
Cauza Stan împotriva Consiliului Naţional al Audiovizualului (şi GDS) 
 

 
Cu scopul de a-mi apăra drepturi legale vătămate de autorităţi publice – dar şi de a testa inclusiv în 

acest mod respectarea în România a dreptului la un proces echitabil şi de acces la justiţie – în 
perioada martie 2002–noiembrie 2012 am iniţiat 25 de acţiuni judiciare de contencios administrativ 

şi civile. Cele mai relevante informaţii referitoare la aceste procese se află postate pe această 
pagină a site-ului, începând cu documentul „Cauza Stan împotriva Serviciului Roman de Informatii”. 

 
În majoritatea cazurilor judecătorii s-au dovedit a fi veritabili „agenţi guvernamentali”, apărători nici 

măcar disimulaţi ai autorităţilor publice (mulţi dintre ei lăsând impresia că se aflau chiar sub un 
control din afara sistemului judiciar). Hotărârile pronunţate de mulţi dintre ei, „motivarea” deplorabilă 
a deciziilor luate (uneori cu sofisme sfidând nu numai legea dar şi logica şi bunul simţ elementar) au 
făcut o probă concludentă că principiile constituţionale potrivit cărora Justiţia este unică, imparţială 

şi egală pentru toţi iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii erau enunţuri având 
prea puţină acoperire în realitate. Au existat însă şi judecători care şi-au onorat statutul prin hotărâri 
legale şi temeinice, făcând dreptate chiar şi atunci când una dintre părţi era o importantă instituţie a 

statului. În prezentarea făcută acestor procese vor fi menţionate şi numele magistraţilor care au 
soluţionat fiecare cauză, precum şi felul în care fiecare a făcut-o. Cred că după 1989 una din 

cauzele proastei funcţionări a Justiţiei a fost că magistraţii (judecătorii în special) nu au răspuns 
practic în niciun fel pentru ceea ce au făcut – nici măcar prin menţionarea numelor lor în legătură cu 

sentinţele date.  
 

Concluzia cea mai importantă a experienţei acestor procese îmi pare a fi că după 1989 magistraţii 
(probabil cei mai mulţi, în special de la instanţele de grad superior) au făcut răul poate cel mai mare 
societăţii româneşti, în principal prin aceea că – interesaţi fiind sau constrânşi (şantajaţi cu trecutul 
lor sau corupţi) – au acceptat controlul ilegitim al politicienilor şi serviciilor secrete continuatoare ale 

Securităţii. A fost de asemenea evident că după aderarea României la Uniunea Europeană 
autorităţile publice au desconsiderat într-o măsură încă şi mai mare decât până atunci drepturile şi 
libertăţile cetăţeneşti – atitudine încurajată în mod evident de felul în care Justiţia a înţeles să se 

raporteze la această atitudine. 
   * 

   *        * 
Cu privire la cauza de faţă, sub pretextul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea editurii 
Humanitas, în calitate de realizator de emisiuni la Televiziunea publică, Horia Roman 

Patapievici (membru al Grupului pentru Dialog Social, GDS) a realizat o emisiune cu directorul 
acestei edituri, Gabriel Liiceanu (membru al GDS şi el), emisiune care s-a constituit într-o 

„publicitate mascată” (în realitate „nemascată” câtuşi de puţin) în beneficiul „producătorului de 
bunuri” care, în înţelesul Legii audiovizualulu, era această editură. 

 
Întrucât fapta constituia contravenţie (sancţionată cu amendă de la 10.000 la 200.000 de lei), am 

adresat preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Răzvan Popescu (de 
asemenea membru al GDS), o sesizare în legătură cu situaţia menţionată (CNA fiind autoritatea 
abilitată prin lege să sancţioneze asemenea contravenţii). CNA nu a dat niciun răspuns sesizării 
mele decât după 266 de zile de la data la care i-am adresat sesizarea, şi numai după ce a luat 

cunoştinţă de cererea de chemare în judecată (prin lege CNA era obligat să răspundă în termen 
de 30 de zile). Prin răspunsul său, CNA a „explicat” că lipsa de răspuns la petiţia mea s-ar fi 

datorat unei înţelegeri greşite dată sensului petiţiei mele de către fostul (sic!) director al Direcţiei 
de Monitorizare a instituţiei. 

