
INTEROGATORIU 

propus de paratul Sindicatul Unit al Salariatilor – Radio Romania si 

Adrian Valentin Moise pentru reclamantul Ovidiu Miculescu 

 

 

1. In data de 6 octombrie 2014, cand ati fost fotografiat in fata Judecatoriei Sector 1, erati 

în timpul sau în afara orelor de program (serviciu), conform evidențelor SRR ?  

(cu precizarea că această întrebare nu vizează aflarea opiniei interogatului ci aflarea unei stări 

de fapt)  

Judecatorul: Se respinge! (acea poza... 

 

2. Recunoașteți că la data de 27 martie 1987 ati semnat un angajament de colaborare cu 

Securitatea si ca ati primit numele conspirativ „ADRIAN” ? 

 

R Miculescu: NU, dle presedinte! Nu este un angajament de colaborare, ă.ă.., mi-am studiat 

accesul, âh, ...am beneficiat de dreptul studiului accesului la, accesul la studiul propriului dosar, 

ăăă...după părerea mea este o speculație, documentul emis de CNSAS spune, nu a făcut poliție 

politică și nu este considerat colaborator al securității. Este o situație acolo pe care pot să v-o 

explic. (Pauza cateva secunde în timp ce judecătorul scrie răspunsul) Și nu am știut la vremea 

respectivă despre ”ADRIAN”, NEADRIAN, pot să dezvolt această (a intrat cu voce judecătorul 

peste Miculescu; - am consemnat!) și să o și probez! (judecătorul: - am consemnat!) 

3. Ați contestat în instanță adeverința CNSAS nr. 3165/15.11.2011 ? In caz afirmativ, care 

a fost solutia instantei ? 

R Miculescu: (6:55) Nuuu! (pauza cateva secunde si pe un ton mai jos) Îmi este favorabilă. 

 

4. Este adevărat că în ziua de 21 decembrie 1989 ați fost prezent în calitate de cameraman 

și ați filmat discursul lui Nicolaie Ceaușescu, din fata Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român ? 

R Miculescu: Ăăă...Eram,....Da domnule președinte, eram angajat..ăăă..cu contract pe perioadă 

nedeterminată la Studioul de Film Documentar ”Alexandru Sahia” iar în atribuțiile de mele de 

serviciu, pe lângă realizarea filmelor documentare, pe care le-am semnat și care sunt chestiuni 

publice, intra, stagiar fiind, și activitatea – de așa se numea atunci – cinecroincă și protocol, se 

întâmpla în ture și în ziua aceea am fost la serviciu și am fost trimis acolo și am filmat îmreună 

cu colegii de la Televiziune, răspunsul este: da. 



 

5. Este adevărat că în perioada 2004-2006 ați fost vicepresedinte al Fundației ”Secolului 

XXI” iar președinte al acesteia, în acea perioadă, a fost dl Victor Viorel Ponta, fost 

presedinte PSD si prim ministru ? 

A intevenit dna avocat: Dle președinte, invoc din nou același text de lege.... 

Judecător: Am reținut. Să ne răspundă reclamantul dacă ați fost vicepreședinte al Fundației.  

R Miculescu: Domnule președinte, (specifică judecătorul: în perioada 2004-2006)...nu îmi 

aduc aminte și pot să.. nu cred,..nu știu, dar știu că președinții, vicepreședinții se alegeau în 

forul Fundației, nu putea să vină cineva de pe stradă. Eu în momentul acela eram angajat al 

Radio 21, iar proprietarul majoritar, acționarul majoritar al, ... SC Radio 21 SRL, era Fundația 

Secolului XXI, care avea un președinte, un bord, ... nu cred,..., în momentul acesta aș fi tentat 

să spun: nu,..., dar, voi verifica și ...mâine sau luni voi depune...ăăă..această...ăăă...acest 

răspuns. Dar ...90%, nu! Să nu ...totuși au trecut niște ani. 

Judecatorul: Deci Fundația Secolului XXI era... 

R Miculescu: Acționarul majoritar, deținea majoritatea părților sociale la Societatea 

Comercială Radio 21 SRL, celălalt partener era ....ăăă...Lagardere Media, o companie 

franțuzească de media și eu eram salariat în momentul acela, în ... societatea românească. 

