miniştrii Haţieganu ( PNŢ)şi 
Romniceanu ( PNL ) - depun jurământul. 
[  N.B:după instaurarea regimului totalitar, cei doi vor fi arestaţi şi 
întemniţaţi la Sighet ]  

...Anglia şi SUA recunosc guv.Groza  
SUA şi Anglia reiau relaţiile diplomatice cu România ( 5 febr.)  

...Comisia Română - Comisia Aliată de Control  
-Pe 23 ian'46 ,  încetează activitatea Comisiei Române de 
Armistiţiu .Sarcina este preluată de Comisia Română de Legătură 
cu Comisia Aliată de Control , pendinte de Ministerul Afacerilor 
Externe ( Tătărăscu ). 

/ 11 ian.'46.Albania : Republică Populară  

/  6 febr.'46.Polonia: Republică Populaară  

/ 8 febr.'46 :Bucureşti. Declaraţia rabinului J.Glasner  
Rabinul din Cluj ,făcuse această declaraţie ziarelor elveţiene: < 
Regele şi poporul s-au opus cu toată energia proiectelor 
germane de exterminare şi au împiedicat , înainte de orice , 
deportarea. În acelaşi timp, România n-a ocrotit numai populaţia 
israelită din ţară , dar a acordat şi azil evreilor refugiaţi din ţările 
vecine , în special din Ungaria,salvând astfel viaţa unui mare 
număr de izraeliţi refugiaţi [...] Evreii vor trebui să-şi dea seama că 
au contractat o datorie de recunoştinţă faţă de naţiunea română  



şi de Regele ei .>  

/ 20 apr- mai '46.Criză de guvern  
[LD: pentru a înţelege contextul şi episodul,recomandăm  recitirea 
Acordului de la Moscova( 16-31 dec.'45 ) care , prin demersurile 
acelei Comisii  interaliate sosită la Bucureşti , determinase încetarea 
grevei regale ,reintrarea condiţionată a miniştrilor PNL şi PNŢ la 
guvernare  şi pregătirea pentru alegeri libere .Semnalăm şi 
anomalia conjuncturală a legiferării de către executiv  ( determinată 
de absenţa Parlamentului şi stipulările din Convenţia de armistiţiu ) a 
unor legi organice ( ex. Legea 187-reforma agrară ;  Legea 312- 
pedepsirea vinovaţilor; Ministerul Informaţiilor ş.a.  ) 
În realitate, în cele 4 luni scurse, miniştrii "fără portofolii" ai PNL, 
PNŢ erau păstraţi formal în guvern ; partidele lor fuseseră ţinta a 
numeroase persecuţii, abuzuri şi violenţe ; presa lor fusese 
supusă numeroaselor dificultăţi şi persecuţii  ; liderii şi membrii 
partidelor lor deveniseră ţinta hărţuelilor de tot felul.] 
[ Vezi la Tablourile PNL, PNŢ- victime (ian-apr.'46 )  ] 

/ 25 apr-16 mai /16 iun-12 iul /1946.Paris. Consiliul Miniştrilor de 
Externe  
Consiliul Miniştrilor de Externe mărit, Molotov-Byrnes-Bevin-Bidault 
(prima participare a ministrului francez) în a 19 sesiune. Sesiunea a 
avut două etape:25 apr-16 mai ; 16 iun-12 iul. 
În prima etapă s-au definitivat Tratatele de pace cu 
Italia,Bulgaria,România,Ungaria,Finlanda  
şi se vor hotărî liniile de frontieră . 
În a doua etapă se vor perfecta clauzele economice cu România , 
fără ca Bucureştiul să fie consultat (R.Franasovici , apoi I.Cristu , 
trebuiau să urmărească aceste clauze )  
S-a fixat data Conferinţei de Pace :29 iul.1946, Paris  

/ 6 mai -1 iun.'46.Proces (lot 1 ) - mareşalul Ion Antonescu şi 
colaboratorii  
[LD: Este dificil de reconstituit această perioadă din istoria României, 
care a tras linia definitivă sub ceea ce s-a numit "regimul 
Atonescu" , răsturnat la 23 august'44, cu contribuţia MSRegele 
Mihai . Pe parcursul celor peste 60 de ani scurşi ,au circulat multe şi 
diferite  variante istoriografice - reflectând poziţii partizane ( pro 
sau contra ) - încât pot produce şi astăzi percepţii total opuse.. 
Judecarea şi condamnarea lui Antonescu s-a instrumentat  În jurul a 
trei mari culpe se va instrumenta judecata :alianţa cu Hitler 
,războiul contra URSS şi holocaustul aplicat populaţiei evreeşti .  



...Pe 6 mai ( ziua I-a din proces , preziua Conferinţei miniştrilor de 
externe de la Paris ) 
În actul de acuzare  mareşalul Ioan Antonescu a fost  învinuit de 
trădare de ţară ,de dezastrul ţării prin secătuirea economiei 
naţionale , de agresiune contra URSS ,de teroare împotriva 
muncitorilor , de crime de război , de crime împotriva umanităţii . 
...Pe 8 mai ( ziua a III-a din proces) La Paris ,miniştrii de externe 
fixau frontiera dintre România şi URSS pe linia existentă după 28 
iunie 1940,legitimând astfel anexarea Basarabiei şi a nordului 
Bucovinei .] 
...Pe 10 mai ( ziua a VI-a) În sala de judecată continua procesul . 
În Piaţa Victoriei Regele Mihai, Guvernul Groza , mareşalul 
Tolbuhin, g-ral Susaikov şi  reprezentanţii armatelor aliate asistă la 
parada miltară -"ziua independenţei şi victoriei "  
...Pe 17 mai  , se pronunţă sentinţa .Sunt condamnaţi la moarte 
:Ion Antonescu, Mihai Antonescu ,CZVasiliu , C.Pantazi , Eugen 
Cristescu , Gh.Alexianu , Radu Lecca;  
de asemeni , condamnaţi la moarte ( în contumacie ):Horia Sima, 
Papanace,Corneliu Georgescu ,I.Protopopescu ,M.Sturdza şi 
V.Iaşinski . 
...Pe 1 iunie '46 , Lucreţiu Pătrăşcanu prezintă Regelui rezoluţia 
guvernului la cererile de graţiere ale celor 7 condamnaţi la moarte : 
< pentru înalte raţiuni de stat , respingerea cererilor de graţiere 
făcute de Ion Antonescu , Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi 
Gheorghe Alexianu şi comutarea în muncă silnică pe viaţă a 
pedepsei cu moartea aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , 
Radu Lecca şi Eugen Cristescu > 
În aceeaşi zi, 1 iunie, la ora 18 ,cei 4 condamnaţi la moarte sunt 
executaţi . 

/ 20 mai '46 : PLATFORMA - PROGRAM a BPD  
Deloc întâmplător , BPD  lansa bătălia finală,electorală, pentru 
preluarea puterii  în România  în mod "legal"  în care adversarul 
politic nr.1 era reprezentat de partidele "istorice" şi valorile 
democratice autentice.] 
[Vezi context şi  conţinut la Cronologia genocidului  ] 

/ 2 iul.'46 .Praga : Klement Gotwald-preşedintele R.P. 
Cehoslovacă 
Guvernul "Frontului naţional" impus de sovietici . 

/ 13 iul.'46 : Legea electorală 
Legea a fost votată în Consiliul de Miniştri  la 12 iul.'46 şi 



publicată în M.Of pe 13 iul.'46  
Câteva inovaţii ale legii încălcau Constituţia în vigoare :  
- prin desfiinţarea Senatului era consacrat Parlamentul 
unicameral ; 
-  prin eliminarea dreptului Regelui de a dizolva Parlamentul, 
dispărea unul  din prerogativele regale.   

/ -29 iul. -15 oct.'46 :CONFERINŢA DE PACE, Paris  
-23 iul.'46 :se definitivează delegaţia română la Conferinţă 
:Gh.Tătărăscu ( ministru la Externe )  
, Ştefan Voitec, I.Gh.Maurer, S.Stoilov ( ministr. la Paris ) ,Ion 
Christu.  
-8 august :în numele Naţiunilor Unite,guv.francez invită România la 
Conf. de pace . 
-11 aug.: delegaţia României la Conf de Pace pleacă la Paris: 73 de 
membri ,13 delegaţi principali , 22 consilieri tehnici, secretari, 
cartografi, ziarişti .Printre delegaţii principali :Lucr.Pătrăşcanu 
,Gheorghiu -Dej ,IGMaurer;Lotar Rădăceanu , Şerban Voinea ; 
Franasovici , Elena Văcărescu ş.a  
-13 aug.:Gh Tătărăscu expune p.d.v. al României :recunoaşterea 
statutului de cobeligeranţă ;caracterul nedrept al clauzelor economice 
şi militare ;ataşamentul faţă de principiile cartei ONU  
-27 aug.:la lucrările Comisiei politice şi teritoriale pentru România, 
sunt respinse cererile României privind statutul de cobeligeranţă 
,acceptarea zilei de 23 aug.'44 ca dată de alăturare de Naţiunile 
Unite, recunoaşterea contribuţiei României la eliberarea Ungariei 
. 
-5 sept:în Comisia politică şi teritorială pentru România se dezbate şi 
se anulează Dictatul de la Viena (1940 ).Transilvania revine 
României. 
-22 sept: întoarcerea Delegaţiei române de la Conf.de Pace . 
 ...Conferinţa va dura până la 15 oct .'46 ,cunoscând diverse 
episoade în care a fost hotărât şi destinul României . 

/ 8 aug.'46- deblocarea a 8000 ofiţeri   
La 8 aug.'46,deşi Regele se opune, la presiunea sovieticilor şi a 
comuniştilor români sunt trecuţi în rezervă 8.000 de ofiţeri ,dintre 
care 1.000 reprezintă elita armatei române . 

/ 6 oct.'46: Sfinţirea catedralei ortodoxe la Timişoara  
 Lucrările de construcţie începuseră în 1936; fuseseră sistate în 
timpul războiului; reluate după război. La sfinţire, participă : 
MSRegele Mihai, patriarhul Nicodim, primministrul Groza şi alţi 



membri ai guvernului.  

/ 12 sept.-22 nov.'46 .Bulgaria:Republică Populară  
- 12  sept. Bulgaria , aflată sub ocupaţie sovietică,a  organizat  un 
referendum  
privitor la forma de guvernare .92,7 % din votanţi s-au pronunţat  
pentru abolirea monarhiei şi proclamarea "republicii populare" 
-27 sept. Alegeri falsificate - sub ameninţarea ocupantului sovietic  
şi a grupărilor de şoc comuniste  
-  22 nov.'46.Guvernul  Frontul Patriei ,având ca prim-ministru pe 
Gheorghi Dimitrov (revenit în Bulgaria o dată cu trupele sovietice *)  

/ 24 oct.'46 .Bucureşti. Conferinţa pe ţară a candidaţilor BPD  
- În sala Dalles, se desfăşoară conferinţa pe ţară a candidaţilor 
BPD , cu participarea C.C.E al BPD. Gheorghiu Dej ( secrt.g-ral al 
PCR ) trasează sarcini : intensificarea muncii de lămurire pentru 
<acea parte a opiniei publice care este încă influenţată de 
partidele istorice >.  
Cu cinism ,Petru Groza îşi exprima speranţa dăinuirii <constelaţiei  
politice >, pe <aceeaşi linie >, alcătuită din< Rege , guvern , 
biserică , armată ,popor >.( Scânteia, 24 oct.'46 )   

- 17 nov.'46.Miting electoral ostăşesc  
[LD: era prima oară în istoria ţării când armta manifesta din ordin, 
pentru guvern. ] 
- În P-ţa Universităţii din Capitală, mitingul electoral "ostăşesc"  se 
desfăşoară fără incidente 
( în Pţa Teatrului Naţional, la mitingul PNŢ , sunt ciocniri 
violente),îmbrăcaţi în uniforme kaki şi albastre, sub lozinca <Armata 
poporului va da votul Soarelui >. 
- Ministrul de Război, C.Vasiul-Răşcanu declară : <Alegerile în care 
armata va ocupa un loc de onoare şi la care oştirea se va 
prezenta ca un mănunchi unit de voinţe liber exprimate în votul dat 
Blocului Partidelor Democrate ,vor garanta monarhia, 
independenţa şi refacerea patriei .>  
( Scânteia, 18 nov.'46 ) [N.B.:numai peste un an,Regele Mihai va fi 
obligat să abdice ]  

/ 19 / 20 nov.'46  ALEGERI  PARLAMENTARE 
[LD:BPD obţine o mare victorie electorală :79,86% din voturi ;378 
mandate din 414 Victoria consfinţeşte izolarea completă a 
partidelor istorice  în viaţa politică a României .În realitate, rezultatul 
a fost obţinut printr-o suită de ilegalităţi , provocări , bătăi, furt de  



urne ,crime,spargeri de sedii, ocupări de primării şi 
prefecturi,arestări , intimidări cu procese de "duşmani ai 
poporului " . Iar în final,în faţa rezultatelor nesatisfăcătoare , 
comuniştii au făcut o operaţine abuzivă radicală :  inversarea 
rezultaelor ! 
A  fost prima "legitimare" prin vot a  garniturii de început a 
"revoluţiei bolşevice " din România , cu care , chiar după dispariţia 
unora , se va garanta firul de continuitate. În ea au intrat principalii 
"ilegalişti" din interbelic ; tinerele "speranţe" care-şi dovediseră 
calităţile în cei doi ani de luptă pentru cucerirea puterii ;"tovarăşii de 
drum"- suita de oportunişti   recrutaţi din fostele partide ,din diferite 
pături ale societăţii . 
Această "garnitură parlamentară " va da legitimitate tuturor 
actelor deja înfăptuite şi a celor ulterioare, va da  noua 
Constituţie şi legile organice ale noului regim.] 
[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context, etape , episoade 
]  

..Opoziţia democrată :retragerea din guvern , denunţarea 
alegerilor 
- Pe 26 nov., Dinu Brătianu şi Iuliu Maniu sunt primiţi în audienţă la 
Rege .Ei cer denunţarea alegerilor atât din interior cât şi din partea 
străinătăţii . 
- Se dă publicităţii Comunicatul comun semnat de liderii PNŢ, PNL, 
PSDI, prin care alegerile sunt declarate <lipsite de orice temei de 
drept şi, prin aceasta, nule şi neavenite > 
[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context, etape , episoade 
]  