 
În considerarea acestui răspuns şi a asumării de către CNA a celor întâmplate (atitudine destul 

de rar întâlnită în „practica” instituţiilor şi autorităţilor publice), am renunţat la cererea de chemare 
în judecată. 

 
Cazul de faţă a evidenţiat conivenţa celor trei membri ai GDS (Popescu, Patapievici şi Liiceanu)  
în încălcarea dispoziţiilor legale care interzic, în audiovizual, publicitatea mascată, respectiv a 
dispoziţiilor legale care obligau CNA să sancţioneze o atare încălcare a legii. Există suficiente 

motive să se creadă că publicitatea pe care Patapievici a făcut-o, la Televiziunea publică, editurii 
bunului său prieten (şi coleg la GDS) s-a datorat relaţiilor de afaceri care au existat între 

Patapievici şi editura Humanitas, constînd mai ales în faptul că editura i-a publicat acestuia câteva 
zeci de volume tipărite şi audio-book-uri („Seria Patapievici-Humanitas”), cărţi a căror vânzare a 
fost asigurată de asemenea prin librăriile editurii. Semnificativă este, în context, şi calitatea de 



directoare economică pe care soţia lui Patapievici a avut-o în cadrul editurii Humanitas. Există de 
asemenea motive să se creadă că preşedintele CNA a evitat să aplice legea în acest caz de 

flagrantă ilegalitate din cauza apartenenţei sale la GDS şi a faptului că şi lui editura Humanitas i-a 
publicat două volume. Este de precizat de asemenea că apartenenţa la GDS (nemenţionată în 

propria prezentare, postată pe site-ul CNA) a constituit o situaţie de incompatibilitate a 
preşedintelui CNA. 

 
La 5 zile după ce am adresat petiţia preşedintelui CNA, înregistrarea emisiunii la care mă refer a 
fost scoasă de pe site-ul Televiziunii – timp de mai multe luni de zile, probabil până când s-a aflat 
de acţiunea în Justiţie pe care am iniţiat-o, înregistrarea emisiunii s-a aflat postată pe web-site-ul 

altui membru al GDS, Vladimir Tismăneanu, la adres 
http://www2.tvr.ro/webcast/WebPlayer2.php?file=rtmp://perthro.tvr.ro/rec/DATA-2010-05-14-23- 

32.flv&name=Inapoi%20la%20argument, de unde de asemenea a fost scoasă ulterior. 
 

Mai jos sunt postate Cererea de chemare în judecată a CNA şi răspunsul pe care Consiliu l-a dat 
petiţiei mele după 266 de zile. 



Curtea de Apel Bucureşti 
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

 
Doamnă Preşedintă, 

 
 

Subsemnatul Valerian Stan, cu domiciliul în (...), formulez următoarea  
 

Cerere de chemare în judecată 
 

a Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), avînd sediul în Bucureşti, Bd 
Libertăţii nr 14, sector 5, pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să binevoiţi a 
dispune: 
 

1. obligarea pârâtului la plata către subsemnatul a 15.000 de lei cu titlu de reparaţii 
pentru daunele morale pe care mi le-a cauzat prin nesoluţionarea petiţiei mele 
din data de 26.05.2010 

2. obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată. 
 

 
Motive 

 
În fapt: 
 
La data de 26.05.2010, am adresat preşedintelui CNA Răsvan Popescu o petitie prin 
care l-am sesizat in legatură cu faptul că printr-una din ediţiile din luna mai 2010 a 
emisiunii „Înapoi la argument”, realizată de Horia-Roman Patapievici la postul public de 
televiziune TVR Cultural, cu invitatul Gabriel Liiceanu, directorul editurii „Humanitas”, a 
fost încălcată Legea audiovizualului nr 504/2002 în sensul în care această emisiune a 
constituit o „comunicare comercială cu conţinut comercial mascat”, interzisă ca 
atare prin art 29 alin (3) al Legii precizate şi sancţionată drept contravenţie cu 
amendă de la 10.000 la 200.000 de lei de art 90 alin (1) lit c) şi art 90 alin (2) al 
aceluiaşi act normativ (ca Anexa 1 la prezenta ataşez petiţia mea din 26.05.2010). 
Potrivit Legii audiovizualului (art 89), competenţa verificării unor astfel de încălcări ale 
legii revenea şi revine pârâtului CNA. 
 
