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ROMÂNIA ŞI LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989 

 

ROMANIA AND THE COUP OF DECEMBER 1989 

 

General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU 

 

 
Rezumat: Teza revoluţiei spontane din decembrie 1989 trebuie abandonată pentru 

totdeauna în ce priveşte România. Virgil Măgureanu preciza: „Kremlinul a comunicat 

Parisului decizia de a-l înlătura pe Nicolae Ceauşescu şi de a-l înlocui cu Ion Iliescu, încă 

din primăvara anului 1989, Franţa fiind desemnată de NATO să răspundă de problema 

românească, fapt surprins de Securitatea Română, aşa cum a arătat Raportul Comisiei 

Senatoriale privind acţiunile desfăşurate în evenimentele din decembrie 1989.” 

Fostul şef al serviciilor de informaţii sovietice Evgheni Primakov pretindea că 

„Ceauşescu a cerut să fie trimise trupe sovietice în România, în decembie 1989, pentru a-i 

salva regimul său.” 

Acesta a fost un mare neadevăr, întrucât tot timpul cât Ceauşescu a fost la 

conducerea ţării a contestat sovieticii, iar pentru aceasa şi-a pierdut viaţa. 

Cuvinte cheie: lovitură de stat, revoluţie, manipulare, diversiune, intervenţii străine, 

trădători de ţară, spioni, servicii de informaţii, Operaţiunea Dniester, forţe speciale, URSS, 

Franţa. 

 

Abstract: The thesis regarding the spontaneous revolution of December 1989 must 

be abandoned forever as far as Romania is concerned. Virgil Magureanu said: “The 

Kremlin had communicated to Paris the decision to remove Nicolae Ceausescu and to 

replace him with Ion Iliescu since the spring of 1989, when France was designated by 

NATO to provide feedback regarding the Romanian issue, fact which became known to the 

Romanian Security Authority, as stated in the Report of the Senate Commission on the 

actions in the events of December 1989.” 

The former head of Soviet intelligence services, Evgheni Primakov, claimed that 

“Ceausescu demanded sending Soviet troops to Romania in December 1989 to save his 

regime.” 

This was a big lie, because as long as Ceausescu was the ruler of the country, he 

challenged the Soviets, and this was the reason why he lost his life. 
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