...Protestele  SUA , Marea Britanie - fără efect  
- Guvernul american (prin Burton Berry , reprezentantul său la 
Bucureşti )  consideră rezultatele falsificate ,atât prin procedura 
electorală şi de numărare a voturilor , cât şi prin teroarea 
exercitată asupra alegătorilor, furtul urnelor ş.a.Din  26 nov., în 
urma informaţiilor furnizate de Burton Berry, guvernul american face 
presiuni pentru amânarea întrunirii noului parlament şi 
denunţarea alegerilor .La fel ca şi în cazul presiunilor din interior ale 
opoziţiei, aceste demersuri nu au avut nici un succes. 
 [ N:B: Abia pe 4 ian.'47, Mihail Ralea,ministrul plenipotenţiar al 
României în SUA , a respins  acuzaţiile guvernului american - 
prezentate de şeful Departamentului de Stat ,George  Marshall -că 
alegerile din România s-ar fi desfăşurat prin încălcarea spiritului şi 
literei acordurilor de la Yalta şi Moscova  ]  



- Guvernul englez , printr-un comentariu oficial transmis de Foreign 
Offce, consideră rezultatul  alegerilor din România <complet fals 
>, exemplificând cu rezultatul neverosimil ( imposibil ) al alegerilor 
în Transilvania : la Cluj , PNŢ-Maniu n-ar fi  obţinut nici un vot ! ; la  
Făgăraş, Hunedoara, Sibiu, Ciuc, Mureş Sălaj, Someş , PNŢ  n-a 
obţinut nici un mandat ! 
- Guvernul american (prin Burton Berry , reprezentantul său la 
Bucureşti )  consideră rezultatele falsificate ,atât prin procedura 
electorală şi de numărare a voturilor , cât şi prin teroarea 
exercitată asupra alegătorilor, furtul urnelor ş.a.Din  26 nov., în 
urma informaţiilor furnizate de Burton Berry, guvernul american face 
presiuni pentru amânarea întrunirii noului parlament şi 
denunţarea alegerilor .La fel ca şi în cazul presiunilor din interior ale 
opoziţiei, aceste demersuri nu au avut nici un succes. 
 [ N:B: Abia pe 4 ian.'47, Mihail Ralea,ministrul plenipotenţiar al 
României în SUA , a respins  acuzaţiile guvernului american - 
prezentate de şeful Departamentului de Stat ,George  Marshall - că 
alegerile din România s-ar fi desfăşurat prin încălcarea spiritului şi 
literei acordurilor de la Yalta şi Moscova  ]  
- Guvernul englez , printr-un comentariu oficial transmis de Foreign 
Offce, consideră rezultatul  alegerilor din România <complet fals 
>, exemplificând cu rezultatul neverosimil ( imposibil ) 
al alegerilor în Transilvania : la Cluj , PNŢ-Maniu n-ar fi  obţinut nici 
un vot ! ; la  Făgăraş, Hunedoara, Sibiu, Ciuc, Mureş Sălaj, Someş , 
PNŢ  n-a obţinut nici un mandat ! 

/ 29 nov.'46.Iugoslavia :Republică Populară Federativă . 

/ 1 dec.'46: Deschiderea Parlamentului 
[LD:este de meditat asupra acestui gest formal la care Regele Mihai 
participă la deschiderea acestei prime legislaturi comuniste , 
conform prerogativelor stipulate în  Constituţia în vigoare .Se poate 
spune că Regele şi Tătărăscu au girat încă  această mascaradă, 
care , de la acest moment, îşi va promova reformele pe cale legal-
legislativă .] 
Regele -citeşte Mesajul Regal  ;Groza citeşte Răspunsul la Mesaj; 
miniştrii se instalează la Ministere ; procesele şi represiunile 
continuă  
/ Pe 18 dec., la Palatul regal, se desfăşoară  festivitatea prezentării 
Răspunsului la Mesaj -de Delegaţia parlamentară . 

/ GUVERN Petru Groza (-II- ) : 1 dec.'46-29 dec.'47  
[ LD: .Pe parcursul anului 1947, chiar dacă se vor mai produce unele 



schimbări la departamente ( în care vor fi eliminaţi ultimii "tovarăşi 
de drum" (liberalii tătărăscieni ) această garnitură ministerială va 
confisca ultimele instituţii şi verigi de putere , culminând cu 
schimbarea formei de guvernământ -monarhia constituţională  - 
şi proclamarea republicii populare  

1947 
[ LD: Numită de istoriografia comunistă o primă etapă a revoluţiei 
populare, antifascistă, antiimperialistă ( ş.a,ş.a ) cascada acestor 
transformări a fost aproape identică  
- ca scenariu,etape , strategii , metode şi - în ţările aflate sub 
ocupaţie sovietică, numită eufemistic "sferă de influenţă" .  
Albania fusese  proclamată Republică Populară (din 11 ian.'46 
);Polonia devenise  Republică Populară ( 6 febr.'46 ); Cehoslovacia, 
deja republică, alegea un preşedinte comunist  (2 iul.'46 );Bulgaria 
se proclamase  Republică Populară în urma unui  referendum ( 8 
sept.'46 ) ;Iugoslavia devenise  Republică Populară Federativă (29 
nov.'46 ).Venise rândul României .Pe parcursul anului 1947,se vor 
mai produce unele schimbări la departamente guvernamentale ( în 
care vor fi eliminaţi ultimii "tovarăşi de drum" -liberalii tătărăscieni ) 
guvernul Petru Groza va confisca ultimele instituţii şi verigi de 
putere , culminând cu schimbarea formei de guvernământ -
monarhia constituţională  - şi proclamarea republicii populare ( 30 
dec.'47 ).  

 / 1 ian.'47. Mesajele de Anul Nou : Regele şi Petru Groza  
[LD: Considerăm că intrarea în anul 1947 îl găsea pe Regele Mihai 
în postura de "prizonier"în propria ţară , silit să colaboreze cu 
BPD/PCR , ajunşi ,în doi ani şi patru luni , stăpâni pe toate puterile 
în stat. Doar nesemnarea Tratatului de pace, mai amâna gestul 
ultim al despărţirii de monarhie .]   
-MSRegele Mihai : <Ne aşteaptă luni în care vom avea de înfruntat 
mari greutăţi. Dacă vom fi uniţi, dacă ne vom ajuta unii pe alţii şi 
vom şti să dovedim vechile noastre virtuţi de cumpătare şi 
solidaritate , sunt încredinţat că vom birui .>  
- Petru Groza :<Un cuvânt deosebit de mulţumire aducem 
Uniunii Sovietice , care ne-a dat şi ne dă sprijinul ei considerabil 
în consolidarea poziţiei noastre internaţionale ca stat liber şi 
independent .>

/ 9 mai'47. Comunicat no.12 :sărbătorirea sobră a zilei naţionale 
< Mareşalul Curţii Regale face cunoscut că faţă de lipsurile mari , 
datorate secetei, M.S.Regele Mihai şi-a exprimat dorinţa ca în 



acest an sărbătorirea zilei de 10 Mai să se facă într-un cadru mai 
sobru. MSRegele doreşte ca sumele ce s-ar fi cheltuit cu acest 
prilej să fie întrebuinţate pentru ajutorarea regiunilor înfometate > 

/ 10 mai '47 .Decorarea MSRegelui Mihai  
- Regele Mihai este decorat cu cea mai înaltă medalie a SUA - 
Legiunea Meritului în grad de Mare Comandor ,<pentru felul în care 
Majestatea Sa personal a pregătit şi condus operaţiunile care au 
făcut posibile răsturnarea regimului Antonescu >. 
Col. Ed.Farnsworth a citit  textul Decretului , semnat de preşed. 
Harry S.Truman ,iar g-ral Ch.V.R.Schuyler i-a înmânat-o . 
...Ajuns sub controlul  PCR ( unul din acţionari fiind Ana Pauker ) , 
ziarul Universul  îşi exprima unele "nedumeriri" că în  motivaţia 
americană a decorării ,s-a uitat < rolul jucat de Armata Roşie> în 
eliberarea ţării,< temelie solidă pe care se sprijină prietenia 
veşnică între poporul român şi cel sovietic .> ( Universul, 18 
mai.'47 )   
...Într-o corespondenţă din Bucureşti a ziarului Krasnaia Zvezda , 
despre acelaşi episod  se sublinia <penibila impresie produsă în 
presa română >de conţinutul decretului de decorare a Regelui, fără 
să amintească de <rolul jucat de Armata Sovietică >, în pofida 
faptului că opinia publică românească <continuă să venereze cu 
pietate amintirea luptătorilor din Armata Roşie , care şi-au dat 
viaţa pentru libertatea şi independenţa României. >  
( Scînteia, 6 iun.'47 )          

GUVERNUL  Petru Groza ( -II - remaniat ) : 5 nov.-
30 dec.'47  
[LD:Este guvernul care a dat lovitura de stat din 30 dec.'47.A  fost 
o decizie luată la Moscova ,pregătită şi executată de troica Dej-
Groza-Bodnăraş , având divizia Tudor Vladimirescu  ca 
instrument de ameninţare cu forţa .Vezi context şi cronologie  la 
tabloul Genocidul comunist ]  
Rămân la departamentele iniţiale: P.Groza ( Fr.Plug.,preşed.CM ), 
Teohari Georgescu (PCR; Interne ),,Lucreţiu Pătrăşcanu ( PCR , 
Justiţie ) ,Gheorghiu -Dej ( PCR , Economie Naţională ) ,N.Profiri ( 
PCR , Comunicaţii ) , Ştefan Voitec( PSD , Ed. Naţ ) ,L.Rădăceanu ( 
PSD ;Muncă şi Asigurări Sociale ) ,T.Ionescu ( PSD , Mine şi Petrol ) 
; Ion Pas ( PSD , Artă ),Tr.Săvulescu ( Fr.Plug., Agricultură ) 
,Romulus Zăroni ( Fr.Plug., Cooperaţie ) ,Octav Livezeanu 
(Fr.Plug., Informaţiilor ) , Florica Bagdazar (Sănătate ) g-ral Lascăr 
Mihail (cmd.diviz.Tudor Vladimirescu ,Ministerul de Război) 



/Pe 5  nov.'47,bazat pe Moţiunea  votată în Parlament, Guvernul a 
hotărât înlăturarea miniştrilor şi subsecretarilor de Stat liberali 
tătărăscieni.Astfel devin miniştri : Ana Pauker  
( PCR, Externe, în locul lui Gh.Tătărăscu ),Vasile Luca ( PCR, la 
Finanţe ),V.Ţigăneanu ( PCR, la Educaţie Naţională ), Stanciu 
Stoian ( la Culte ) ş.a.ş.a.   
/ De asemeni,mai  intră în guvern : Avram Bunaciu ( subscrt. la 
Interne ) şi Emil Bodnăraş  
(la  23 dec, după întoarcerea de la Moscova ), iar Aurel Vijoli 
devenea singurul guvernator al BNR ) . 

/ 28-29 dec.'47 :PCR:plan de înlăturare a Regelui. 
[LD:Lovitura de stat de la 30 dec.1947 , a fost o decizie luată la 
Moscova ,exeecutată de PCR , având ca instrument armata ]  
-12 nov.'47.Regele Mihai şi Regina -mamă Elena participaseră  la 
Londra ,la căsătoria Principesei Elisabeta a Angliei .Se reîntorc pe 21 
decembrie şi pleacă la Sinaia pentru sărbătorirea Crăciunului.  
-28-29 dec.Biroul Politic al PCR stabileşte un plan detaliat privind 
detronarea Regelui Mihai 
Teohari Georgescu (Interne )şi Emil Bodnăraş ( Apărare Naţională  
) adoptă  măsuri de securitate specială : punerea în stare de alarmă 
a unor unităţi speciale ; paza specială a instituţiilor de stat ( CFR , 
telefoane, radio, poduri, tunele ) ; asigurarea securităţii demnitarilor . 
Seara ,Gheorghiu -Dej şi Petru Groza pun la punct întâlnirea cu 
regele. 
-  Pe 29 dimineaţa, Petru Groza -prin mareşalul Palatului Negrei - 
comunică suveranilor că sunt "rugaţi" să vie urgent la Bucureşti 
pentru a discuta "o chestiune de familie" ( Regele presupune că 
este vorba despre căsătoria sa cu principesa Ana de Bourbon-Parma 
) 

/ 30 dec.'47.Abolirea monarhiei .Proclamarea RPR. 
[LD: Există o istoriografie bogată  pe această temă * ,( scrisă 
înainte şi după decembrie '89 * ) oglindind optici conjuncturale 
diferite , unghiuri de abordare partizană diametral opuse , apelul la 
surse documentare selectate pentu a servi teza. 
Ca istoric "nespecialist" pentru această perioadă, sunt de acord cu 
cei ce au conchis că a fost o "lovitura de stat " ;  că a fost o "decizie 
luată la Moscova " ; că a fost pregătită şi executată de "troica  Dej-
Groza-Bodnăraş ", având în divizia Tudor Vladimirescu un " 
instrument militar" de ameninţare cu forţa . 
Dar, ca istoric adâncit în cercetarea represiunii comuniste în 
România, mă simt datoare să lansez o întrebare privind locul şi 



rolul MSRegelui , în ultimii 3 ani şi 4 luni de domnie . 
Între 23 august '44- 30 dec.'47 , MSRegele Mihai poate fi absolvit 
de orice răspundere ? 
Întrebarea este retorică şi şi va găsi rezolvarea în istoriografia 
viitoare.  ]   
[ Vezi Genocidul comunist- cronologie, context, etape ]    
--------------------------------------------- 
* Pentru felul cum era prezentată monarhia în istoriografia comunistă 
,vezi( spre ex.) 
MONARHIA DE HOHENZOLERN VĂZUTĂ DE CONTEMPORANI , 
Antologie, Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă 
CC al PCR , Editura Politică , Bucureşti, 1968   
Pentru abordările istoriografice de după 1989,vezi la Bibliografie 
:Mircea Ciobanu, Mircea Chiriţoiu PhilippeViguié Desplaces , 
Nicoletta Frank ,  ş.a.  