Deşi prin lege (art 8 alin 1 din Ordonanţa nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor), avea obligaţia să răspundă petiţiei pe care i-am adresat-o în 
termen de 30 de zile, pârâtul nu a făcut acest lucru nici până la data formulării 

prezentei, rezultînd o întârziere de 125 de zile în raport cu termenul stabilit 
imperativ prin lege. 
 
Relevant sunt aspectul situaţiei de fapt din cauza de faţă sunt şi următoarele: 

a) - sub pretextul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea editurii „Humanitas”, 
emisiunea realizată la postul public de televiziune de către Horia-Roman Patapievici cu 
directorul editurii menţionate, Gabriel Liiceanu, s-a constituit într-o publicitate mascată 
pe aproape întreaga durată a acesteia (55 de minute) în beneficiul „producătorului de 
bunuri” (în înţelesul art 1 alin 16 al Legii nr 504/2002) care este editura menţionată 

b) - pe data de 01.06.2010, la 5 zile după ce am adresat petiţia preşedintelui 
CNA, am constatat că de pe site-ul TVR Cultural fusese scoasă înregistrarea emisiunii 
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în legătură cu care formulasem sesizarea (impreuna cu alte 5 inregistrari), care până 
atunci fusese postată la adresa  http://www.tvr.ro/emisiune.php?id=587#   , adresă 
indicată CNA-ului prin petitia pe care i-am adresat-o (ca Anexa 1a atasez extras-printul 
din data de 26.05.2010 de pe pagina de internet a emisiunii „Inapoi la argument”, extras 
print din care se poate constata faptul ca inregistrarea editiei din 06.05.2010 a emisiunii 
a fost postata pe web-site la data de 14.05.2010); ca Anexa 1b atasez extras-printul 
actual de pe pagina de internet a emisiunii „Inapoi la argument”, extras print din care se 
poate constata faptul ca inregistrarea editiei din 06.05.2010 a emisiunii (impreuna cu 
celelate 5 inregistrari) nu se mai afla postate pe web-site-ul emisiunii 

c) - directorul editurii „Humanitas” Gabriel Liiceanu, realizatorul emisiunii de la 
televiziunea publică Horia-Roman Patapievici şi preşedintele CNA Răsvan Popescu au 
fost şi sunt cu toţii membri ai Grupului pentru Dialog Social (GDS), fiind colegi în cadrul 
acestei organizaţii neguvernamentale (a se vedea Anexa 2, extras printat al paginii 
„Membrii GDS” de pe web-site-ul acestei organizaţii) 

c1) - realizatorul de emisiuni de la postul public de televiziune Horia-
Roman Patapievici a avut şi are interese patrimoniale directe comune cu patronul 
editurii „Humanitas” (şi coleg al său la GDS) în sensul în care în ultimii ani editura 
„Humanitas” i-a editat acestuia câteva zeci de volume tipărite şi audio-book-uri 
(„Seria Patapievici-Humanitas”), cărţi a căror vânzare a fost asigurată de 
asemenea prin librăriile editurii „Humanitas”) – a se vedea Anexa 3, extras printat 
al paginii web-site-ului editurii „Humanitas”. Un important număr de cărţi dintre 
cele menţionate sunt chiar înregistrări ale ediţiilor emisiunii realizate la 
televiziunea publică de către Horia-Roman Patapievici, „Înapoi la argument” 
(unele cu numeroşii săi colegi din GDS invitaţi ai emisiunii: Gabriel Liiceanu, 
Andrei Pleşu, Andrei Cornea, Vladimir Tismăneanu, Livius Ciocârlie, Mihai Şora, 
Sever Voinescu, Dan Perjovschi, Magda Cârneci etc) 

