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A negociat Regele Mihai 
cu Nicolae Ceaușescu?

În anii ’90 eram monarhist convins. Și acum, undeva 
într‑un colț al minții mele mai cred că o monarhie consti‑
tuțională e mai bună decât o republică semi‑prezidenți‑
ală cum e România acum. Entuziasmul pentru regalitatea 
românească mi‑a cam scăzut când M.S. Regele Mihai s‑a 
împăcat și s‑a pupat cu Ion Iliescu și Adrian Năstase, 
care mai înainte îl hăituiseră ca pe ultimul infractor pe 
autostrada București‑Pitești. Mi‑am spus că, deh, avea 
familie mare și greu de întreținut, un ginere cu pedigree 
de pesedist care‑l sfătuia prost, că era foarte în vârstă și 
ar fi vrut să se întoarcă din exil cu o stare materială bună.

De curând, am cerut la CNSAS dosarul lui Ion 
Șoneriu. Acesta, fost om de casă al memorialistului 
meu favorit, Constantin Argetoianu, reușise să fugă în 
Occident și să strângă o oarecare avere. Fostul secre‑
tar general al Ministerului de Interne din „Guvernarea 
Iorga‑Argetoianu” se stabilise la Paris. Era managerul 
unei firme prospere, fusese uns ambasador al „Ordinului 
Cavalerilor de Malta” pe lângă UNESCO și era foarte 
apropiat de M.S. Regele Mihai, pe care îl informa despre 
mersul politicii românești și europene.

Surprinzător, în „Dosarul DIE” al transfugului 
Șoneriu am găsit o informație senzațională. Anume, că 
M.S. Regele îl mandatase pe om să negocieze în numele 
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lui cu regimul lui Nicolae Ceaușescu contravaloarea 
palatului de la Săvârșin (care acum s‑a întors la Casa 
Regală), a unor tablouri foarte valoroase și a altor bunuri 
personale pe care nu apucase să le ia din țară după abdi‑
carea forțată de la 30 decembrie 1947.

Sursa „Liviu” era un avocat român, fost membru 
PSD, care se știa cu Șoneriu din perioada interbelică. A 
fost direcționat de Securitate să se infiltreze, cu ocazia 
unor vizite la Paris, în anturajul acestuia. În mai 1967, 
Șoneriu îi spune lui „Liviu” că este mandatat de M.S. 
Regele Mihai să încerce să negocieze returnarea bunuri‑
lor mobile de valoare ale acestuia rămase în țară. Chiar 
îl întreabă pe avocat dacă ar fi cazul să ia legătura cu 
ambasadorul RSR la Paris, dr. Victor Dimitriu (găsiți 
informația la paginile numerotate 88‑89 în documentele 
pe care le public sub cele două poze, se cheamă SIE).

Ceva mai târziu, probabil în august 1969, o „sursă” 
anonimă (posibil să fie tot „Liviu”) îl vizitează pe 
Șoneriu. Acesta îi repetă doleanțele M.S. Regelui, la 
care se mai adăugase și contravaloarea palatului de la 
Săvârșin. O roagă pe sursa Securității „să tatoneze prin 
unele personalități din țară posibilitatea restituirii acelor 
bunuri neridicate sau nelichidate de fostul rege Mihai”. 
Întrebat de turnător de ce nu încearcă Regele singur să 
facă demersuri, Șoneriu i‑a zis că „Mihai nu va face asta 
niciodată și nu îndrăznește să facă nici cel mai mic pas ce 
ar putea fi considerat pozitiv regimului de la București 
de teama extremiștilor fugari (…)”. În plus a mai adă‑
ugat și că Regele o duce prost cu banii și că făbricuța 
de produse de precizie pentru avioane pe care o are în 
Elveția nu îi aduce un venit suficient (citiți tărășenia la 
paginile numerotate 99‑100 din documente).

Habar nu am cum au mai evoluat lucrurile. Există o 
posibilitate, consider eu redusă, ca Ion Șoneriu să fi avut 
pur și simplu o inițiativă personală și Regele să nu fi 
știut despre „negocierile” lui. Chiar dacă toată tărășenia 
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s‑a făcut cu acordul monarhului, trebuie să privim con‑
textul istoric. Ceaușescu din perioada 1967‑1969 era luat 
în brațe de democrațiile occidentale și „băiat bun și frec‑
ventabil”. Președintele SUA Richard Nixon și cel francez 
Charles de Gaulle fuseseră în vizită la București, avusese 
loc episodul cu Cehoslovacia din 1968, RSR nu rupsese 
relațiile diplomatice cu Israelul, precum restul țărilor 
din blocul comunist. Probabil că ideea unei restaurări a 
monarhiei cu sprijinul puterilor democratice părea mai 
îndepărtată ca oricând. În plus, „făbricuța” mergea prost 
și fetele erau multe.

Surse documentare:
Am găsit aceste informații în dosarul SIE 0005810, aflat în 

Arhivele CNSAS.