a.)Abdicarea Regelui Mihai  
-12 nov.'47.Regele Mihai şi Regina - mamă Elena participaseră  la 
Londra ,la căsătoria Principesei Elisabeta a Angliei .Se reîntorc pe 21 
decembrie şi pleacă la Sinaia pentru sărbătorirea Crăciunului. 
-28-29 dec.Biroul Politic al PCR stabileşte un plan detaliat privind 
detronarea Regelui Mihai 
Teohari Georgescu (Interne )şi Emil Bodnăraş ( Apărare Naţională  
) adoptă  măsuri de securitate specială : punerea în stare de 
alarmă a unor unităţi speciale ; paza specială a instituţiilor de stat ( 
CFR , telefoane, radio, poduri, tunele ) ; asigurarea securităţii 
demnitarilor . 
Seara ,Gheorghiu -Dej cu Petru Groza pun la punct întâlnirea cu 
Regele. 
-Pe 29 dimineaţa, Petru Groza -prin mareşalul Palatului Negrei - 
comunică suveranilor că sunt "rugaţi" să vie urgent la Bucureşti 
pentru a discuta "o chestiune de familie"  
-Pe 30 decembrie, ora 11, Regele şi Regina-Mamă primesc în 
audienţă pe Groza şi Gheorghiu-Dej ,la  reşedinţa din Kiseleff  a 
principesei  Elisabeta . 
Premierul le explică că a sosit momentul <unui divorţ amiabil între 
popor şi monarhie > ,deoarece monarhia <împiedică 
democratizarea şi modernizarea  ţării > .   Apoi îi întinde , spre 
semnare ,actul de abdicare . 
La protestele Regelui, la invocarea Constituţiei - care prevedea 
consultarea poporului -  Petru  Groza ameninţă şi şantajează cu 
executarea a peste o mie de studenţi aflaţi în stare de arest . 
Retrăgându-se din salonul de audienţe, Regele află de la secretarul 



său , Mircea Ioaniţiu  ,că subunităţi ale diviziei Tudor Vladimirescu 
au dezarmat garda regală, au înconjurat palatul şi au întrerupt 
legăturile telefonice. 
Reântors în salonul de audienţe, Regele semnează actul de 
abdicare . 

b )  Actul de abdicare  
<PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ŞI VOINŢĂ NAŢIONALĂ ,REGE 
AL ROMÂNIEI [...] ABDIC pentru mine şi urmaşii mei de la tron  , 
renunţând pentru mine şi pentru ei la toate prerogativele ce le-
am exercitat ca rege al României .Las poporului român libertatea 
de a-şi alege noua formă de stat , Mihai R > 

c.) MAN .Legea 363 : Proclamarea RPR  
[LD: mai puţin de o oră ( ora 19-19,55 ) au durat "formalităţile 
legislative" prin care Adunarea Deputaţilor a dat girul legislativ 
pentru abolirea  Monarhiei ,abrogarea Constituţiei  şi  
proclamarea  RPR. Fără convocare , fără ordine de zi anunţată, în 
Adunarea Deputaţilor s-ar fi întrunit cca 40-60 de parlamentari . 
Petru Groza a prezentat actul de abdicare şi a propus adoptarea  
Legii 363, prin care se proclama Republica Populară Română, se 
abroga  Constituţia din 1923 şi se alegea un Prezidiu Provizoriu, 
până la intrarea în vigoare a unei noi constituţii .] 
Ora 19-19,55. < Art.1.Adunarea Deputaţilor ia act de abdicarea 
regelui Mihai I pentru el şi urmaşii lui . 
Art.2.Constituţia din 1866,cu modificările din 29 martie 1923 şi 
acelea din 1 sept.1944 şi următoarele se abrogă . 
Art.3.România este Republică Populară .[.....] 
Art.4.Puterea legislativă va fi exercitată de Adunarea Deputaţilor  
pînă la dizolvarea ei şi până la constituirea unei adunări legislative 
constituante [....] 
Art .5 Adunarea Constituantă va hotărî asupra noii Constituţii a 
Republicii Populare Române .> ş.a. ş.a( M.O.nr 300 bis / 30 
decembrie 1947 ) 
-Conform art 8, în termen de trei zile , urmau să depună jurăminte de 
credinţă  funcţionarii publici, militarii, grănicerii şi jandarmii :< 
Jur de a fi credincios poporului şi de a apăra Republica Populară 
Română împotriva duşmanilor din afară şi dinăuntru . 
Jur de a respecta legile RPR şi de a păstra secretul în serviciu .> 

d.)Proclamaţia Guvernului către ţară:  Republica Populară 
Română  
După adoptarea Legii 363, are loc şedinţa Consiliului de Miniştri  



în care Petru Groza a prezentat situaţia creată , actul de abdicare a 
Regelui Mihai  şi a propus  textul  Proclamaţiei  către ţară  , în care 
se explica că <Monarhia constituia o piedică în calea dezvoltării 
ţării noastre spre un regim de democraţie populară  > şi că 
poporul român <a alungat de la cîrma ţării pe cei care apărau 
interesele jefuitorilor săi. > 
<[...] Astfel ,poporul român a dobândit libertatea de a-şi clădi o 
nouă formă de stat -Republica Populară .[...] Prin înlăturarea 
monarhiei se deschid democraţiei noastre populare , căi noi de 
măreţe înfăptuiri [...] 
Să înălţăm noua formă de viaţă a Statului , Republica Populară 
Română , patria tuturor celor ce muncesc cu braţele şi cu mintea, de 
la oraşe şi sate !> 
Proclamaţia era semnată de membrii guvernului :dr.Petru 
Groza,Gh.Gheorghiu Dej,  Vasile Luca, Teohari Georgescu 
,Ştefan Voitec  , Tr.Săvulescu , Emil Bodăraş , Lucreţiu 
Pătrăşcanu , Lot.Rădăceanu , Florica Bagdazar, Octav Livezeanu 
, I.Gh.Maurer, Gh.Vasilichi , C.Daicoviciu , Grig.Geamănu , 
S.Oeriu. 
Atât actul de abdicare , cât şi Proclamaţia, au fost transmise la 
radio  

e) Constituirea Regenţei ("Prezidiu RPR " )  
În aceeaşi şedinţă de guvern, Groza a propus un Prezidiu , pentru a 
fi respectată Constuţia în caz de "vacantare" :M.Sadoveanu 
(preşed.Ad.Deputaţilor ) ,CIParhon ( preşed.ARLUS ), Şt.Voitec ( 
ministr.Ec.Naţ ) , Gh.Stere ( preşed. Curţii de Apel ).(MO, partea a III-
a ,Dezbateri parlamentare, nr.33 , 20 ian.48 )    

f. ) 31 dec.'47. Decret nr.2306 : Deblocarea ofiţerilor  Casei 
Militare Regale 
[LD:la propunerea lui Emil Bodnăraş, Decretul a fost contrasemnat 
de IC.Parhon şi GCStere -, membri ai Prezidiumului RPR .] 
 Au fost deblocaţi : Nicolaescu D.Constantin (g-ral de Corp de 
armată ), Emilian V.Ionescu şi Petre Lazăr Constantin ( g-rali de 
brigadă ).Au urmat ofiţerii ,pe grade , de la colonei la sublocoteneţi :  
25 infanterişti ,41 cavalerişti ,18 din corpul  tehnic  

1948. 
/ 4 ian.'48.Plecarea Ex-Regelui Mihai în exil 
-Pe  31 decembrie ,MSR Mihai şi Regina mamă Elena au  plecat la 
Sinaia  



- Pe 4 ian.'48, a părăsit ţara, luând calea exilului .-  
-Pe 27 mai'48 - Confiscarea bunurilor regale . 

/ Ian.'48.Comitetul Naţional Român din exil       
 [LD: La începutul anului 1946 ,sute de români au părăsit 
clandestin România . 
Singura acţiune întreprinsă a fost cea a diplomaţilor activi în 
problema Conferinţei de pace. 
Gafencu ( sosit din Elveţia ) şi Cretzianu ( sosit din Turcia ) , apoi 
sosirea lui Rădescu ,Vişoianu şi Buzeşti a dat o mare greutate 
politică exilaţilor ,iar sosirea Regelui la începutul anului 1948 , a 
dat un nou impuls .În 1948 , s-a creat Comitetul Naţional Român , 
al cărui prim preşedinte a fost g-ral Nicolae Rădescu , succedat ,în 
1949,  de Constantin Vişoianu . 

  / 28 martie '48.Alegeri  ptru Adunarea constituţională  
[LD: După alegeri, partidele satelite ( PNaţional Popular , 
Fr.Plugarilor, Uniunea Populară Maghiară ) ce au făcut parte din 
FDP,au fost desfiinţate, în cursul anului 1948, ieşind din istoria 
"revoluţiei populare " . 
Frontul Democraţiei Populare a câştigat alegerile cu 93,2 % . 

 / 13 apr.'48.Constituţia RPR 
În câteva ore, fără dezbateri, ,în unanimitate, MAN a votat această 
variantă constituţională, după modelul Constituţiei staliniste din 
URSS ( 1936 ) 
În anii următori,în funcţie de obiectivele partidului,s-au mai operat 
unele modificări de articole ( '49,'52,'53,'56, 59 )  

/ 27 mai'48.Confiscarea bunurilor regale 

/15- 27  iul.'48.MAI.Ordinul 26.500 :arestarea ofiţerilor Poliţiei şi 
Siguranţei Regale   
Ministru de Interne- Teohari Georgescu ;la Justiţie- Avram Bunaciu  
[ Vezi tabloul Poliţia şi Siguranţa Regală- victime ; MAI, 
Securitatea comunistă ]     

GUVERN PETRU GROZA (- IV-  )15 apr.'48-2 
iunie'52 

 

 



 

 

 

Atenţie ! LD  Revizuieşte de aici ! 
Dă exemple de oameni care au fost arestaţi şi/sau au făcut puşcărie 
pentru monarhism ( ex. învăţătorul Văduva Dumitru, Văraru Vasile – 
vezi Dicţionare ). 

1950 
/ 1 iun.'50.Palatul Cotroceni -  Palatul Pionierilor  

1952 
/ 14/ 15 august '52.MAI:Ordinul 490 : arestări în masă    
Ministrul de Interne ( Pavel Ştefan ) , în colaborare cu Securitatea ( 
Alexandru Drăghici ) ordonă în noaptea de Sfânta Maria sunt 
reţinuţi "administrativ" ( adică fără judecată şi condamnare ) şi 
trimişi în colonii de muncă sute de liberali, ţărănişti şi monarhişti.    
[ Vezi tablourile respectivelor categorii de victime ]  

1964. 
[LD, 30 martie 2011.Unii politicieni , analişti şi istorici , spun vorbe 
mari despre anii 1964-1965 -( ultimii ani ai  regimului Gheorghiu Dej 
) : <desovietizarea > (pe plan bilateral  ) ; <destindere> ( pe plan 
internaţional  );<realism economic > ; "<cucerirea independenţei > 
( Declaraţia din aprilie )  ; <relaxarea  represiunii >( valurile de 
graţieri )  ; <sfârşitul genocidului >( încetarea arestărilor în masă  ) 
ş.a. Fără a minimaliza  această "cotitură ",  considerăm că 
aprecierile  ar trebui calibrate şi nuanţate. Trecuseră  20 de ani de 
tranziţie , de la România  "capitalistă " la România "socialistă 
".Ce-a mai rămas nedistrus, nelichidat,  nedemontat  din 
organizarea statală,, clasa politică, categoriile sociale şi 
profesionale,  economie, cultură , biserică, armată, diplomaţie ?  
După acest cataclism provocat, Gheorghiu Dej şi urmaşul său, 
Nicolae Ceauşescu , au trebuit să "administreze" această 
Românie. Au  făcut-o, în continuare, prin noi metode şi forme 
genocidare,aplicate instituţiilor, comunităţilor, tradiţiilor, 
mentalităţilor, oamenilor .Au creat şi denumirile  care să le îmbrace 



: <societatea socialistă multilateral dezvoltată > populată de 
<omul nou >     

/Febr,- 3 apr.-24 iul - aug. ' 64 : graţieri în valuri  
[LD: .  Lămureşte , caută ! Probabil au fost mai multe decrete .La 
unii găsesc Decretul 173 din 3 apr.'64 ; la alţii  Decretul 410 din 16 
iun'64 ; la alţii Decretul 310 din 16 iun.'64 (pentru condamnările date 
de Tribunalului Militar pentru Unităţile MAI  ) La majoritatea foştilor 
deţinuţi ,este indicat  Decretul "mare "  căruia i se spune simplu 
"Decretul 411 / 1964 " În lipsa  documentelor secretizate, trebuie 
să ne mulţumim cu memorialistica şi folclorul politic. Exploatate de 
istorici amatori ,gazetari şi analişti obsedaţi de culise ,de 
senzaţional şi "rating"  , ele au invadat piaţa românească de carte.  

"Epoca Ceauşescu " 

1980 
/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foştilor 
condamnaţi politic.   
Departamentul Securităţii Statului ( condus de Postelnicu ) a 
elaborat  acest plan de măsuri 
indicând  explicit  obiectivul urmărit .Planul prevedea <controlul 
informativ complet asupra tuturor foştilor condamnaţi pentru 
infracţiuni contra securităţii statului, aflaţi în ţară şi străinătate. >  
( Cf. Romulus Rusan, op. cit )  [ Vezi tablourile MAI şi Categorii -
Victime]  
[ LD: Planul acesta de măsuri dezvăluie  câteva  realităţi opresive  
din timpul regimului ceauşist pe vremea căruia  căruia - afirmă unii - 
n-ar mai fi fost "genocid"  :  
  a)  Pesudo-libertatea declarată prin "graţierile" din '64 şi 
"eliberarările " supravieţuitorilor ; 
b ) Hărţuirea celor care, după anii grei de puşcărie - cu 
proprietăţile confiscate, cu familiile persecutate, cu carierele 
distruse , stigmatizaţi şi bolnavi-au continuat să fie urmăriţi, 
interceptaţi, interogaţi, plimbaţi pe la Securitate . 
c) Justificarea organigramei umflate de  "lucrători" de la  DSS , 
inclusiv a celor de la DIE ; 
d)Pescuirea de "informatori" ,de  "turnători " ( din rândul familiei, 
colegilor, vecinilor şi al foştilor "colegi" de închisoare) care să-i 
urmărească .  
e)  Dovada unei  degradări morale de proporţii ,reprodusă  în 
Rapoartele făcute 



 ( transformată în  tona de documente predate de SRI,  la CNSAS )   

1988  
/  2 auag.'88.Regele Mihai acuză regimul comunist de 
distrugerea satelor 
[ LD: Având în vedere campaniile revizioniste  - istoriografice şi 
propagandistice -  duse de regimul de la Budapesta , fără să 
avem concepţii "naţionalist-şovine" , considerăm că transmisia de 
la televiziunea maghiară a fost neinspirată .Pe de altă parte, are 
dreptate Romulus Rusan  ( din a cărui cronologie am extras unele 
informaţii din ultimii ani ai dictaturii ceauşiste )  când  consideră că 
solidarizările  străinătăţii cu soarta satelor româneşti,au pus în 
paranteze demolarea Bucureştiului, mult mai agresivă şi amplă . ] [ 
Vezi Romulus Rusan , România în timpul războiului rece... )  
Regele Mihai se adresează poporului român prin intermediul 
televiziunii maghiare ,  
acuzând regimul Ceauşescu de distrugerea satelor * 
-------------------------------------------------- 
* Planul de demolări se dorea extins şi la sate .Din cele 13.129 de 
aşezări rurale,  
  8.000 urmau să fie "sistematizate "  (sate româneşti, maghiare, 
germane ş.a )  
 În urma extinderii protestelor din străinătate ,până în decembrie '89,  
au fost  demolate sub 100 de sate , majoritatea în  jurul 
Bucureştiului.  