c2) - preşedintele CNA Răsvan Popescu este şi autor a două volume 
apărute în anii 1996 şi 2006 la editura „Humanitas” (a se vedea Anexa 4, extras 
printat al paginii de prezentare a preşedintelui CNA de pe web-site-ul CNA) 

d) - în conformitate cu art 12 alin (2) din Legea nr 504/2002, calitatea de membru al CNA 
este incompatibilă cu orice funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice (dar şi 
în această ultimă ipoteză, potrivit Legii, numai dacă asemenea poziţii „nu dau naştere 
unor conflicte de interese”). Prin apartenenţa sa la Grupul pentru Dialog Social, 
preşedintele CNA a încălcat dispoziţia legală citată şi considerăm că este justificat să se 
presupună că nesoluţionarea sesizării subsemnatului şi refuzul comunicării unui răspuns 
la aceasta s-au datorat intenţiei preşedintelui CNA de a evita luarea unor măsuri legale 
defavorabile colegilor săi de la GDS (unul dintre ei chiar realizator al emisiunii reclamate 
iar celălalt patron al editurii la care el şi-a tipărit cărţile). Apreciem ca fiind relevantă sub 
aspectul menţionat şi împrejurarea că în prezentarea proprie pe care şi-a publicat-o pe 
pagina de internet a instituţiei pe care o conduce (a se vedea Anexa 4), preşedintele 
CNA nu a menţionat faptul că este membru al GDS. Apartenenţa preşedintelui CNA 
la GDS, contrară textului de lege precizat, este relevantă inclusiv în raport cu faptul că 
acesta este coleg în cadrul organizaţiei amintite şi cu alte persoane care deţin funcţii 
importante în cadrul serviciului public de televiziune (aflat sub autoritatea unică de 
reglementare şi control a CNA) – Alexandru Lăzescu, presedintele-director general al 
Societăţii române de televiziune şi Rodica Culcer, director al Direcţiei de ştiri al aceleiaşi 
televiziuni publice (a se vedea Anexa 1). 
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Prin nesoluţionarea petiţiei mele şi prin refuzul de a da un răspuns la aceasta, pârâtul 
CNA mi-a încălcat dreptul constituţional la petiţionare. În conformitate cu 
art 51 din Constituţia României), aveam şi am dreptul să mă adresez „autorităţilor 
publice prin petiţii” iar pârâtul aveau obligaţia corelativă de a răspunde petiţiei mele „in 
termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii”. În conformitate cu art 8 alin (1) din 
Ordonanţa nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, pârâtul 
avea obligaţia să-mi comunice un răspuns, indiferent daca solutia dată petiţiei ar fi fost 
favorabilă sau nefavorabilă, indiferent dacă ar fi considerat că sesizarea mea era 
întemeiată sau nu. Apreciem că refuzul pârâtului CNA de a da un răspuns 
petiţiei adresată preşedintelui CNA, respectiv de a proceda la verificările la 
care era obligat prin Legea nr 504/2002 (art 98), reprezintă un 
comportament cu atât mai culpabil cu cât există motive temeinice să se creadă că 
preşedintele acestei autorităţi publice a urmărit să evite verificările la care era 
obligat prin lege în legătură cu comportamentul culpabil al colegului său de la 
GDS (realizatorul  tv Horia-Roman Patapievici), comportament de care a beneficiat 
editura „Humanitas”, al cărui patron a fost şi este celălalt coleg al său de la GDS, 
Gabriel Liiceanu. Faptul că, la 5 zile după ce am adresat petiţia preşedintelui CNA, de 
pe site-ul TVR Cultural a fost scoasă înregistrarea emisiunii, reprezintă un indiciu că 
este posibil ca realizatorul emisiunii vizată de sesizarea subsemnatului să fi fost prevenit 
în acest sens. Faptul că de la data formulării sesizării au trecut nu mai puţin de 125 
de zile fără ca pârâtul să dea un răspuns face deja practic imposibilă, la această 
dată, verificarea la care pârâtul CNA era obligat prin lege întrucât, în conformitate cu 
Decizia CNA nr 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea 
programelor de radio şi de televiziune (art 1 alin 2), radiodifuzorii au obligaţia să 
păstreze înregistrările emisiunilor timp de numai 30 de zile de la difuzare. Menţionez că 
subsemnatul am adresat pârâtului sesizarea în interiorul acestui termen (emisiunea a 
fost difuzată la 06.05.2010 iar sesizarea a fost adresată preşedintelui CNA la 
26.05.2010). 
 
