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1990
25 ianuarie. prim-ministrul 
pakistanului, benazir bhutto,  
dă naºtere unei fete, devenind astfel 
primul ºef de guvern modern care  
a adus pe lume un copil în timpul 
mandatului. 

5 februarie. este înfiinþat la bucureºti 
Muzeul Þăranului român.

11 februarie. liderul sud-african 
nelson Mandela este eliberat, după  
27 de ani petrecuþi în închisoare.

15 februarie. este creată uniunea 
teatrală din românia – uniter, 
preºedintele acestei organizaþii fiind 
actorul ion caramitru.

11 martie. patricio aylwin depune 
jurământul ca preºedinte al statului 
chile în primele alegeri democratice 
de după 1970.

12 martie. este adoptată proclamaþia 
de la timiºoara.

18 martie. În germania de est, au loc 
primele alegeri libere de după 1932.

21 martie. românia solicită aderarea 
la consiliul europei, cerere acceptată 
la 7 octombrie 1993.

15 aprilie. Moare greta garbo, 
actriþă de origine suedeză (născută în 
anul 1905).

20 aprilie. este lansat telescopul 
hubble.

23 iunie. republica Moldova îºi 
declară independenþa.

3 iulie. adunarea generală a 
academiei române primeºte 72 de 
membri corespondenþi (istorici, 
oameni de ºtiinþă, oameni de litere) 
care şi-au pierdut pe nedrept această 
calitate în timpul regimului comunist.

7 iulie. Jose carreras, placido 
Domingo şi luciano pavarotti au 
apărut prima oară pe scenă împreună, 
la termele de la caracalla, la roma, 
într-un concert vizionat de 1,6 miliarde 
de oameni, în acea seară.

2 august. Kuweitul este invadat de irak.

3 octombrie. are loc reunificarea 
germaniei de est ºi germaniei de vest.

13 noiembrie. este scrisă prima 
pagină World Wide Web.

28 noiembrie. Margaret thatcher  
îşi dă demisia din funcţia de 
prim-ministru al Marii britanii.

18 ianuarie 1990
sosirea principesei Margareta pe tărâm românesc

În ziua de 18 ianuarie, la ora 15.00, pe aeroportul Otopeni aterizează cursa swiss air care 
o aduce în românia pe alteþa sa regală principesa Moştenitoare Margareta, însoþită de 
sora ei, alteþa sa regal ă principesa sofia. principesa Margareta este astfel primul membru 
al Familiei regale care păşeşte pe pământ românesc, după izgonirea din þară, pe 4 ianuarie 
1948, a regelui Mihai şi a mamei sale, regin a elena. timp de 42 de ani, Familia regală a 
fost absentă din românia. 

În această primă călătorie, alături de principesa Moºtenitoare ºi de principesa sofia, se află 
Frédéric Mitterrand, Danielle Maillefer, Michel amiguet, alain Morvain şi alte câteva per-
so nalităţi, precum şi două echipe străine de televiziune ºi trimiºii speciali ai redacþiei ziarului 
Le Matin din geneva.

la sosirea pe aeroportul Otopeni, principesa Moºtenitoare þine un discurs. Înainte de a 
părăsi aeroportul, principesele sunt þinute o oră întreagă într-o încăpere, pentru ca poliþia 
de Frontieră să le verifice actele. alteţele lor regale sunt apoi conduse de la aeroport la 
hotel de doamna simina Mezincescu, şeful onorific al protocolului.

Şederea în þară a avut un caracter de informare, principesa Margareta declarând că a venit 
atât pentru a regăsi patria pierdută, cât ºi pentru a vedea cum poate să-şi ajute þara ºi pe ro-
mâni. timp de opt zile, principesa Moºtenitoare vizitează spitale, orfe linate, case de bătrâni, 
sate distruse sau monumente istorice în ruină. Deşi principesa Moştenitoare se întoarce în 
elveţia după vizita de opt zile, la bucureşti se pun bazele secretariatului regal prin doam-
nele sanda Maniu şi Mariana cautis, care se ocupă de bunul mers al activităţilor membrilor 
Familiei regale.
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vorbind despre ziua sosirii, alteþa sa regală declara astfel:  
„a fost cea mai importantă zi din viaþa mea, o experienþă 
emoþională puternică ºi o călătorie care mi-a schimbat viaþa. 
nu mai avusesem nicăieri o casă cu adevărat, căci românia, 
deºi îmi fusese interzisă, era pentru mine acasă. Mă sim þeam 
ca ºi când aº fi fost o parte din tatăl meu care se întorcea  
din exil. era o responsabilitate enormă ºi, în acelaºi timp,  
o bucurie imensă.“

totuºi, în acel moment, bucuria este amestecată cu mâhnire ºi 
un mare gol sufletesc la vederea stării în care þara ºi societatea 
se află. În primele zile, prin cipesa încearcă să afle de unde 
trebuie să înceapă, cine are cea mai urgentă nevoie de ajutor.