LD:Gînduri şi meditaţie  

[LD: 10 iun.2008 : nunta de diamant a MSR  ]  
Bucureşti (palatul Elisabeta ) -Sinaia( Castelul Peleş ) - nunta de 
diamant a Regelui Mihai cu Regina Ana. La Ateneu, după 50 de 
ani, orchestra execută imnul regal. 
Va trebui ca istoriografia românească să rezolve într-o manieră 
lucidă,demnă şi argumentată 
epoca deschisă de actul de la 23 august 1944.  
După jumătate de secol de falsificări, tabu-uri, omisiuni şi 
conjuncturism , România , ca stat , trebuie să-şi asume istoria. 
De această abordare va depinde şi unghiul în care va fi prezentată 
domnia Regelui Mihai : la 6ani ('30 ), la 18ani ( '40 ), la 22 ani ( '44 
),la 26 ani ( '47 ). 
Altfel, vom continua să avem "istorii paralele"  (în diverse variante ), 
"paranteze delicate" (guvernarea Antonescu şi războiul din Răsărit 



), "pete albe" ( în secolul XX  ! ). 
Din perspectiva evoluţiei României între 1944-1989 ,  23 august 
1944  trebuie să-şi primească cea mai adecvată caracterizare :act 
pozitiv sau negativ ? victorie ?armistiţiu ?capitulare ?                 

[LD: 24 ian.2009 : Monarhia ? Coroana ? Regele Mihai ? ]    
În toate categoriile de documente şi în toate cărţile de memorialistică 
, între 23 aug.'44 -30 dec.1947, România apare ca o monarhie cu 
rege prizonier. Revenirea la  Constituţia 1923 ( 31 august '44 ) , 
după 6 ani de non-democraţie, a fost un act formal- şi ipocrit ( 
pentru ocupantul sovietic şi comunişti ) ; port-drapel ( pentru 
"legitimiştii"  democraţiei ) ; amăgitor-derutant ( pentru cetăţenii de 
rând ) .         
Într-o epocă de zvârcoliţi politice fără precedent,în atribuţiile 
tânărului Rege Mihai I  nu mai  rămăsese  altceva decât puterea 
unei semnături - refuzată sau acordată - unor guverne 
improvizate , la comanda unei Comisii Aliate de Control , în care 
sovieticii dictau condiţiile.       
În acest context, care au fost  legăturile simbolice între Regele 
Mihai  şi supuşii Săi  ? :   
politicieni depăşiţi ( debusolaţi, neputincioşi ) faţă de "regulile" noului 
regim ;  
militari care plătesc cu viaţa şi libertatea faptul că şi-au făcut datoria 
pe frontul de Est şi de Vest ; 
magistraţi puşi să aplice legi represive nelegitime pentru a da 
"legalitate" unui genocid ;    
studenţi şi elevi ,la vârsta generozităţii şi romantismului tineresc 
,încrezători în destinul ţării lor ;  
preoţi hăituiţi pentru credinţele şi misiunea lor pe pământ,împărţind 
prigoanele cu enoriaşii ;  
învăţători şi profesori -"domnii satelor "- ţinta batjocorii "puterilor 
locale" ; 
ţărani buimăciţi de spectrul sărăciei , a foametei şi a rosturilor 
tradiţionale ; 
Ce trebuia să facă şi ce a făcut Regele Mihai văzându-şi ţara şi 
supuşii ca pe vremea "năvălirii  barbarilor " ? 

[LD: mart .2009 : Principele Radu ]  
Pe Antena 3, d-na Firea îl are invitat pe prinţ. Fac un efort imens să-l 
ascult fără nici o prejudecată, ca şi când n-aş şti nimic despre cine a 
fost şi ce a devenit . 
Îi pune întrebări şi el răspunde ca un şcolar , cu lecţia bine 
învăţată. Vorbeşte despre Casa Regală,despre MSRegele, despre 



trecut şi prezent,despre misiunile pe care el le-a îndeplinit,pentru 
România .Vorbeşte ca un om de stat .Da, da... este clar că face 
şcoală pe lângă MSR .  
Nu iau seama la ele. Dar mă gândesc cât de importantă este în 
regimul monarhic constituţional pregătirea unui tânăr ca , pe viitor , 
să ajungă Rege. 
Şi cât de nepregătiţi au fost toţi preşedinţii de care a avut parte 
România: Gheorghiu Dej, Ceauşescu, Iliescu,Constantinescu , 
Băsescu.  

[LD:TVR,4 apr.2009 : MSR la Vercois ]     
....un fragment dintr-un documentar englez despre MSR Mihai, la 69 
de ani de la abdicare ..   
Regele Mihai s-ar fi îndrăgostit de Ana de Bourbon,cam în timpul 
procesului Antonescu [ mai-iun.'46  )  La 30 dec. '47, silit să abdice 
s-a stabilit discret în Elveţia ..Au avut 5 fiice. 
...Un fost prizonier englez al armatei române , în timpul răzb. din 
Răsărit ... îl vizitează la Vercois (după 60 de ani ) şi-i mulţumeşte 
cum au fost trataţi ca prizonieri , recunoscător că nu i-a predat la 
germani  
Comentatorul : România şi Iugoslavia = "cărţi pion" între 
comunism şi fascism. 
Povara Regelui Mihai a fost grea şi povestea sa trebuie 
cunoscută.   
---------------------------------------     
 
[LD:TVR-29 / 30 dec.2009 : MSR la Săvârşin * ] 
Rezumat dintr-un interviu -20 de ani de la revoluţie ; 62 de ani de la 
abdicare [instantaneu  de familie : MSR ; regina Ana; prinţesa 
Margareta şi prinţul Radu ] 
-MSR :în '47 :  Groza l-a ameninţat/ şantajat  că dacă nu părăseşte 
ţara, 1000 de tineri vor fi împuşcaţi ....nu şi-a putut lua această 
răspundere şi a abdicat . 
< În dec.'89, tinerii au murit pentru libertate , nu pentru mine >   
...în '90 , când s-a întors ,era foarte emoţionat ,nu şi-a mai 
recunoscut ţara ...oamenii se schimbaseră ...după 4 ore,a fost silit s-o 
părăsească... 
-Ce aţi găsit la reîntoarcere ? 
-MSR: "E trist să spun asta ...aproape nu mi-am recunoscut ţara 
"  
-Între timp ? 
-MSR: <A rămas cam tot aşa > ; <Carol I a făcut România modernă 
;comunismul a dărâmat tot> < toţi oamenii de răspundere au fost 



distruşi ...Asta este o crimă>  
-Românul admirat ?  
-MSR: <Corneliu Coposu...rămăsese  cu educaţia trecutului ...cu el 
putea vorbi .... i-a părut tare rău la moartea lui >  
-Spusele lui Brucan ? 
-MSR : < din păcate a cam avut dreptate .Depinde de cine este în 
fruntea ţării. Românii au fost zăpăciţi timp de 45 de ani şi nimeni 
nu-i luminează .Nu văd cine să-i schimbe " ...pot să mai treacă  20 
de ani , şi alţi 20... cel mai greu de schimbat este mentalitatea 
oamenilor ...comuniştii au distrus toată clasa politică a României ... 
clasa politică de azi nu are experienţă...  
- Cum ne putem reveni ?Ce-i de făcut ?  
- MSR::<Tineretul doreşte , dar nu găseşte răspuns la întrebări .. 
."Eu nu pot să fac...spun ce simt >  
-Cum de mai iubiţi poporul ăsta ?  
-MSR:<românii sunt ai mei > ...suferă când vede  cum sunt , cum s-
au schimbat...ţara românească este ţara lui ...nu se poate ierta unde 
a fost adusă ţara ...este inadmisibil ce au făcut cu ţara asta ...  
--------------------------------------------------- 
* Săvârşinul l-a ales cu mama sa, la recomandare lui Mocsony , prin 
'30, când ţara era ţară şi oamenii erau oameni ; comuniştii l-au 
confiscat, au golit toată casa ... l-a recâştigat după 4 ani de proces... 
a fost foarte greu de refăcut  

[LD: Antena 3, 23 ian.'11 .Neagu Djuvara : Monarhia ?-prea târziu 
! 
În '90 , să fi avut un curent ( un partid ) monarhist. În '90,la Versoix,  
l-a întrebat pe MSR de succesiunea la Tron. Ar fi trebuit schimbată 
Constituţia, Statutul Casei Regale ( succesiunea şi pe linie 
feminină ) * .În '90 l-a întrebat , cu acel prilej, de ce nu l-a graţiat pe 
Ion Antonescu ?  
I-a enumerat cauzele  : 
-Antonescu n-a vrut să facă cerere de graţiere. 
- Ministrul de Justiţie- Lucreţiu Pătrăşcanu - era comunist ;  
- Ţara era la discreţia sovieticilor ;  
- Întrebaţi , aliaţii occidentali - americani, englezii - i-au răspuns că 
şi ei l-ar fi predat spre judecare în "Procesul de la Nurenberg " , şi-ar 
fi fost tot condamnat la moarte . 
-----   
* În ce priveşte "succesiunea " , preşed. Băsescu a făcut o penibilă  
greşeală devenind naşul " prinţişorului -jr." al "prinţului Paul de 
România " .Lui  Mircea Lambrino i s-a recunoscut descendenţa din 
Carol II, dar nu şi calitatea de "prinţ moştenitor "  



------------------------------------- 
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 * Coleg de liceu şi prieten apropiat al Regelui Mihai l; după terminarea 
studiilor a fost secretarul Regelui până la 3 ian. 1948, când a plecat în 
exil, împreună cu suita regală. 
---------------------------------------------------------- 

EXEMPLE DE VICTIME  
LD:câteva exemple pentru a semnala  victimele  din perioada 23 
august'44- 30 dec.'47, ct MSR a fost încă regele românilor.  

A. 
-g-ral Aldea, Aurel E.  
[ LD: Un Comunicat oficial al Ministerului de Interne, aducea la 
cunoştinţă capturarea unor    "organizaţii subversive-
teroriste,capturate de Siguranţa Statului " printre care şi Mişcarea 
Naţională de Rezistenţă ( condusă de g-ral Aurel Aldea ) 
Comunicatul specifica faptul că acele organizaţii au luat naştere la 
sfârşitul anului 1944, posedau depozite de armament şi muniţie, şi 
erau sprijinite de g-ral Rădescu ( pe atunci premier ) , cât şi de 
partidele "istorice" , PNL şi PNŢ. Comunicatul publica lista celor 
75 de arestaţi :g-ral Aurel Aldea, gral C.Eftimiu , g-ral 
Nic.Rădescu ( dispărut ) ,g-ral Gh.Moşoiu , amiral Horia 
Măcelariu ( dispărut ) , Ilie Lazăr, Elena Basarabeanu , aviatoarea 
Smaranda Brăescu ( dispărută ) , Vintilă V.Brătianu ( dispărut ) ( 
Scânteia, 26 iunie'46 )La 18 nov.'46 ,la Curtea Marţială , completul 
special al Curţii de Casţie şi Justiţie Militară, 
pronunţa sentinţa :28 de acuzaţi erau  condamnaţi la muncă 
silnică pe viaţă . 
Printre ei,  gral Aurel Aldea  .Vezi pe larg la Tabloul -Militari-victime  
]  
Adversar al guvernării legionare şi al dictaturii antonesciene, a fost 
scos din cadrele active ale armatei de către mareşalul Antonescu. 
S-a alăturat planurilor regale de scoatere a României din război ( 
23 august'44 ) , şi , la solicitarea Regelui,a acceptat să fie ministru 
de Interne în primul guvern al  "Blocului Democratic"  ,condus de 
generalul Sănătescu ( 23 august-3 nov.'44 ). 



În martie 1945,după înstăpânirea guvernului Groza, generalul Aldea 
a fost trecut în rezervă. Preocupat de insecuritatea Regelui ( în 
condiţiile grevei regale şi a numeroaselor presiuni interne şi externe 
la adresa monarhiei ) ,generalul a luat legătura cu organizaţiile de 
rezistenţă pentru a-i asigura un posibil adăpost ,la nevoie. 
A fost arestat la 27 mai 1946 , implicat în procesul "Sumanelor 
negre" . 
Generalul Aldea, grav bolnav, dus de la Văcăreşti la Aiud, singura 
"înlesnire" care i s-a acordat ( la memoriile înaintate ) a fost 
comutarea pedepsei în temniţă grea pe viaţă. Cel care declarase că 
< Între cămaşa verde , steagul roşu şi cel românesc , am preferat 
tricolorul >,a murit în puşcăria din Aiud , la 17 oct.1949. 