Prin comportamentul său contrar Constituţiei şi legilor ţării, violîndu-mi 
unul dintre drepturile garantate constituţional şi legal, pârâtul mi-a 
cauzat un acut sentiment de frustrare şi insecuritate civică. 
Nesoluţionarea de către pârât a petiţiei mele, printr-o atitudine de vădită desconsiderare 
a drepturilor mele constituţionale şi legale, se impune sancţionată pecuniar 
inclusiv în scopul responsabilizării activităţii viitoare a acestei 
importante instituţii publice. Atitudinea pârâtului de sfidare a prevederilor legale 
amintite constituie o neîndeplinire nejustificată a obligaţiilor legale ale acestei autorităţi, 
fapt care pune sub semnul întrebării eficienţa şi rostul său în cadrul autorităţilor 
administrative care cheltuiesc banul public. Am avut şi am de asemenea sentimentul 
că subsemnatul nu reprezint pentru pârât decât un plătitor de taxe şi impozite, 
care are numai această obligaţie, de a plăti la timp şi integral (sub sancţiuni severe, în 
caz contrar) toate impozitele şi taxele care îi sunt stabilite. Din sumele pe care inclusiv 
eu le plătesc lună de lună, personalul pârâtului CNA ar trebui să încaseze salariile nu 
doar pentru simplul fapt că figurează pe statele de plată ale unei importante instituţii 
publice, ci pentru că îşi îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege, inclusiv 
pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (în conformitate, între altele, cu 
prevederile mai sus citate ale art 51 din Constituţia României). 
 

 4



Articolul 1 din Constituţia României statuează că România „este stat de drept”. Acelaşi 
text al Legii fundamentale (precum şi doctrina dreptului constituţional – de exemplu, 
Tudor Drăganu, în „Drept constituţional şi instituţii politice”) defineşte statul de drept ca 
acel stat care se bazează, între altele, pe respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi 
a legilor, pe respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi care „asigură respectarea 
strictă a reglementărilor sale de către ansamblul organelor lui în întrega lui activitate”. 
Atitudinea pârâtului s-a dovedit şi se dovedeşte contrară tuturor acestor principii 
de bază ale statului de drept şi vădeşte o desconsiderare nici măcar disimulată 
faţă de drepturile fundamentale ale subsemnatului – cetăţean şi contribuabil al 
unui stat definit prin chiar normelor Legii sale fundamentale „stat de drept şi 
democratic”. Prin comportamentul său pârâtul a dovedit dispreţ nu doar faţă de 
un text al unei ordonanţe de guvern ori din actele normative care îi reglementează 
activitatea proprie, ci chiar faţă de principiile şi normele constituţionale prin care 
este garantată organizarea şi funcţionarea statului român ca stat de drept şi 
democratic, pentru care demnitatea omului şi drepturile sale reprezintă „valori 
supreme”.   
 
 
Menţionez faptul că, avînd în vedere inclusiv rezultatele studiilor şi rapoartelor pe care 
le-am realizat în cadrul mai multor organizaţii neguvernamentale, mi-am format 
percepţia că în perioada anterioară anului 2007, în care a existat preocuparea pentru 
aderarea României la Uniunea Europeană şi pentru respectarea standardelor de 
transparenţă în administraţia publică şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, autorităţile 
şi instituţiile publice au manifestat o atitudine categoric mai diligentă sub aceste aspecte 
decât ulterior aderării României la UE, la 1 ianuarie 2007. Astfel, în ultimii ani am 
constat, inclusiv cu ocazia exercitării ca cetăţean a drepturilor şi libertăţilor mele 
constituţionale, că unele autorităţi şi instituţii publice au dat şi dau dovadă de o evidentă 
neglijenţă (iar uneori chiar de rea-credinţă) în respectarea dreptului persoanelor la 
petiţionare. Învederez de asemenea instanţei de judecată că, relativ recent, Tribunalul 
Bucureşti a admis acţiunea similară celei prezente, pe care subsemnatul am formulat-o 
împotriva Administraţiei Domeniului Public a Sectorului 6 al Capitalei, stabilind că 
atitudinea pârâtei de nesoluţionare în conformitate cu legea a petiţiilor pe care i le-am 
adresat „a fost de natură să inducă persoanei solicitante un sentiment de frustrare” şi a 
decis sancţionarea pecuniară a instituţiei publice în cauză, inclusiv pentru „a 
responsabiliza pârâta şi a o determina să-şi schimbe atitudinea în raporturile cu 
contribuabilii şi problemele acestora” (Sentinţa civilă nr 3817 din 23.12.2009 pronunţată 
de Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti în dosarul nr 
11386/3/CA/2009, irevocabilă ca urmare a respingerii recursului pârâtei ADP, la data de 
13.05.2010, de către Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Bucureşti – Anexa 5). 
 
