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TITLUL 1. EXCLUSIV „Nu putem purta papion 
având opinci în picioare” 
 | 13-11-2017 04:30 
Dialog cu Christian Em. de Hil lerin, preşedintele principalului part id 
monarhist din România * acesta crede că  unica şansă  a României 
este „restaurarea legislativă  cu cădere în t imp” ş i  „declararea 
i legalităţ i i  republici i” 

Liderul Partidului Monarhist Român, Christian Em. de Hillerin, consideră că, pentru 
Casa Regală, este „dezonorant” faptul că permite poporului român „să trăiască în 
minciună, scenarii şi subversiune”, cu referire directă la recentele scandaluri din 
sânul familiei regale. Christian Em. de Hillerin susţine că graba cu care PSD 
doreşte să introducă proiectul de lege pentru instituţionalizarea Casei Regale este 
suspectă, la fel ca şi refuzul principesei Margareta de a-l reabilita pe principele 
Nicolae şi de a nu negocia transformarea Casei Regale într-un ONG. „Oare a 
fost necesar ca Regele să  f ie declarat viu până  la perfectarea acestei 
negocieri? O va aproba ş i  cu mâna tremurândă  ş i  chiar o va semna? 
Vom vedea oare actul de deces eliberat de autorităţ i le elve ţ iene?”, se 
întreabă liderul monarhiştilor români.  
Acesta a acceptat să răspundă, ieri, la câteva întrebări adresate de cotidianul 
Evenimentul Regional al Moldovei.  
- Domnule Hil lerin, ce se întâmplă  cu adevărat în Casa Regală? 
Regle Mihai nu a mai fost văzut de multă  vreme, nimeni nu explică  ce 
se petrece, iar peste toate a apărut ş i  acest scandal cu prin ţul 
Nicolae... 
- Cu toţii căutăm adevărul, în contextul tipic al dezinformării. Ştirile care ne parvin 
sunt lipsite de credibilitate, se contrazic şi sunt trunchiate. Nici noi nu avem alte 
surse şi trebuie să speculăm. Ştim că MS Regele este bolnav, cu un diagnostic 
grav. Obişnuit vârstei, luciditatea îi este afectată. Era de aşteptat un sfârşit logic... 
Însă, din punct de vedere instituţional, se pare că nu venise momentul oficializării. 
- La ce anume face ţ i  referire?  
- Istoria ne arată că se practică şi este acceptată o falsificare a datelor pentru un 



moment oportun. În popor se admite pentru personalităţi, anunţul unui deces şi o 
decalare a ceremoniilor. Dar să nu uităm, Casa Regală nu a fost reabilitată. Trăim 
în neocomunism, iar minciuna este armă politică. Politica clasei guvernante este 
susţinută şi aplicată de serviciile secrete. Evenimentele politice de actualitate ne 
conduc către totalitarism, departe de democraţie şi transparenţă. În această 
atmosferă şi Casa Regală a fost naturalizată şi redusă la nivelul moral urban. Noi 
susţinem ca formă de guvernământ Monarhia...  
- Dar construc ţ ia aceasta mai poate reprezenta un punct de plecare 
în actualul context socio-economic?  
- Se poate să fie o construcţie masivă pe nisipuri mişcătoare. Dar este schimbarea 
aşteptată şi alinierea la democraţia vestică. Însă, nu putem purta papion având 
opinci în picioare, nici nu putem vorbi engleză cu accent rusesc. Societatea civilă 
se zbate în limitele admise să promoveze schimbarea. Istoricii restabilesc 
adevăruri... 
- Organiza ţ i i le monarhiste au solicitat recent, în justi ţ ie, chiar 
constatarea nulităţ i i  absolute a actului de instaurare a formei 
republicane de guvernământ. Nu e prea mult? Cât de departe pot f i  
împinse lucruri le?  
- Declararea ilegalităţii republicii este un şoc pentru cititori, dar o realitate 
documentată. Ieşirea din sfera de influenţă a ideologiei comuniste şi înţelegerea 
procedurilor legislative constituţionale este un proces inaccesibil unei populaţii 
secătuite cultural, moral şi manipulată informaţional. Calea prin referendum ne-ar 
duce înapoi, în Republica Populară Română. Formarea unei Adunări Constituante 
eşuează din lipsa profesionalismului. Deci, singura şansă este restaurarea 
legislativă cu căderea în timp. Monarhia include noţiunile de siguranţa naţională, 
Regatul României Mari, legea lustraţiei, naţionalizarea resurselor, remaniere 
partidelor politice, democraţie consolidată şi constituţionalitate... 
Dan M.Brezuleanu 
„Exemplul lui Carol I şi a lui Ferdinand poate fi urmat. Ne lipseşte un Cuza şi un 
Parlament. Regalitatea Europeană ne va propune un rege, iar România va 
renaşte. Pentru asta, trebuie să sperăm” - Christian Em. de Hilleri 