-mareşal Antonescu , Ion  
 N. la 2 iunie 1882, la Piteşti, într-o familie de militari .A avut o 
ascensiune guvernamental-militară prestigioasă ,după războiul de 
întregire : ataşat militar în Franţa ( 1923 ) şi Anglia ( 1924-'26 ) 
;comandant al Şcolii Superioare de Război  ( 1927-1929 ) ; şef al 
Statului Major General  ( 1933-1934 ); ministru Apărării Naţionale în 
guv.Goga ( 28 dec.1937-10 febr.1938 ) şi în guvernul Miron Cristea ( 
10 febr-30 martie 1938 );  semnatar al noii Constituţii Carol II (febr. 
1938) 
În conflict cu regele Carol II ,a fost arestat şi închis la Mănăstirea 
Bistriţa (9 iul 1940 )dându-şi  demisia din armată. 
În toamna anului 1940 , după ciopârţirea teritorială a României, 
Regele Carol i-a încredinţat întreaga putere politică .Numit 
preşed. Consiliului de Miniştri şi ministru al Apărării Naţionale ( 
4-14 sept.'40 ), "conducător al Statului " ( 5 sept.'40 ), proclamă 
Statul Naţional Legionar ( 14 sept'40- 15 febr.'41 ). 
A condus ţara într-o perioadă dramatică , fiind obligat să aleagă 
între cele două mari puteri militare agresoare -Germania şi URSS 
.La 22 iunie 1941 ,angajând ţara în război alături de Germania - fără 
convenţie de  alianţă - a fost hotărât să refacă graniţele amputate 
de ţările vecine , în 1940.În emoţionanta deviză de luptă -<Ostaşi , vă 
ordon treceţi Prutul ! > - el aducea ca argument suprem eliberarea 
fraţilor din Basarabia şi Bucovina anexate de URSS în 1940 
:<Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii noştri 
cotropiţi > 
   Arestat la palatul regal ,pe  23 august 1944; preluat de  Emil 
Bodnăraş , predat g-ralului R.I. Malinovski, care-l face prizonier. 
Împreună cu principalii colaboratori , a fost transportat cu trenul,în 
secret ,la Moscova,apoi la un castel ,apoi în închisoarea 
"Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, a fost supus unor 



lungi interogatorii. 
   Între 6 mai -1 iun.'46 ,se desfăşoară procesul  mareşalului Ion 
Antonescu şi colaboratorii Ion Antonescu , împreună cu alţi trei 
colaboratori , a fost condamnat la moarte , fiind executat  pe 1 
iuniei 1946 , la Jilava . 

B. 
-Băloi ,Ilie P. / Băloi ,Nicolae P.  
Fraţi din jud.Gorj.Studentul Nicolae a participat la marile manifestaţii 
regaliste din Bucureşti , din 8 nov.'45 şi 10 mai '46 .Arestat pe 23 
apr.1953, anchetat la Securitatea din Bucureşti , condamnat la 7 ani 
închisoare de Tribunalul Militar din Bucureşti , pe care i-a ispăşit la 
penitenciarele din Craiova, Jilava, Gherla şi Aiud. 
Fratele Ilie, economist la o întreprindere din Tg.Jiu , a fost arestat şi 
bătut la  Securitatea din Craiova, de lct mj. Vasile Popescu, 
condamnat la 3 ani închisoare ( sentinţa nr.968/ 29.06.'54 ) pentru 
că nu şi-a denunţat fratele. 

-Borcescu ,Traian  
Fost şef la Serviciul de Informaţii din SSI  şi dir. de cabinet la 
Preşed. Consil. de Min  
Arestat în 1944, dus la Moscova , anchetat la Liublianka , în acelaşi 
timp cu lotul mareşal Antonescu. 

-Brăileanu ,Traian  
Ministru al Educaţiei,Artelor şi Cultelor ,în primul guvern 
Antonescu (14 sept'40-26 ian.'41 ).N.în 1882, la Bâlca (Rădăuţi ) 
.Dr.în Filozofie ( 1905 ), interpret la Legaţia Română din Viena ( 
1909-1914 ) prof. univ.de Etică, sociologie şi politică (din 1921 
),decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie din Cernăuţi( 1931-'33 
).Militant politic naţionalist ,încadrat ,succesiv, în P.P-Averescu 
(1919-'29), PND -Iorga ( 1931-'32 ) ,Garda de Fier (1933-'41 ). 
Arestat imediat după 23 august'44 ; judecat în primul "lot al 
criminalilor de război " ( mai 1946 ) de Tribunalul Poporului 
,condamnat la muncă silnică pe viaţă. A murit pe 3 oct.1947, la 
Aiud. 

C. 
-Cancicov , Mircea  
N.în 1888,la Bacău.Prof.univ. la catedra de Finanţe a Facultatăţii de 
Drept din Bucureşti ;membru ( c) al Academiei Române ( din 1937 
).Considerat,în epocă ,o excelenţă  financiar-economică şi 



organizatoric-administrativă ,a fost solicitat ( şi a acceptat )să 
conducă  portofolii ministeriale sub trei regimuri politice. 
Pe 3 oct'46, la secţia a VIII-a a Curţii Criminale ( Bucureşti ) începe 
judecarea "lotului de miniştri antonescieni ,autori ai aservirii 
Rămâniei la carul imperialismului fascist german ". 
A fost  procesul "lotului III " , după desfiinţarea "Tribunalului 
Poporului "  
Sunt inculpate 18 persoane , printre care Mircea Cancicov (Ec. Naţ 
ională , cab 1 ) 
Pe 9 oct.'46, se pronunţă sentinţa :Mircea Cancicov a primit  20 de 
ani temniţă grea ,decizie reconfirmată , la recurs, de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
A murit în 1958, la 70 de ani,în  penitenciarul din Râmnicu -Sărat 
( sau  Aiud ) 

-Caravia, Paul  
Student la Facultatea de Litere şi Filozofie ,n.în 1927, la Bucureşti. 
Participant la mişcările politice anticomuniste , din sept.1944, 
culminând cu  mitingul pro-monarhist din 8 noiembrie 
1945.Membru al grupului "Rugul Aprins" , de la Mănăstirea Antim. 
Arestat în mai 1949, în incinta facultăţii, a fost condamnat la 8 ani 
închisoare pentru "crima de  uneltire  contra ordinii sociale "( cf.Cod 
Penal, 209,p.3 ), "plimbat" prin închisorile Rahova, Jilava, Uranus, 
MAI, Jilava (reanchetat ) ,Gherla ( "reeducat" ),Jilava ,Rahova, 
Văcăreşti ( spitalizat ) . 
Eliberat în 1956 , şi-a câştigat existenţa ca portar, apoi ca bibliotecar 
. 

-Carandino , Nicolae/ Carandino, Lilly -soţie /   
Scriitor şi publicist în ziarele timpului .La propunerea lui Iuliu Maniu , 
a încercat să fugă în străinătate .A fost arestat , împreună cu soţia , 
la Tămădău ( 14 iul.1947 ).Judecat în procesul conducătorilor PNŢ 
;condamnat la 6 ani temniţă grea (Sentinţa nr.1988 / 11 oct.1947 ) 
.După 8 ani de închisoare la Galaţi şi Sighet ,i s-a impus domiciliu 
obligatoriu în  Bărăgan  ( la Rubla )  

-Ciacu, Constantin Costel  
Student la Litere şi Filozofie N.în 1923, la Bucureşti (în conducerea 
TUNŢ ) Participant la manifestaţiile pro-monarhiste din 8 nov.'45 
(Palatul Regal ) şi 10 mai'46 ( Piaţa Victoriei ) .Arestat pe 19 mai 
1946, condamnat la 1an şi 6 luni ( Sentinţa nr 412/1948 ), închis la 
MAI, Văcăreşti , Aiud . 



-Crainic, Nichifor. 
La 16 oct.'44 a fost publicată, prima listă de ziarişti cărora li se 
ridică dreptul de a publica . 
Nichifor Crainic figurează pe această listă.  
Între 30 mai -4 iunie'45 , se desfăşoară  procesul ziariştilor 
"criminali de război " 
Lotul este format din peste 20 de ziarişti ,mulţi fiind absenţi,(printre 
care şi Nichifor Crainic ,dat "dispărut ")La 4 iun'45,Tribunalul 
Poporului a pronunţat sentinţa. 
 Nichifor Crainic a fost condamnat ( în lipsă )  la muncă silnică pe 
viaţă, cu confiscarea averii Urmărit de Securitate, a stat ascuns 
până în 1947, după care s-a predat. I s-a anulat condamnarea din 
iunie'45, dar a fost ţinut închis  încă 15 ani, fără judecată , la Aiud. 

-Cristescu, Eugen  
[LD: Unii autori vorbesc despre preţul "dubios" al comutării 
pedepsei cu moartea , în cazul lui Cristescu şi despre anumite 
privilegii ce le-ar fi  avut în detenţie.Citind atâtea documente emise 
de Securitate,  
Ca istoric , reţin  faptul că a fost închis la penitenciarele Aiud, 
Dumbrăveni şi Văcăreşti şi că a murit în  închisoare, la 12 iunie 
1950, la 55 de ani .] Directorul Siguranţei ,şeful Serviciului Special 
de Informaţii ,în timpul guvernării Antonescu. La 24 sept.1944, a fost 
ridicat de NKVD şi dus la Moscova. În cele 18 luni,a fost supus 
unor lungi interogatorii. La 24 martie1945,Serviciul Special de 
Informaţii  a trecut de la Ministerul de Război , în subordinea 
preşedinţiei Consiliului de Miniştri, moment care va marca 
transformarea sa în "poliţie politică " . Între 3 - 8 aug.'45, se 
desfăşurase procesul celor 21 de foşti angajaţi ai Siguranţei 
Generale, Siguranţei Prefecturii Capitalei  şi Siguranţei Chesturii 
Cernăuţi . Pe 2 mai, în Consiliul de Miniştri , Pătrăşcanu a prezentat 
actul de acuzare . 
Eugen Cristescu , a fost readus în ţară în apr.1946, implicat în 
procesul Ion Antonescu ( început pe 6 mai 1946 )"Lotul 
criminalilor" era  format din cca 17 inculpaţi , ultimul pe listă fiind 
Eugen Cristescu ( şeful SSI ) În actul de acuzare , Eugen Cristescu 
a fost învinuit a fi fost < unul din stâlpii dictaturii fasciste din 
România > cu concursul şi complicitatea miniştrilor, generalilor şi a 
liderilor politici reacţionari, inclusiv Maniu şi Brătianu . 
Pe 17 mai  ( ziua a X-a ), printre cei 7 condamnaţi la moarte, figura 
şi Eugen Cristescu. Pe 1 iunie ,Lucreţiu Pătrăşcanu  a prezentat 
regelui rezoluţia guvernului la cererile de graţiere ale celor 7 
condamnaţi la moarte,cerând  comutarea în muncă silnică pe viaţă  



pentru Eugen Cristescu . Astfel se explică faptul că nu a fost în lotul 
celor executaţi pe 1 iunie '47, luând drumul închisorilor. A fost 
închis la penitenciarele Aiud, Dumbrăveni şi Văcăreşti .A murit în  
închisoare pe 12 iunie 1950 ( la 55 de ani )  

D. 
-Decei, Aurel  
Diplomat. N.în 1905, în Gura Râului ( Sibiu ).Licenţiat în Istorie şi 
L.Română  (Cluj ), cu specializări la Roma, Paris, Istanbul şi Berlin. În 
dec.1947,a participat la ceea ce s-a numit "devastarea" sediului 
Consulatului Român de la Istambul, ca protest la alungarea 
Regelui Mihai şi abolirea Monarhiei . 
După 1947 , a refuzat să se întoarcă în ţară, la chemarea Anei 
Pauker. 

-Demetrescu[Gyr] ,Radu  
   Între 30 mai -4 iun.'45, se desfăşoară procesul ziariştilor 
"criminali de război " în  baza Legii 312-"legea Pătrăşcanu " din 21 
apr.1945,a " vinovaţilor de dezastrul ţării şi a crimelor de război ". La 
4 iun '45 ,Tribunalul Popoporului  a pronunţat sentinţa. Radu 
Dumitrescu -Gyr , printre condamnaţii între 12-20 ani muncă 
silnică , cu confiscarea averii . Până în 1948, trimite acasă plicuri 
cu poezii din închisoare , cu ştampila "cenzurat" . 
După '48, i se interzice hârtia şi creionul,poeziile sale circulând 
înăuntru şi în afara puşcăriilor, precum poezia populară .În 1953, a 
fost eliberat ,dar este rearestat în 1958 şi condamnat la moarte , 
datorită poemului "Ridică-te Gheorghe , ridică-te Ioane !" :După un an 
de aşteptare în "celula morţii " ,în 1954, pedeapsa i-a fost comutată 
în temniţă grea pe viaţă. În 1963, a fost "graţiat ": la 59 de ani , 
fără profesie,fără avere , fără drepturi .  

-Dianu, Romulus Gh. 
Scriitor şi publicist .N.în 1905, în Bucureşti .Licenţiat al Facultăţii de 
Litere -Bucureşti . 
Redactor la "Curentul " Între 30 mai -4 iun.'45, se desfăşoară 
procesul ziariştilor "criminali de război " în  baza Legii 312-"legea 
Pătrăşcanu " ( 21 apr.1945)  
La 4 iun'45 ,Tribunalul Popoporului pronunţă sentinţa.A fost 
condamnat la 20 ani muncă silnică      La 13-14 iul.'45, se publică o 
listă cu ziarişti epuraţi definitiv , alţii pe termene variind între câţiva 
ani şi 6 luni . Romulus Dianu figurează pe ea.  Închis la Jilva , 
apoi la Aiud , unde a suportat umilinţa şi torturile "reeducării" . 



-Dragoş,Titus  
 Secretar g-ral în Ministerul de Finanţe (27 ian .-12 dec.1941 
),Subsecretar de Stat al Românizării , Colonizării şi Inventarului 
în guv.Antonescu între 4 dec.1941- 23 aug.'44. 
Arestat în 1945.Condamnat în 1946 (pe baza Legii nr 312 / Decretul 
-lege nr 1.318 / din 21 apr.'45 ) în unul din loturile guvernelor  
Antonescu .Închis la Jilava şi Aiud  

E. 
-g-ral Eftimiu ,Constantin  
General de brigadă. Între 23 august -31 nov.'44, a fost ministru 
Secretar de Stat, în guvernul Sănătescu , la Ministerul Lucrărilor 
Publice şi Comunicaţii. În nov.'44 a preluat comanda trupelor , iar în 
1945, a fost şeful Marelui Stat Major. 
La 1 mart.'45 , a înaintat un Raport către preşed. Consil.de Miniştri , 
în care prezenta situaţia gravă din nordul Transilvaniei ,eliberată 
de trupele române , dar lăsată sub administraţie maghiară , sub 
supravegherea îngăduitoare a sovieticilor  
După arestarea g-ralului Aldea, în iunie 1946, a fost arestat şi 
implicat în procesul "sumanelor negre ".În urma unui scurt proces 
( 11-18 nov.'46 ) a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă . 
În boxă se aflau  57 inculpaţi ( din 91 citaţi ) , în frunte cu g-ralii 
Aurel Aldea şi Constantin Eftimie .28 de acuzaţi au fost  
condamnaţi la muncă silnică pe viaţă .Printre ei şi g-ral  C.Eftimiu. 
A trecut prin penitenciarele MAI, Jilava şi Aiud ,unde a murit la 19 
sept.1950. 