 
În drept: 
- Constituţia României, art 51 – Dreptul de petiţionare 
- Constituţia României, art 52 – Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică 
- Legea contenciosului administrativ nr 554/2004 
- Ordonanţa nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor   
- Legea audiovizualului nr 504/2002 
- Decizia CNA nr 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea 
programelor de radio şi de televiziune 
- Codul de procedură civilă, art 242 – Judecarea in lipsă a cauzei; 
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Probe: înscrisuri şi martori. 
 
Solicit judecarea şi în lipsă a cauzei, conform art 242 alin 2 C pr civ. 
 
Depun prezenta in două exemplare. 
 
Valerian Stan        

 
 
 

29.09.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei Preşedintă a Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 
a Curţii de Apel Bucureşti 
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              Anexa 1 
 
 
  
----- Original Message -----  
From: Valerian Stan  
To: rasvan.popescu@cna.ro  
Sent: Wednesday, May 26, 2010 12:56 PM 
Subject: sesizare 
 
Consiliului National al Audiovizualului 
  
In temeiul OG nr 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, precum si a art 1 lit i) si art 90 alin (1) lit c) si alin (2) din Legea 
audiovizualului nr 504/2002, sesizez CNA cu privire publicitatea mascata facuta 
in cadrul emisiunii postului TVR Cultural "Inapoi la argument" din data de 
14.05.2010 in beneficiul "producatorului de bunuri" SC Humanitas SA. Precizez 
ca realizatorul emisiunii, Horia-Roman Patapievici, are inclusiv calitatea de autor 
al mai multor volume tiparite de catre SC Humanitas SA, in cadrul "Seriei 
Patapievici". Inregistratea emisiunii mentionate este accesibila pe pagina de 
internet a TVR Cultural la adresa http://www.tvr.ro/emisiune.php?id=587# 
  
Valerian Stan 
Bucuresti, str Tolbei nr 2, bl C59, sc, 1, ap 23, sector 6 
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Anexa 2 
 

Presedintele Consiliului de Administratie al GDS 
Radu Filipescu 
 
Membrii Consiliului de Administratie al GDS 
 
Rodica Palade 
Magda Carneci 
Andrei Cornea 
Andrei Oisteanu 

Membri:       

Gabriela Adamesteanu
Calin Anastasiu  
Vlad Alexandrescu  
Sorin Alexandrescu  
Catalin Avramescu  
Teodor Baconsky  
Radu Bercea  
Victor Barsan  
Magda Carneci  
Mariana Celac 
Vitalie Ciobanu 
Andrei Cornea 
Doina Cornea 
Adrian Cioroianu 
Livius Ciocarlie 
Eugen Ciurtin  
Aurelian Craiutu 

 Rodica Culcer  
Mircea Diaconu  
Mircea Dumitru  
Smaranda Enache  
Radu Filipescu  
Armand Gosu  
Stere Gulea  
Sorin Iliesiu  
Thomas Kleininger  
Alexandru Lazescu  
Gabriel Liiceanu  
Monica Macovei  
Mircea Martin  
Costea Munteanu  
Horea Murgu  
Andrei Oisteanu  
Marius Oprea 

