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Micul Prinț – Când Regele 
Mihai apare la balcon  

cu un băiețel…

Aprilie 1990. După 43 de ani de exil, Regele Mihai 
anunţă că vrea să vină în România cu ocazia sărbătorilor 
de Paşte. La 11 aprilie, Guvernul îi propune să-şi amâne 
vizita. Autorităţile au spus atunci că deţin informaţii pri-
vind pregătirea de demonstraţii antimonarhiste care ar 
fi periclitat viaţa membrilor suitei regale. Regele Mihai 
primeşte vestea pe aeroportul din Zürich, unde se pregă-
tea pentru îmbarcarea spre ţară. Pe 25 decembrie 1990, 
membrii familiei regale aterizează în România pe Aero-
portul Otopeni, cu paşapoarte daneze. Autorităţile le-au 
acordat o viză de 24 de ore dar poliţia a organizat ulte-
rior o ambuscadă pe autostrada Bucureşti – Piteşti. Re-
gele Mihai şi suita sa au fost duşi sub escortă armată 
înapoi la Aeroportul Otopeni şi expulzaţi. Pe 23 aprilie 
1992, Regele Mihai a revenit, însă, cu ocazia Paştelui, în 
România, cu acordul Guvernului Român. Aproximativ 
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8 un milion de bucureşteni au ieşit în stradă să-l vadă… 
(www.adevarul.ro)

În 1992, cu ocazia vizitei sale istorice, Regele Mihai 
a apărut în balconul de la Continental împreună cu ne-
potul său Nicolae, primul dintre descendenții săi de sex 
masculin (fiul Principesei Elena, cea de-a doua fiică a 
sa), pe atunci un copil. Românii care şi-au omagiat Su-
veranul revenit vremelnic în țară au fost convinşi că 
acesta este „Moştenitorul”, fiind primul descendent 
băiat al familiei regale.

Scriitorul Mircea Cărtărescu povesteşte: „Eram unul 
dintre miile de oameni adunați sub balconul Hotelului 
Continental, când el a venit prima dată în România. Atunci, 
îmi e greu să uit, s-au deschis uşile de la apartamentul 
său, Regele a ieşit în balcon alături de Prințul Nicolae, 
care avea 6-7 ani şi erau amândoi extrem de fericiți, ca şi 
lumea de dedesubt. Foarte rar am avut un asemenea sen-
timent de bucurie generală ca atunci, cred că a fost cel mai 
fericit moment în istoria noastră după Revoluția din 1989.” 
(http://stirileprotv.ro)

Numai că povestea Micului Prinț care saluta România 
alături de bunicul său, Regele, s-a cam împotmolit după 
momentul atât de dătător de speranțe din aprilie 1992. 
Anii au trecut şi Nicolae a rămas (sau a fost ținut?) departe 
de România, neînvățând nici măcar limba română(!?!). 
Apoi, după 2007, când Casa Regală a abrogat Legea Salică 
şi a numit Principesă Moştenitoare pe ASR Margareta 
(femeie şi măritată cu un român fără ascendență dinas-
tică), treptat Nicolae a fost reinclus în sistemul dinastic, 
devenind Principe şi intrând oficial în linia de succesiune. 



9Nicolae s-a întors în țară şi a devenit parte a activităților 
oficiale. A devenit chiar foarte foarte popular iar asta, se 
pare, nu prea i-a făcut fericiți pe mulți, inclusiv pe o parte 
dintre rudele sale. Apoi, în vara lui 2015, sub pretextul 
unei posibile sarcini a uneia dintre colaboratoarele sale, 
Nicolae este decăzut din toate drepturile sale. Și „scan-
dalul regal” abia începea…