-Elefterescu , Mircea S. 
N.în 1893, în Râmnicu Sărat ( Buzău ).Colonel de Cavalerie. Şeful 
de cabinet al mareşalului Antonescu ( 5 sept.'40-1 dec.'41 ) , 
comand. al Regimentului de Gardă Călare , Prefectul Poliţiei 
Capitalei ( 15 mart -23 aug.'44 ). 
Arestat pe 23 aug.'44, la palatul regal ,imediat după arestarea lui 
Ion Antonescu ; transportat în cartierul Vatra Luminoasă, preluat de 
sovietici şi dus - cu tot grupul - la Moscova , pentru anchetă. 
Readus în ţară la 9 aprilie 1946, i s-a fixat domiciliu obligatoriu la 
Mircurea Ciuc (Harghita ). 
Rearestat la 26 febr.1951.Judecat şi condamnat la 10 ani muncă 
silnică, pentru " crime contra umanităţii " ( Sentinţa nr.1.483 /10 
nov.'52 ).La 22 iunie i-a fost respins recursul . 
A murit în penitenciarul Aiud, la 24 dec.1953. 



G. 
-Georgescu , Ilie  
Colonel în Garda Regală .Combatant în război pe ambele fronturi 
.După 1944, s-a alăturat unui grup de partizani .Prins şi arestat , a 
stat închis 16 ani la Jilava şi Aiud , ca "duşman al poporului " . 
După eliberare, nevoit să lucreze ca paznic, agricultor şi miner.  

-g-ral Ghineraru ,Nicolae /  
 N. în 1888, la Dridu ( Ilfov ), croindu-şi o firească  carieră militară. 
Arestat la 31 oct.1944, a fost inclus între cele 65 de persoane 
nominalizate în Jurnalul Consiliului de Miniştri nr.188 (din 29 ian.1945 
),deferit  Cabinetului 7 de pe lângă Tribunalul Poporului , în cadrul 
primului "lot al criminalilor de război ".  
Consiliul de Miniştri ( proces verbal semnat de Petru Groza, 
Gh.Tătărescu, Lucreţiu Pătrăşcanu , Lothar Rădăceanu , Petre 
Constantinescu , Mihai Ralea ş.a. ) a decis judecarea lor  în 
conformitatea cu Legea 312 /1945 ( "legea Pătrăşcanu" )  
Completul I de Judecată al Tribunalului Poporului (şedinţă publică 
pe 17 august 1945 ) a decis condamnarea silnică pe viaţă , 
detenţie riguroasă de 20 de ani , degradare civică pe 10 ani şi 
confiscarea averii. 

H. 
-Hodoş, Alexandru  
Ziarist, om de cultură,descendent al unei familii de transilvăneni 
stabiliţi în Capitala României (n. în 1893 ), licenţiat al Facultăţii de 
Drept. 
   Arestat şi judecat ( 4 iun.'45 ) în conformitate cu Legea 312 , al 
celor "vinovaţi de dezastrul ţării şi al crimelor de război " ,a făcut parte 
din "lot de ziarişti " arestaţi la grămadă ,din presa de toate 
"culorile" , dar , mai ales, cea naţionalistă [lotul a fost format din 
Pamfil Şeicaru ,Stelian Popescu , Romulus Dianu , Ilie Rădulescu , 
Radu Dumitrescu -Gyr , Grigore Manoilescu , Nichifor Crainic ş.a ş.a 
].  La 4 iun.45 Tribunalul Poporului a pronunţat  sentinţa. 
Condamnat la 20 de ani închisoare , cu confiscarea averii 
.Încarcerat la penitenciarele Aiud, Craiova, Jilava,Gherla şi iar Jilava ( 
în aceeaşi perioadă , cu fiica sa ), se spunea că ar fi acceptat 
"reeducarea" . Eliberat în 6 oct.1964 ( Decretul 411 ) . 

I. 
-g-ral Iacobici, Iosif  



    Militar de carieră, n.în 1884,la Alba Iulia . Arestat la 18 mai 1946, 
cercetat de Parchetul General al Curţii de Apel -Bucureşti ( Cabinetul 
4 instrucţie ) a fost găsit nevinovat ,Ordonanţa de neurmărire din 26 
august'46 precizând că <generalul Iosif Iacobici nu a susţinut 
războiul imperialist şi politica fascistă şi hitleristă a mareşalului 
Antonescu, ci din contră , s-a opus continuării unui război 
nepopular şi şi-a sacrificat poziţia sa militară proeminentă pentru 
a salva ce se mai putea salva , fiind dat ca pildă de urmat de însăşi 
ţările cu care ne găseam în război .>  
   La 16 sept.1946 ,aceeaşi instanţă militară emitea o Ordonanţă de 
urmărire , în care era acuzat că  militase pentru hitlerism, pentru 
intrarea trupelor germane în ţară, pentru declanşarea războiului 
contra URSS, ş.a ş.a  Pe  baza Legii 312 din 12 aprilie 1945 , a fost 
trimis în judecată pentru <urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi 
de dezastrul ţării şi crime de război >. 
 Procesul s-a desfăşurat între 11-19 ianuarie 1949 ,la Curtea de 
Apel -Bucureşti , Secţia 4 Penală , fiind condamnat la 8 ani temniţă 
grea ( Decizia nr 123 / 19 ian.'49 ) 
Întemniţat la Văcăreşti, Jilava şi Aiud, a decedat pe 11 martie 1952, 
în spitalul închisorii . 

-g-ral Ilasievici, Constantin 
Mareşal al Palatului Regal ( din 1930, la Restauraţia Carol II ) ;şeful 
Casei Militare a Regelui Carol II (1 febr.'39 - 9 sept.'40 ) . 
  Disponibilizat din armată de g-ral Ion  Antonescu , la presiunile 
Gărzii de Fier ( 9 sept.'40 ) ; arestat la 26 nov.1940 ,împreună cu alţi 
foşti demnitari ai regimului Carol II ,eliberat la 2 dec.'40 . 
  După instaurarea regimului comunist , a fost arestat în noaptea de  
5/6 mai 1950 , cu lotul foştilor demnitari  ; a fost  închis la Sighet . 
În vara 1955, a fost transferat la penitenciarul Malmaison, unde 
supus unei anchete dure, a murit la 6 oct. '55.  

-g-ral Iliescu ,Victor  
  Arestat la 18 mai 1946 ; judecat de Tribunalul Poporului  în 
procesul "lotului 2 al  guv. Antonescu"( 27 de demnitari ,în mare 
parte din aparatul economic şi militar al cabinetelor  ), care s-a 
desfăşurat în paralel cu judecarea recursurilor din procesul Ion 
Antonescu .(Unii dintre  inculpaţi după desfiinţarea Tribunalului 
Poporului ,au fost judecaţi şi de "Curtea Criminală " din Bucureşti, în 
alte procese, şi vor mai primi alte condamnări ) 
Condamnat la 10 ani temniţă grea .Închis la Jilava şi Aiud. 
Eliberat în 1956. 



-g-ral Ionescu, Emilian 
[LD:După eliberare,printre puţinii supravieţuitori ai elitelor militare 
decimate ,şi-a însuşit  "tezele oficiale " ale PCR   ( succesiv 
schimbate , prin omisiune, fals şi reinterpretare ) privind  războiul din 
răsărit, 23 august '44 ,armistiţiul şi clauzele sale , încurcându-se în 
versiuni , dar fiind multă vreme printre puţinii veterani de război 
"onorat " . ]  
A participat la arestarea mareşalului Ion Antonescu. Cu toate 
acestea, a fost arestat în 1949 ,a fost închis la penitenciarele 
Jilava şi Ocnele Mari.  

- Istrate, Grigore  
Elev din Piatra Neamţ. Arestat în febr.1948 , cu un grup de tineri 
care răspândeau manifeste promonarhiste şi antisovietice. 
Condamnat la închisoare ( sentinţa nr. 281 / 1948 ). 
Detenţia la Târguşor (specializat treptat ca  laborator de "reeducare"  
a elevilor  )  

J. 
-Jurebie ,Gheorghe  
Student la Academia Comercială - Bucureşti , din  Timişoara 
(membru în Biroul PNŢ) ; 
Participant la manifestaţiile din 8 nov.'45 şi 10 mai '46 .După 
declanşarea arestărilor  liderilor PNŢ în 1947, şi-a pus camera la 
dispoziţie pentru tipărirea manifestelor de protest şi apărare . 
Arestat la 19 mai 1947 ; condamnat la 1 an închisoare ( sentinţa 
nr. 412 / 26 martie 1949) Detenţia la penitenciarele MAI, Văcăreşti, 
Uranus şi Aiud. Eliberat la 8 mai 1950.  

L. 
-Lecca, Radu  
Subdirector general la Siguranţă , director la cabinetului 
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri , comisar guvernamental pe 
problemele evreieşti , în regimul mareşalului Ion Antonescu ( 14 
sept.1940-23 aug.'44 ). 
 N. în 1890, în satul Leca Ungureni ( Bacău ) .Studii economice la 
Viena ; corespondent economic al ziarului berlinez Volskischer 
Beobachter . 
   Arestat la 24 sept.1944 ; predat sovieticilor , făcut prizonier şi 
trimis la Moscova cu principalii colaboratori ai mareşalului Ion  
Antonescu (transportaţi cu trenul,apoi la un castel ,apoi în 



închisoarea "Liublianka"(2 sept.'44-apr.'46 ).În cele 18 luni, supus  
unor  lungi interogatorii .  
  Judecat în "procesul marii trădări naţionale"  (între 6 mai -1 iun.'46 ) 
, având pe banca acuzaţilor 17 inculpaţi din cele trei cabinete a 
guvernării antonesciene. În jurul a trei mari culpe se va instrumenta 
judecata :alianţa cu Hitler , războiul contra URSS şi holocaustul 
aplicat populaţiei evreieşti .  
Pe 17 mai , la pronunţarea sentinţei,Radu Lecca figurează printre cei 
condamnaţi la moarte ( alături de Ion Antonescu, Mihai Antonescu , 
CZ Vasiliu , C.Pantazi , Eugen Cristescu , Gh.Alexianu ) ; pe 25-31 
mai'46 ( la recursuri  )şi pe 1 iunie '46 (rezoluţia guvernului )i s-a 
comutat  pedeapsa în muncă silnică pe viaţă . Cel care a prezentat 
Regelui Mihai , pentru semnare, Rezoluţia guvernului, a  fost 
Lucreţiu Pătrăşcanu ( ministru Justiţiei ): < pentru înalte raţiuni de stat 
, respingerea cererilor de graţiere făcute de Ion Antonescu , 
Mihai Antonescu , Constantin Vasiliu şi Gheorghe Alexianu şi 
comutarea în muncă silnică pe viaţă a pedepsei cu moartea 
aplicată condamnaţilor Constantin Pantazi , Radu Lecca şi Eugen 
Cristescu >. 
   În 1954, ajuns în boxa acuzaţilor, acelaşi Pătrăşcanu declara că 
hotărârea finală în materie de graţieri în '46 , a fost luată la 
"sugestia" a doi membri din Comisia Aliată de Control (sovietic şi 
englez)şi a unui conducător PCR( Gheorghiu Dej sau Teohari 
Georgescu -ministru de Interne ). 
La procesul Pătrăşcanu,  Radu Lecca a fost adus din detenţie , ca 
martor al acuzării. 
Grav bolnav ( paralizat ) , a fost eliberat de la Jilava ,pe 15 
apr.1963. 

M. 
-Maniu ,Iuliu, I 
    La 23 august'44 , numit ministru Secretar de Stat  în primul 
guvern Sănătescu( 23 aug.-3 nov.'44 ), a înfruntat cu bună-credinţă 
şi demnitate marile complicaţii -interne şi externe - în care s-a găsit 
România la sfârşitul războiului, neîmpăcându-se cu căderea ţării sub 
ocupaţie sovietică şi regim comunist. O dată cu instaurarea 
guvernului Petru Groza - impus de sovietici şi controlat de PCR ( 6 
martie'45 )-  Iuliu Maniu a devenit "ţinta nr.1 " a represiunii.   
    După înscenarea de la Tămădău ( 14 iul.'47 ) Adunarea 
Deputaţilor  a adoptat Moţiunea de dizolvarea a PNŢ (29 iul.'47 ). 
Întreaga conducere a PNŢ a fost arestată . 
În procesul înscenat  fruntaşilor PNŢ (29 oct-11 nov.'47 ), Iuliu Maniu 



a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă  (pedeapsă ulterior 
comutată în temniţă grea pe viaţă ) ,confiscarea averii , plata 
cheltuielilor de judecată şi , în avans, a cheltuielilor de 
înmormântare . 
Încarcerat la Sighet în regim celular sever, a murit la 5 febr.1953. 