Anca Oroveanu  
Rodica Palade  
Horia-Roman 
Patapievici  
Dan Perjovschi  
Andrei Plesu  
Rasvan Popescu  
Andreea Pora 
Cristian Preda  
Victor Rebengiuc  
Mihai Sora  
Ana Sincai  
Ioan Stanomir  
Marilena Stancu  
Alin Teodorescu  
Vladimir Tismaneanu 

Alexandru Tocilescu 
Florin Turcanu 
Ion Vianu 
Sorin Vieru  
Sever Voinescu  
Serban Radulescu Zoner 
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              Anexa 3 
 

Horia-Roman Patapievici / Editura Humanitas 

 

HORIA-ROMAN PATAPIEVICI – născut la 18 martie 1957 (Bucureşti). Studii de fizică (1977–1981; diplomă de 
specializare 1982), cercetător ştiinţific (1986–1994), asistent universitar (1990–1994), director de studii (1994–
1996), membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS, 2000-2005), 
preşedinte al Institutului Cultural Român (ICR, din 2005). Cercetător privat în istoria ideilor. Scriitor. Realizator TV. 
Director al revistei ID - Idei în Dialog. A susţinut cursuri de istoria ştiinţei şi de istoria ideilor (Universitatea din 
Bucureşti). Membru al Grupului pentru Dialog Social (GDS); al Uniunii Scriitorilor din România (USR); al PEN Club. 
Debut în presă în 1992 (Contrapunct). Colaborări la 22, LA&I, Dilema, Orizont, Vatra, Secolul 20. Rubrici 
permanente la 22 (1993-2003), LA&I (2003-2004) şi Dilema Veche (2004-2005), ID - Idei în Dialog (din 2004). 
Editorialist la Evenimentul Zilei (din 2006). Corespondent pentru posturile de radio Deutsche Welle (1995-2005) şi 
Europa Liberă (1998-2005). 
Cărţi publicate: Cerul văzut prin lentilă, Nemira, 1995 (Premiul pentru eseu al Editurii Nemira, 1993; Premiul 
pentru debut al Uniunii Scriitorilor, 1995); Polirom, 2002. Zbor în bătaia săgeţii, Humanitas, 1995; traducere în 
engleză: Flying against the Arrow, CEU Press, 2002. Politice, Humanitas, 1996. Nézz vissza haraggal. A románokról 
- roman szemmel (Az előszót Konrád György írta). Budapest: Pont/Kiadó, 1997. Omul recent. O critică a 
modernităţii din perspectiva întrebării „Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?", Humanitas, 2001 (Premiul 
Uniunii Scriitorilor pentru eseu; Premiul revistei Cuvântul; Premiul AER pentru eseu); traducere în spaniolă: El 
Hombre reciente, Madrid: Áltera, 2005. Discernământul modernităţii. 7 conferinţe despre situaţia de fapt, 
Humanitas, 2004. Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante, Humanitas, 2004 (Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru eseu); traducere în italiană: Gli occhi di Beatrice. Com'era davvero il mondo di Dante? , Milano: 
Bruno Mondadori, 2006; traducere în spaniolă: Los ojos de Beatriz. ¿Cómo era realmente el mundo de Dante? , 
Madrid: Siruela, 2007. Despre idei şi blocaje. O modestă propunere de a regândi cultura română pornind de la ce îi 
lipseşte, fără a renunţa la ceea ce, în aparenţă, îi prisoseşte, Humanitas, 2007. 
Traduceri (în colaborare): David Bohm, Plenitudinea lumii şi ordinea ei /The Wholeness and the Implicate Order, 
Humanitas, 1995. 
Emisiuni TV realizate: Idei în libertate, pentru TVR Cultural: 2002-2005 (Premiul Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, CNA, pentru cea mai bună emisiune culturală a anului 2003; Marele Premiu al Asociaţiei 
Profesioniştilor de Televiziune, APTR, 2004). Înapoi la argument, pentru TVR Cultural, din 2006. 

