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La data de 23 august 1944, armata sovietică fiind deja în Moldova de nord încă
din luna martie, regele Mihai își dă acordul pentru înlăturarea prin forță a
mareșalului Antonescu dacă acesta va refuza semnarea armistițiului cu Națiunile
Unite. În urma refuzului net al lui Antonescu, Regele Mihai a dispus destituirea și
arestarea mareșalului, iar România a trecut de partea Aliaților.
La mai puțin de 3 ani de la ocuparea României de către sovietici, în 1947, regele
Mihai I este forțat să abdice și a fost proclamată Republica Populară Română –
stat al democrației populare. Regimul instaurat, condus de Partidul Muncitoresc
Român, își întărește poziția printr-o politică de tip stalinist de descurajare a
oricărei opoziții politice și de schimbare a structurilor economico-sociale ale
vechiului regim burghez. La începutul anilor 1960, guvernul român a început să-și
afirme o anumită independență față de Uniunea Sovietică, fără însă să renunțe la
„cuceririle revoluționare”. În 1965 moare liderul comunist Gheorghe GheorghiuDej, după care România intră într-o perioadă de schimbări. După o scurtă luptă
pentru putere, în fruntea partidului comunist a venit Nicolae Ceaușescu, care a
devenit secretar general al Partidului Comunist Român în 1965, președinte al
Consiliului de Stat în 1967 și președinte al Republicii Socialiste România în 1974.
Conducerea lungă de câteva decenii a președintelui Nicolae Ceaușescu a devenit
din ce în ce mai autoritară în anii 1980.

Nicolae Ceauşescu în caleaşcă alături de regina Elisabeta a II a a Marii Britanii, în
timpul vizitei oficiale, 13 iunie 1978. (Rolls Press/Popperfoto/ Getty Images
/Guliver)

În contextul căderii comunismului în toată Europa de Est, un protest început la
mijlocul lunii decembrie 1989 la Timișoara s-a transformat rapid într-un protest
național împotriva regimului politic socialist, înlăturându-l pe Ceaușescu de la
putere.[1]
După înlăturarea regimului comunist din România în decembrie 1989 și după
destrămarea Uniunii Sovietice (1991), statul român a inițiat o serie de reforme
economice și politice.
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Revoluția anticomunistă din decembrie 1989