 -g-ral Macici ,Nicolae /Ileana [Dobo ] -soţie / Macici -fiul / 
Ofiţer de carieră născut în 1886, în Craiova. Calvarul generalului a 
început imediat după 23 august'44. 
/ 20 -21 oct.'44: potrivit dispoziţiei Comisiei Aliate de Control , 
Ministerul de Interne (subsecretar g-ral Gh.Liteanu ) comunica 
Ministerului Apărării că s-a ordonat g-ralului Constantin Păiş 
(procurorul Curţii Militare de Casare şi Justiţie ) să aresteze 
"preventiv" 8 ofiţeri români ,printre care figura şi g-ralul Vasile 
Macici ,comandantul Armatei 1 (care, în acel moment , alături de 
sovietici,participa la luptele grele pe teritoriul Ungariei ,pe cursul 
mijlociu al Tisei ). 
La 28 apr.-3 mai 1945 :prin Jurnalul nr. 722  al Consil.de Miniştri  
(preşed.g-ral Rădescu ) ,  g-ralul Macici a fost deferit acuzatorului 
public spre cercetare; la 3 mai '45 , Actul de acuzare a fost aprobat 
de Consil.de Miniştri ;la  14-22 mai'45: Tribunalul Poporului a 
judecat procesul şi, prin Hotărârea nr.1 din 22 mai '45,l-a considerat 
vinovat de <crima de dezastrul ţării prin săvârşirea crimei de 
război [...] >. 
G-ralul Macici a fost condamnat la moarte, în conformitate cu art.3 
din Legea 312 /1945.  
Între 31 mai-1 iunie'45 :Înalta Curte de Casare  şi Justiţie a respins 
recursurile , dar , la intervenţia Regelui Mihai, i s- a comutat 
pedeapsa în muncă silnicăpe viaţă (Decretul nr.1742 /1 iun.'45 ). 
/13 iun.'45 -15 iunie'50 :condamnat,a fost transferat de la Jilava la 
Dumbrăveni ,apoi la Aiud (din 5 mai '46 ) unde, înmatriculat cu 
nr.K.7 665 ,  i s-a impus "regimul  de izolare" , în celula 217, în ceea 
ce deţinuţii numeau "Zarcă" , pentru condiţiile de exterminare . 
A murit la 64 de ani, pe 15 iunie 1950, fiind înmormântat în cimitirul 
penitenciarului . 
Soţia şi fiul său,au avut de suferit toată viaţa,faptul de a fi fost rudele  
unui "criminal de război " 

-Macovei , Ovidiu  
Elev la liceul "Gheorghe Şincai" din Bucureşti .Arestat pe 8 
nov.1945 din Piaţa Palatului Regal din  manifestaţia 
promonarhistă . 



-Marcu, Alexandru D.    
  Arestat la 18 mai 1946 ,ca fost demnitar în regimul Antonescu, pe 
baza Legii 312 / 1945. 
Judecat în "lotul III" al miniştrilor antonescieni ( 3-9 oct.46 ) de 
Secţia a VIII -a a Curţii Criminale-Bucureşti ; condamnat la 12 ani 
muncă silnică ; cu recursul respins de Curtea de Casaţie ( 4 iul.'47  
);închis la Aiud. A murit în dec.1954, la spitalul penitenciar - 
Văcăreşti .  

-g-ral Mardari , Socrate D. 
N.în 1894, în oraşul Huşi (Vaslui ).Şef de promoţie a liceului militar 
"Dimitrie Sturza " ( Craiova ), combatant -ofiţer ( rănit ) ,în primul 
război mondial. Şef de promoţie a Şcolii Superioare de Război În 
1926 (după  renunţarea la Tron a prinţului Carol II )  la cererea 
Regelui Ferdinand, a fost numit perceptor şi aghiotant al 
prinţului-copil Mihai . 
La revenirea lui Carol ( 1930 ) ,a părăsit Palatul Regal. După 
abdicarea lui Carol ( 1940 ) , a devenit şeful Casei Militare a 
MSRegele Mihai I şi Mareşal al Palatului ( 1940-1942 ). 
    Deblocat în aug.1946 ;arestat pe 8 apr.1948, după abdicarea 
Regelui Mihai ; anchetat 2 ani ; condamnat la 7 ani închisoare, în 
baza unui dosar cu probe şi mărturii false. 
Închis la Jilava şi Aiud. Grav bolnav, fără asistenţă medicală , a murit 
pe 9 febr.1954, la Aiud . 

- Mareş ,Cornel V.  
Student la Facultatea de Medicină-Bucureşti . Arestat pe 8 nov.'45 
,în timpul manifestaţiei pro-monarhiste din Piaţa Palatului 
.Rearestat în 1947 (împreună cu tatăl său, Mareş Vasile ) în timpul 
procesului Maniu-Mihalache .  

-Mareş, Nicolae 
Arestat pe 26 mai 1945 ; judecat  într-un "lot al  demnitarilor  
antonescieni " pe baza Legii 312 /apr.'45 ; condamnat la 10 ani 
închisoare de Tribunalul Poporului ( pedeapsă redusă ulterior la 7 
ani ) .Detenţia la penitenciarele Jilava, Aiud şi Sighet.La 78 de ani, 
bătrân şi bolnav , a murit la 4 oct.1953, fiind aruncat în gropile 
comune din cimitirul săracilor de la Sighet. 

-Micescu, Istrate N. 
 Arestat la 6 iulie 1947.Rearestat în martie 1948 .Soţia Elisabeta şi 
fiul ,Roger ,au fost arestaţi .La percheziţie,i s-a dat foc la bibliotecă 
.Condamnat la 20 de ani închisoare . 



Încarcerat la Jilava ,apoi la Aiud ,unde a murit la 29 mai 1951. 

-g-ral Mihail, Gheorghe  
   Şef al Marelui Stat Major al armatei române în două stări 
excepţionale din istoria României, în care rolul armatei a fost 
esenţial : 23 august -4 sept 1940 ( fiind şi vicepreşed. Consiliului de 
Miniştri ) pe timpul gravelor amputări teritoriale din timpul domniei 
regelui Carol II ) şi 23 august-12 oct.1944 ( în guvernul  g-ralului 
Sănătescu , sub care s-a realizat armistiţiul şi alăturarea  României la 
coaliţia anti-hitleristă ) .Şeful Casei Militare Regale (1939 ).În 1946 a 
fost disponibilizat ; în 1947, a fost trecut în rezervă . 
 Arestat de Siguranţă la 20 ian.1948 - imediat după abdicarea 
Regelui -  i-au fost confiscate o serie de documente şi  note 
personale  privind situaţia ţării ,folosite ca probe incriminante , 
calomnioase la adresa URSS şi a guvernului Groza. 
După anchetă , la 6 martie 1948, fără a fi judecat , pe baza unor 
Decizii a MAI , generalul a fost închis la Piteşti, apoi a fost transferat 
la Ocnele Mari  şi  la Sighet (1948-'55 ). 
Concomitent , în 1954,a fost conexat unui lot de foşti demnitari  ( 
miniştri în perioada 4 iul-4 sept.1940 - Ion Gigurtu şi Radu 
Budişteanu ), fiind acuzat de "activitate intensă contra clasei 
muncitoare ", care atrăgea după sine detenţia grea pe viaţă ( fapta 
fiind considerată "crimă" , în art. 200  şi art 193/1 Cod Penal )  
Judecat  (în şedinţă publică ) şi condamnat la 12 ani detenţie 
riguroasă , confiscarea averii şi cheltuieli de judecată (Sentinţa 
nr.23 / 23 ian.1957 ) de Tribunalul Militar al Regiunii 2 Militare , 
recursul fiindu-i respins. 

- Mihalache ,Ion,I. 
După 23 august.'44, solidar cu Iuliu Maniu, în fruntea opoziţiei 
democratice în marile bătălii politice pentru stăvilirea instaurării 
regimului comunist în România, în condiţiile ocupaţiei sovietice. 
După primele alegeri postbelice( 19 nov.1946 ) , în cadrul campaniei 
de lichidare a partidelor istorice [aprobată de Stalin şi coordonată de 
Vâşinski şi Fedicikin - reprezentant al Diviziunii de Informaţii a NKGB 
] au fost arestaţi 315 membri ai fostelor partide, iar în luna aprilie, 
încă 600 persoane. 
La 14 iulie 1947, cu aprobarea lui Maniu ,Ion Mihalache ( cu un grup 
de fruntaşi PNŢ ) a încercat să plece din ţară cu un avion [ Vezi pe 
larg " Fuga de la Tamădău " ] 
Întreg grupul a fost arestat şi învinovăţit de "trădare naţională " 
La 29 iulie'47, Adunarea Deputaţilor a adoptat Moţiunea de 
dizolvare a PNŢ . 



A fost arestată întreaga conducere. A urmat procesul ( 29 oct -11 
nov.'47 )  
Ion Mihalache a fost condamnat la pedepse ce însumau 104 ani 
de închisoare (Sentinţa nr.1988/ 11 nov.) Detenţia a executat-o la 
penitenciarele MAI, Galaţi, Sighet şi Râmnicu Vâlcea. 
A fost bătut şi supus la umilinţe inimaginabile. A murit în timpul 
detenţiei, la 5 martie 1963  

 N. 
 -Negel, Dumitru  
Mareşal al Palatului .Fusese şantajat cu ameninţarea de a fi taxat  
drept "criminal de război"  dacă nu colaborează cu sovieticii .A plecat 
din ţară pe 4 ian.'48 împreună cu Regele MIhai Condamnat ( în 
contumacie ) la 10 ani închisoare .  

-Netta,Gheron  
Arestat pe 18 mai 1946 ;judecat în "lotul Ion Antonescu " 
;condamnat la 10 ani muncă silnică şi confiscarea averii  de 
Tribunalul Poporului , pentru săvârşirea de " crime de război " . 
Închis la penitenciarele Uranus, Văcăreşti şi Aiud, unde a murit pe 
28 aug.1955.  

-g-ral Niculescu ,Constantin D. 
Şeful Casei Militare Regale în perioada 23 august '44-30 dec.'47. 
Comandant  militar al Capitalei ( din 1942 ) , a făcut parte dintre 
generalii care au pregătit întoarcerea armelor pe 23 august 1944. 
Disponibilizat din armată în ian.'48 ; arestat pe 29 martie 1948; 
condamnat la 7 ani închisoare ( Sentinţa nr. 2 195/ 1948) pentru 
"complot în scop de răzvrătire ". 
După ispăşirea pedepsei, fără mijloace de existenţă ( familia fusese 
dată afară din locuinţă ) ,  a fost nevoit să lucreze ca remizer într-o 
agenţie LOTO.  

-Nistor ,Gheorghe Gigel  
Student la Medicină , n.în 1924, la Bucureşti (membru TUNŢ ) 
Arestat pe 8 nov.'45 - la manifestaţia pro-monarhistă  din Piaţa 
Palatului Regal.  

-Novac, Victor  
Student la Acad.Comercială-Bucureşti, n.în 1926, în Blaj-Alba ( în 
conducerea TUNŢ ) 
Participant la manifestaţia pro-monarhistă  din 8 nov.'45 , 



coorganizator al manifestaţiei din 10 mai '46.Judecat ( în lipsă ) şi 
condamnat la 2 ani închisoare ( Sentinţa nr. 524 / 1946 ) . 
S-a ascuns în Munţii Piatra Craiului .Prins şi arestat în 1947 , în 
urma trădării altor doi urmăriţi ( fugiţi în munţi după alegerile din 
nov.'46 ) .Condamnat la 3 ani închisoare ( Sentinţa nr. 72 / 22 
ian.1948 ) .Detenţia la penitenciarele Văcăreşti, MAI şi Jilava. 
Eliberat în 1952. 

O. 
-Oanţă, Nicolae   
Student în anul ultim al  Facultăţii  de Medicină , n.în 1924 , în 
Bucureşti (membru TUNŢ ) 
Arestat la 8 nov.1945 de la manifestaţia pro-monarhistă din Piaţa 
Palatului Regal şi eliberat .  
Rearestat la manifestaţia din 10 mai 1946 ;condamnat la 1 lună( 
Sentinţa nr. 524 /1946 ). 

-g-ral Olteanu, Marcel  
General, comandantul Gărzii Palatului Regal ( Regimentului 
Băneasa  )  
Arestat în noaptea de 30 decembrie 1947 , pentru că a refuzat să 
colaboreze cu comuniştii la detronarea şi alungarea Regelui ; 
condamnat la închisoare ; prin 1952-'53 a fost semnalat în lagărul 
Spanţov."Graţiat" cu Decretul 552 , la 18 sept. 1963. 

-Otetelişeanu , Enric  
A figurat pe lista celor 65 de persoane "bănuite a fi responsabile de 
dezastrul ţării " ( Jurnalul  189 al Consiliului de Miniştri /29 ian.'45 ), 
care ,cf. Legii 312 / 12 apr.1945 ( "legea Pătrăşcanu " )  
prevedea "urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi 
crime de război " . 
Arestat în 1945 şi ( probabil ) depus în lagărul de la Caracal  ;inclus 
în lotul  II al  demnitarilor antonescieni ( alcătuit , din 27 persoane, 
paralel cu recursul din procesul Ion Antonescu ) ; condamnat la ( ? ) 
închisoare şi confiscarea averii , de Tribunalul Poporului ( 26 mai 
1946 )  
Detenţia la Jilava şi Aiud.  

P.  
-Palicari, Nicolae  
Student la Facultatea de Fizică-Chimie din Bucureşti .Arestat pe 8 



nov.1945 , la manifestaţia promonarhistă a studenţilor liberali şi 
ţărănişti , din Piaţa Palatului  

- Pană, Aurelian P. 
Arestat pe 20 mai'46 în  "lotul 2" al miniştrilor antonescieni ( 
constituirea lotului s-a desfăşurat  paralel cu judecarea recursurilor 
din procesul Antonescu ) , format din  27 demnitari  ,în mare parte 
din aparatul economico-financiar ; judecat de către Tribunalul 
Poporului, în iunie '46,  la categoria "vinovaţi de dezastrul ţării " (cf. 
Legii 312 / 1945 )) ;condamnat . 
Judecat  în 1948 într-un alt proces ; condamnat la 10 ani 
închisoare şi confiscarea totală a averii, prin Decizia penală 123 / 
19.01.1949 a Secţiei a IV-a Penală a Curţii Bucureşti  

-g-ral Pantazi ,Constantin H . 
Constantin Pantazi - general, militar de elită al armatei române , 
n.în 1888 ,în Călăraşi . 
Arestat în noaptea de 23 august 1944,la Palatul Regal, împreună 
cu mareşalul Ion Antonescu ; 
preluat de Emil Bodnăraş ( "inginer Ceauşu" ) ,dus în casa 
conspirativă a PCR  din Vatra Luminoasă ; predat sovieticilor ( 31 
aug.'44 ) spre a fi trimis la Moscova, împreună cu ceilalţi membri ai 
grupului ( închişi la Galitzin, într-o vilă de vânătoare , apoi la 
Lublianka -închisoarea NKVD ) În ţară, prin Jurnalul nr. 189 / 29 
ian.'45  al Consiliului de Miniştri, g-ralul Pantazi a fost inclus printre 
"criminalii de război "  şi " vinovaţi  de dezastrul ţării " ( Cf. Legii  312 )  
Readus la Bucureşti ( 6 apr.1946 ), judecat de Tribunalul 
Popoporului în " lotul mareşaliul Antonescu " ( în actul de acuzare 
fiind  caracterizat  < coautor şi complice la toate acţiunile criminale 
ale guvernului Antonescu > ; condamnat la moarte ( Hotărârea nr  
17 / 17 mai 1946 )  
La propunerea guvernului ( 31 mai 1946 ), regele Mihai i-a  comutat 
pedeapsa în muncă silnică pe viaţă ( hotărâre aflată pe 1 iunie 
1946, în timp ce mergea spre locul execuţiei ) . 
Încarcerat la Aiud , la împlinirea vârstei de 60 de ani, pedeapsa de 
muncă silnică  i-a fost schimbată în temniţă grea pe viaţă . Pe 10 
august 1957, a fost transferat în temniţa din Râmnicu Sărat ,unde 
a murit pe 23 ianuarie 1958 Trupul i-a fost aruncat la groapa 
comună . 