primul an al principesei în þara sa nu este unul uºor. puterea 
politică îi este ostilă, iar 97% din populaþie are încredere în 
politicienii de la vârf şi doar 5% din populaþie înclină spre 
monarhie. viaþa românească este cenuºie, sărăcia ultimului 
deceniu fiind istovitoare pentru oameni, iar românii uitând să 
zâmbească. În mod clar, bătrânii, bolnavii ºi copiii orfani erau 
cele mai neajutorate categorii sociale.

Fundaþia principesa Margareta a româniei din elveþia ia 
naºtere la 9 august 1990, fiind înregistrată legal ºi începând să 
funcþioneze chiar din acel an. prin vizite în diferite oraºe ale 
þării ºi prin relaţiile stabilite, în capitală, cu personalităþi, 
organizaþii, uneori instituþii, alteþa sa regală începe să-ºi facă 
o idee despre cum anume trebuie structurată prezenþa Familiei 
regale în societate.

principesa Moºtenitoare dă curs invitaţiilor la eveni mente cu 
caracter public ce reunesc o serie de perso nalităţi ºi la care 
presa e mereu prezentă. alteþa sa regală se întâlneşte din ce în 
ce mai des cu repre zentanþi importanþi ai societăþii civile, cu 
oameni de ºtiinþă ºi artă, cu profesori ºi studenþi.

Începutul anului 1990, ca ºi ultimele zile ale anului 1989 aduc 
românia ºi Familia regală pe prima pagină a multor publicaţii 
din întreaga lume. regele, regina, principesa Moºtenitoare 
sunt invitaþi în platou de influenta televiziune franceză tF1, 

într-o prestigioasă emisiune, care difuzează un mesaj filmat cu 
eugène ionesco adresân du-i-se regelui Mihai. De asemenea, 
philippe viguié Desplaces publică volumul de con versaţii  
cu Majestatea sa Le Règne inachevé. apar nenumărate articole 
în presa britanică, spaniolă, germană, franceză ºi americană 
despre evenimentele din românia ºi despre monarhul în exil.

regele Mihai are o convorbire telefonică, la pala tul Élysée, cu 
preºedintele republicii Franceze de la acea vreme, François 
Mitterrand. regele Juan carlos i al spaniei se deplasează 
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personal la geneva, într-o călătorie privată, pentru a-l întâlni 
pe Majes tatea sa. regele baudouin i al belgiei este primul 
care îl sună pe regele Mihai pentru a-l încuraja ºi a-şi manifesta 
admi raþia ºi susþinerea. iar principele de Wales se află tot 
timpul în legătură cu Familia regală, sprijinind activitatea atât 
de febrilă a acelor zile.

imediat după 1 ianuarie 1990, se formează secre tariatul regal 
de la versoix, cel care avea să fie punctul central de legătură 
între rege ºi þară, pentru 11 ani, fiind creat de principesa 
Moºtenitoare, ajutată îndeaproape de principesa sofia. alteþele 
lor regale au făcut aproape o minune, ridicând pe structura 
vechiului mic secretariat privat al Familiei regale o adevă-
rată maºinărie mediatică, adminis trativă ºi financiară. corina 
Motts, agnes lascase, anne-Marie Mutschler, raluca sandu, 
anne-Marie schmutz, cătălina rădulescu, Diana smith, ana 
Drăgan ºi constanþa iorga s-au perindat apoi, an de an, 
aducând de fiecare dată o contribuţie nepreþuită activităþii 
regale în þară ºi în lume.

În luna mai a aceluiaşi an, regele Mihai se adresează par la-
mentului european, la strasbourg.

De asemenea, Familia regală organizează transpor tul în româ-
nia al unor pachete de medicamente, haine ºi alimente, în trei 
autocamioane de 40 de tone fiecare.

3 aprilie 1990
După 43 de ani de exil, regele Mihai intenţionează să-şi petreacă 
sărbătorile de paşte în românia. regele Mihai obţinuse viza 
pentru a vizita românia în aprilie 1990, cu ocazia sărbătorilor 
pascale, dar aceasta i-a fost ulterior anulată. autorităţile au ru-
gat pe Majestatea sa să-şi amâne venirea după alegerile de la 
20 mai. Drept urmare, la 16 aprilie au loc manifestaţii de pro-
test faţă de refuzul autorităţilor de a acorda viza de intrare în 
ţară pentru regele Mihai.