Judecătorul: Bun, am consemnat. (reia ce a scris) 

R Miculescu: ... eram sub contract, pentru că practic erau două societăți, în grup era: Europa 

FM și 21. Aveam atribuții și în Radio 21.  ....Pot prezenta documete în sensul ăsta. 

 

6. Este adevarat ca in anul 2010 ati fost propus de PSD, condus de dl. Victor Viorel Ponta, 

sa candidati pentru un post de membru in Consiliul de Administratie al SRR ? 

R Miculescu:  Da! 

7. Este adevarat ca in 2012, dupa depunerea mandatului de presedinte al CA al SRR a 

domnului Demeter, ati primit votul d-lui Adrian Valentin Moise sa fiti propus presedinte 

al CA al SRR ? 

R Miculescu: Nu știu cine ... nu știu configurația votului, pentru că a fost un vot secret care s-

a desfășurat la Parlament. 

 

8. Este adevarat ca in anul 2014 ati fost propus de Guvernul Romaniei, condus de primul 

ministru Victor Viorel Ponta, sa candidati pentru un post de membru in Consiliul de 

Administratie al SRR? 

R Miculescu: Da. 



9. Este adevarat ca in data 26 mai 2014 ati depus o actiune la Tribunalul Bucuresti 

impotriva subsemnatului (dosar 17822/3/2014), solicitand plata a 60.000 euro daune 

morale, si care v-a fost anulata pentru neplata taxei judiciare de timbru ? 

R Miculescu: Nu.   ......(nu se înțelege!) ..  

Presedinte: a înțeles. În 2014, un alt dosar. Un alt dosar17822. 

R Miculescu: Nu. Nu-mi aduc aminte. 

10. Recunoasteti ca in data de 12 aprilie 2013 ati trimis un email catre toti membrii 

Consiliului de Administratie al SRR, prin care ati mentionat: 

„Stimati colegi,  

Va trimit in atatach un nou episod disperat si comic al lui A.V. Moise (afisat in SRR) din ciclul 

„eroul” si panoul. E imbucurator pt mine faptul ca suma pe care o cer in instanta (cu taxa de 

timbru depusa) ajunge cu acest episod la aprox. 115.000 de Euro.  

Un weekend linistit,  

Ovidiu Miculescu” 

Judecător: Ati trimis un email catre membri Consiliului de Administratie? 

R Miculescu: ăăă... Există schimburi de mailuri, ăă este posibil să fi transmis un asemenea 

mail, dar, domnule președinte, ăăă...vă aduc la cunoștință faptul că este o ... acțiune...o 

reclamație, pentru că domnul Moise, aici de față, la capitolul mailuri, a violat corespondență 

privată și a publicat-o. Și urmează să se judece. ... Este din ciclul ”despre mailuri”. 

11. Este adevarat ca ati reclamat la Consiliul National al Audiovizualului pe doamna 

Ionescu Alexa, moderator al emisiunii By Alexa de la Nasul TV, de mai multe ori 

incepand cu anul 2013, exclusiv pentru emisiunile domniei sale care au avut legatura cu 

activitatea SRR, in care a fost invitat si a participat dl Moise Adrian Valentin si in care 

s-au exprimat opinii critice cu privire la activitatile dvs de conducator al SRR ? 

R Miculescu: (14:46) Da. ... Da. .... Pentru calomni, neadevăruri și ... atacuri, fără probe. Pe 

care domnul Moise era invitat principal. 

12. Cate reclamatii ati facut impotriva dnei Ionescu Alexa, moderator la Nasul TV si care 

au fost solutiile CNA in aceste cazuri ? 

R Miculescu:  .........(nu se înțelege!)....A fost repinsa.  

Judecatorul: se poate proba!  

13. Este adevarat ca in emisiunile By Alexa ati fost invitat sa va spuneti punctul de 

vedere/interveniti dar nu ati dat curs niciodata ? 

R Miculescu: Nuuu, domnule președinte! Nu. Este un neadevăr !!! 