-amiral Păiş ,Nicolae T.   
Amiral, ofiţer de carieră, n. în 1898 , în Bucureşti .  
Adjutant regal al Regelui Ferdinand şi al Regenţei copilului Mihai ( 



1926-1931) ; 
Pe 21 mai 1946, comisarul Constantin Niculescu  i-a făcut o 
percheziţie ( pe baza Ordinului CMC nr.11703  ) ,şi ,deşi era grav 
bolnav, l-a trimis la închisoarea Văcăreşti. 
Rearestat pe 13 aug.1948 şi condamnat la 3 ani închisoare ,mutat 
în 1950 , de la Aiud , la Sighet ("închisoarea demnitarilor"  )A 
protestat faţă de tratamentul de exterminare  la care a fost supus (  
făcând  greva foamei, 40 de zile ).  A murit în celula 27 , pe 16 
sept.1952 , trupul fiindu-i aruncat la groapa comună de pe malul Izei .  

-g-ralii Pălăngeanu , Emil C. / Pălăngeanu , Nicolae C.  / 
Ofiţeri de carieră, fraţi, n.în Adjud- Vrancea. Selecţionaţi în 1913 ,în 
primele unităţi româneşti de schiori şi trupe mobile de munte  
În perioada interbelică, ambii au făcut o frumoasă carieră militară.  
/ Emil- general de Divizie, n. în 1891, a fost aghiotant regal şi 
profesor la clasa specială a Marelui Voievod de Alba Iulia, 
viitorul Rege Mihai I.  
Arestat pe 15 august 1952 ( la vârsta de 61 de ani ) ; condamnat la 
60 de luni muncă silnică  de Tribunalul Militar-Bucureşti , pentru " 
activitate duşmănoasă împotriva regimului democrat " . 
Trimis în lagărul de muncă forţată de la Capu Midia, bolnav ,flămând, 
trudind la cărat pietroaie cu roaba. A murit între Crăciunul'52- ian, 
febr.'53, cadavrul  fiindu-i aruncat în stiva de schelete din magazia 
de stuf a Midiei ,în aşteptarea certificatelor de deces.  
/ Nicolae - general de Divizie .După instalarea regimului comunist , 
Securitatea a trimis o echipă să-l aresteze. G-ralul Pălăngeanu a 
avut un atac de cord şi a murit pe loc.   

-Pârlăţeanu , Mihai  
Muncitor la Monetăria Statului - Bucureşti . Arestat la 8 nov.1945, 
pentru participare la manifestaţia pro-monarhistă din Piaţa Palatului 
Regal ( purta o placardă PNL )  

-Pârvu , Ianoş  
Condamnat la 25 ani muncă silnică, pentru că se manifestase ca 
monarhist şi cântase Trăiască Regele .  

R. 

-Rădulescu, Ion Mihai. 
Elev la liceul Dimitrie Cantemir din Bucureşti, în vârstă de 13 ani. Arestat 
la manifestaţia pro-monarhistă din Piaţa Palatului Regal (8 nov.1945, 
ziua Regelui Mihai), unde intervenţia jandarmilor, gărzilor muncitoreşti şi 



militarilor din divizia”Tudor Vladimirescu” s-a soldat cu 13 morţi şi sute de 
arestări. Manifestanţii arestaţi au fost duşi în cazarma diviziei, unde au 
fost torturaţi de aceşti foşti prizonieri ai armatei române, “reeducaţi” în 
gulagul sovietic, reîntorşi în ţară şi folosiţi ca unitate specială represivă. ( 
Vezi T- PCR-colaboratori, 7-8 nov.1945, Comunişti versus monarhişti ). 

V. 
- Vătăşoiu, Gheorghe. 
Student la Fac. de Medicină din Bucureşti ( născut în 1928 ). Arestat 
(1949 ) în lotul „Tineretul regalist”, organizat de av. Corbasca; 
condamnat la 2 ani închisoare (1949); detenţia la Jilava şi Piteşti, unde a 
fost maltratat de V. Puşcaş; din cauza torturilor la care a fost supus s-a 
sinucis aruncându-se în golul scărilor ( 21 febr.1950 ) ( Vezi T-Elevi, 
studenţi-victime ). 

- Velisăratu, Constantin V. 
Student la Facultatea de Medicină. Arestat pentru participare la 
manifestaţia din 8 nov.1945 din Piaţa Palatului Regal. 

- Vergulescu,Mircea. 
Elev la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti. Participant la manifestaţia din 
8 nov.1945 din Piaţa Palatului Regal; Arestat ( nov.1945 ). 

W. 

- Wied-Bunea, Marie Eleonore. 
Născută la 19 febr.1909 în oraşul german Potsdam. Fiica prinţului 
german Wilhelm de Wied( 1876-1945 ), nepot de frate al Reginei 
Elisabeta a României şi al Prinţesei Sofia de Schönburg-Waldenburg 
(1885-1936 ); devenit principe suveran al Albaniei la 7 martie 1914; 
după 6 luni de domnie a ales calea exilului, fiind considerat suveran 
al Albaniei până la 31 ian.1925, când ţara a fost proclamată 
republică. 
În 1925 Principele Wilhelm, Principesa Sofia şi cei doi copii ( 
Principesa Marie Eleonore  şi Principele Moştenitor Carol Victor ( 
1913-1973 ) s-au stabilit în România. 
În 1937, la München, prinţesa Marie Eleonore  s-a căsătorit cu Prinţul 
Alfred de Schönburg-Waldenburg; rămasă văduvă  în 1941 s-a 
întoars în România. 
Mama ei, principesa Sofia, a murit în 1936 la Fântânele-Bacău; după 
9 ani, în apr. 1945, a decedat şi tatăl, fostul Principe al Albaniei, şi a 
fost îngropat în Biserica Luterană din Bucureşti. 



După 23 august 1944, prinţesa s-a alăturat intelectualilor 
anticomunişti Vladimir Streinu, Constant Tonegaru, Pavel Chihaia, 
Iordan Chimet ş.a., şi a participat la întrunirile Asociaţiei de rezistenţă 
culturală Mihai Eminescu; la aceste întruniri l-a cunoscut pe avocatul 
Ioan Bunea ( Vezi T-Avocaţi-victime )cu care s-a căsătorit în 1949.  
Arestată în iul.1949, ca angajată a Oficiului de presă britanic şi 
implicată în ceece se va numi „procesul bibliotecilor”, în urma căruia 
a fost condamnată la 15 ani muncă silnică, întemniţată la Miercurea 
ciuc, unde a murit la 29 sept.1956( Vezi T-Diplomaţi-victime ) 
(Conform IICCMER, Fişa matricolă penală-Bunea Eleonora, C. 
Ioniţoiu, Dicţionar W. şi Alin Cristea, în gen90/.net, 11 ian. 2013, 
„Povestea prinţesei germane, fiică a unui suveran din Europa, moartă 
într-un lagăr comunist din România”). 
 
 
 
 


	CRONOLOGIE - LEGISLAŢIE-REPRESIUNE
	1944
	/ 23 august 1944:răsturnarea regimului Antonescu, ieşirea di

	GUVERN  Sănătescu ( 1 ) -23 aug.-4 nov.'44
	/  24 aug.'44: MSR Mihai  la Dobriţa ( Gorj )
	/ 31 august 1944 :Decret regal nr.1 626 :revenirea la Consti
	/  12 sept.'44,Moscova: CONVENŢIA DE ARMISTIŢIU
	/ 4 oct.'44:Completarea Constituţiei : art.IV
	/ 9-18 oct.'44:ACORDUL DE LA MOSCOVA
	/ 11 oct.'44: Trupele române şi sovietice eliberează Clujul.
	/ 12 oct.- 3 nov.'44:FND declanşează  criză de guvern
	/ 28 -29 oct '44:Acord : guvern politic Sănătescu

	GUVERN Sănătescu - II - 4 nov.-2 dec.'44
	/ 30 nov.- 3 dec.'44: comuniştii provoacă o nouă criză de gu
	...PCR revendică  ministerele de Interne şi de Război
	...Suveranul începe consultările

	GUVERN  N. Rădescu : 6 dec.'44-5 martie'45
	1945
	/ 20 ian.'45: Decret-lege nr.45 : impozite, taxe, contribuţi
	/24 ian.'45.Memoriul MSR Mihai către preşed. Roosevelt.
	/ 4-12 febr.'45:YALTA -CONFERINŢA ÎNVINGĂTORILOR
	/ 24 febr.'45 :comuniştii cer înlăturarea lui Rădescu ( Apel
	/ 27 febr.-5 mart'45 :şantajul lui Vâşinski -presiunile comu
	/ 6 martie '45.Dilema regală

	GUVERN Groza ( I ) : 6 mart.'45 - 30 nov.'46
	/ 13 mart.'45 , Cluj: solemnitatea administraţiei româneşti 
	/ 11 apr.'45: audienţa lui Lucreţiu Pătrăşcanu la Regele Mih
	/ 26 apr.'45 :Divizia "Tudor Vladimirescu" în componenţa arm
	/ 3 -28 mai'45 :Procesul  "lotul 1 al criminalilor de război
	/ 9 mai '45 : capitularea necondiţionată a Germaniei
	/ 6 iul.'45: Regele Mihai decorat de sovietici cu Ordinul Vi
	/ 17 iulie-2 august'45:CONFERINŢA de la POSTDAM
	/ 6-19 august '45:diplomaţia României în dificultate

	GREVA REGALĂ : 21 aug.'45-1 ian'46
	/ 21 aug.'45:debutul grevei regale
	/ 23 aug.'45 :Paradă şi recepţie fără Rege
	/ 4 -13 sept.'45: Vizită guvernamentală la Moscova
	/ 11 sept-2 oct.'45 : Conferinţa miniştrilor de Externe (Lon
	/ 8 -20 nov.'45:Ciocnirile din Piaţa Palatului
	/ 16-31 dec.'45 :Conf.miniştrilor de Externe ( II ) ,Moscova

	1946
	/ 1 ian.'46 :încetarea grevei regale
	...Remanierea guvernamentală
	...Anglia şi SUA recunosc guv.Groza
	...Comisia Română - Comisia Aliată de Control
	/ 11 ian.'46.Albania : Republică Populară
	/  6 febr.'46.Polonia: Republică Populaară
	/ 8 febr.'46 :Bucureşti. Declaraţia rabinului J.Glasner
	/ 20 apr- mai '46.Criză de guvern
	/ 25 apr-16 mai /16 iun-12 iul /1946.Paris. Consiliul Minişt
	/ 6 mai -1 iun.'46.Proces (lot 1 ) - mareşalul Ion Antonescu
	/ 20 mai '46 : PLATFORMA - PROGRAM a BPD
	/ 2 iul.'46 .Praga : Klement Gotwald-preşedintele R.P. Cehos
	/ 13 iul.'46 : Legea electorală
	/ -29 iul. -15 oct.'46 :CONFERINŢA DE PACE, Paris
	/ 8 aug.'46- deblocarea a 8000 ofiţeri
	/ 6 oct.'46: Sfinţirea catedralei ortodoxe la Timişoara
	/ 12 sept.-22 nov.'46 .Bulgaria:Republică Populară
	/ 24 oct.'46 .Bucureşti. Conferinţa pe ţară a candidaţilor B
	- 17 nov.'46.Miting electoral ostăşesc
	/ 19 / 20 nov.'46  ALEGERI  PARLAMENTARE
	..Opoziţia democrată :retragerea din guvern , denunţarea ale
	...Protestele  SUA , Marea Britanie - fără efect
	/ 29 nov.'46.Iugoslavia :Republică Populară Federativă .
	/ 1 dec.'46: Deschiderea Parlamentului
	/ GUVERN Petru Groza (-II- ) : 1 dec.'46-29 dec.'47

	1947
	/ 1 ian.'47. Mesajele de Anul Nou : Regele şi Petru Groza
	/ 9 mai'47. Comunicat no.12 :sărbătorirea sobră a zilei naţi
	/ 10 mai '47 .Decorarea MSRegelui Mihai

	GUVERNUL  Petru Groza ( -II - remaniat ) : 5 nov.-30 dec.'47
	/ 28-29 dec.'47 :PCR:plan de înlăturare a Regelui.
	/ 30 dec.'47.Abolirea monarhiei .Proclamarea RPR.
	a.)Abdicarea Regelui Mihai
	b )  Actul de abdicare
	c.) MAN .Legea 363 : Proclamarea RPR
	d.\)Proclamatia Guvernului catre tara:  �
	e) Constituirea Regentei ("Prezidiu RPR " )
	f. ) 31 dec.'47. Decret nr.2306 : Deblocarea ofiterilor  Casei Militare Regale

	1948.
	/ 4 ian.'48.Plecarea Ex-Regelui Mihai în exil
	/ Ian.'48.Comitetul Naţional Român din exil
	/ 28 martie '48.Alegeri  ptru Adunarea constituţională
	/ 13 apr.'48.Constituţia RPR
	/ 27 mai'48.Confiscarea bunurilor regale
	/15- 27  iul.'48.MAI.Ordinul 26.500 :arestarea ofiţerilor Po

	GUVERN PETRU GROZA (- IV-  )15 apr.'48-2 iunie'52
	Atenţie ! LD  Revizuieşte de aici !
	Dă exemple de oameni care au fost arestaţi şi/sau au făcut p
	1950
	/ 1 iun.'50.Palatul Cotroceni -  Palatul Pionierilor

	1952
	/ 14/ 15 august '52.MAI:Ordinul 490 : arestări în masă

	1964.
	/Febr,- 3 apr.-24 iul - aug. ' 64 : graţieri în valuri

	"Epoca Ceauşescu "
	1980
	/ 29 dec.'80.DSS,Plan de măsuri : control informativ al foşt

	1988
	/  2 auag.'88.Regele Mihai acuză regimul comunist de distrug
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