16–17 mai 1990
regele Mihai se adresează parlamentului european

,,Doamnelor ºi domnilor,

reprezentaþi multe dintre naþiunile libere ale acestui continent. 
parlamentul vostru a fost creat urmând visul unei europe 
unite. Într-un termen destul de scurt, visul a devenit realitate, 
de vreme ce instituþiile politice se alătură relaþiilor economice 
în vederea îndeplinirii unei identităþi comune. În timp ce acest 
proces se dezvoltă în pace, vă rog să nu uitaþi că þara mea face 
parte din acest continent ºi că problemele ei sunt totodată ºi 
problemele noastre, ale tuturor. Þara mea nu este nici mică ºi 
nici înapoiată ºi, deºi este săracă, nu are nevoie de caritate. 
românii mei au nevoie de încurajarea eforturilor lor, de ajutor 
constructiv pentru renaºterea lor economică ºi de sprijin 
permanent în lupta lor pentru libertate.“

9 august 1990
ia naºtere Fundaþia principesa Margareta a româniei

În casa din versoix a rege lui Mihai, ia naºtere Fundaþia 
principesa Margareta a româniei, filiala din elveþia. biroul din 
românia al Fun daþiei avea să fie inaugurat în anul următor,  
la 23 apri lie. În următorii ºase ani, sunt create celelalte patru 
fun daþii, din statele unite, din belgia, din Marea brita nie ºi 
din Franþa. principesa Moºteni toare îndeplineşte rolul de liant 
al celor ºase organizaþii independente.

principesa irene a greciei, Maica alexandra (născută asr prin-
cipesa ileana a româniei), eugène ionesco, Yehudi Menuhin 
ºi Marele rabin al genevei fac parte din comitetul de onoare 
al noii Fundaþii, iar principesa sofia este vicepre ºedinte.

principalul scop al Fundaþiei este acela de a-i ajuta pe ro mâni 
să-ºi recapete demni ta tea, să-ºi reconstru iască vieþile ºi să con-
tribuie la reconstruirea propriei þări.
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Septembrie 1990
principesa ileana revine în românia

alteþa sa imperială ºi regală arhiducesa ileana, născută 
principesă a româniei, soseşte în românia în luna septembrie 
a anului 1990. arhiducesa, care s-a alăturat bisericii Ortodoxe 
române în anul 1959, devenind Maica alexandra, se întâlneşte 
pe tărâm românesc cu principesa Margareta ºi prin ci pesa sofia, 
nepoatele sale. După o absenþă înde lungată, din 7 ianuarie 
1948, principesa vine în românia pentru a revedea locurile 
dragi inimii sale.

9 decembrie 1990
copiii din basel vin în ajutorul copiilor din românia

Fundaþia principesa Margareta a româniei orga nizează îm-
preună cu asociaţia swiss charity con dusă de contesa esther 
de pommery, în prezenþa principesei sofia a româniei, un 
eveniment caritabil. pentru ca ºi copiii români să aibă un 
crăciun adevărat, copiii din basel donează cadouri ºi jucării. 
De asemenea, the Katz Kids împreună cu bo Katzman susþin 
un concert la Mustermesse. copiii care participă la concert 
donează o jucărie, haine ºi chiar alimente neperisabile. cadou-
rile aveau să fie distribuite ulterior de către reprezentanþii 

Fundaþiei principesa Margareta din românia. Organizatorii 
primesc cadouri ºi de la Franz carl Weber (jucării), Wellcome 
pharmaceutical ag (medicamente pentru copii), hoffmann-la 
roche (vitamine) ºi de la glückspost (îmbrăcăminte). 

25 decembrie 1990
regelui Mihai i se refuză 24 de ore la mormântul 
străbunilor

principesa Moºtenitoare planifică vizita regelui Miha i ºi a re-
ginei ana în românia. Majestăþile lor urmau să se deplaseze 
de la aeroportul Otopeni la curtea de argeº pentru a aprinde 
o lumânare ºi pentr u a se închina la mormintele regilor româ-
niei. După aterizarea avionului, sunt aplicate vizele pe paºa-
poartele daneze ale Majestăþilor lor. În momentul în care 
maºinile urmau să plece spre curtea de argeº, paºapoartele 
sunt cerute pentru încă o ºtampilă. Întrucât se dau asigurări că 
nu este nicio problemă, regele Mihai ºi regina ana pleacă 
împreună cu suita, una dintre persoanele care îi însoţiseră ră-
mânând la aeroport. 

Drumul spre oraºul regilor româniei este întrerupt brusc de 
maºini de poliþie ºi de tiruri care blochează autostrada spre 
piteºti. regele Mihai e obligat, sub ameninþarea armelor, să se 
întoarcă la aeroport, acolo unde îl aºteaptă un avion militar 
care avea să-l ducă de îndată în elveþia.
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