 

 

 

 

De acest autor: 
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1 

 
Mareste  

 

Ultimul Culianu  

„Apariţia lui Culianu printre noi a fost un miracol; părea că exemplul său ne poate face mai buni, mai profunzi,
mai îndrăzneţi, mai temeinici. Dispariţia sa a fost o catastrofă; fără emulaţia stârnită de extraordinara sa reuşită,
am redevenit ce eram, şi chiar mai puţin decât atât....detalii 

240 pagini 

in: Humanitas 

Disponibil cu 32 lei 
in libhumanitas.ro  

 

2 

 
Mareste  

 

Zbor în bătaia săgeţii  

Eseu asupra formării 

„Formarea mea, potrivit limbajului curent, este legată de cărţi, de experienţe şi de oameni. Sensul global pe 
care îl dau existenţei mele este acesta: există un sens. Cărţile care mi-au vorbit mi-au vorbit pentru că adresau 
în mine o parte care avea nevoie de ele pentru a se manifesta....detalii 

372 pagini 

in: Humanitas 

Disponibil cu 39 lei 
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http://www.humanitas.ro/humanitas/ultimul-culianu�
http://www.humanitas.ro/humanitas/ultimul-culianu�
http://www.libhumanitas.ro/ultimul-culianu.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/zbor-%C3%AEn-b%C4%83taia-s%C4%83ge%C5%A3ii�
http://www.humanitas.ro/humanitas/zbor-%C3%AEn-b%C4%83taia-s%C4%83ge%C5%A3ii�
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-50-2703-2.jpg?1274537929
http://www.humanitas.ro/humanitas/ultimul-culianu
http://www.humanitas.ro/humanitas/ultimul-culianu
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##
http://www.libhumanitas.ro/ultimul-culianu.html
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-50-2612-7.jpg?1274262871
http://www.humanitas.ro/humanitas/zbor-%C3%AEn-b%C4%83taia-s%C4%83ge%C5%A3ii
http://www.humanitas.ro/humanitas/zbor-%C3%AEn-b%C4%83taia-s%C4%83ge%C5%A3ii
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##


in libhumanitas.ro  

 

3 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Andrei Plesu 

Horia-Roman Patapievici şi Andrei Pleşu discută pe o temă de interes pentru oamenii zilelor noastre: „Avem o
viaţă! Ce facem cu ea?".
...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

4 

 
Mareste  

Inapoi la argument  

cu Andrei Plesu 

Horia-Roman Patapievici şi Andrei Pleşu discută pe o temă de interes pentru oamenii zilelor noastre: „Avem o
viaţă! Ce facem cu ea?".
...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  
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http://www.libhumanitas.ro/zbor-in-bataia-sagetii.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.libhumanitas.ro/zbor-in-bataia-sagetii.html
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-1709-63-5.jpg?1271234527
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-1709-63-5.jpg?1271234527
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-andrei-plesu
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html


5 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Neagu Djuvara 

În dialog cu Horia-Roman Patapievici, istoricul Neagu Djuvara dezvoltă ipoteza originală şi controversată 
conform căreia întemeietorul primului stat medieval românesc, Basarab I, era de origine cumană - un "barbar 
necesar" istoriei noastre. 
...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

6 

 
Mareste  

Inapoi la argument  

cu Neagu Djuvara 

În dialog cu Horia-Roman Patapievici, istoricul Neagu Djuvara dezvoltă ipoteza originală şi controversată
conform căreia întemeietorul primului stat medieval românesc, Basarab I, era de origine cumană - un "barbar 
necesar" istoriei noastre. 
...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

7 

 

 12

http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-gabriel-liiceanu�
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-1709-86-4.jpg?1270911890
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/978-973-1709-86-4.jpg?1270911890
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-neagu-djuvara
http://www.humanitas.ro/horia-roman-patapievici##
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html


Mareste  

Inapoi la argument  

cu Gabriel Liiceanu 

e Gabriel Liiceanu la un dialoHoria-Roman Patapievici îl invită p g despre minciună, despre ură şi despre seducţie,
te ale filozofului, care ne propune o confruntare cu problemele lumii în care

trăim. 

  

i

teme recurente în scrierile recen

  
...detali  

gini 

in: Humanitas Multimedia

0 pa

 

il cu 30 lei 
anitas.ro

Disponib
in libhum   

 

8 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Gabriel Liiceanu 

iiceanu la un dialoHoria-Roman Patapievici îl invită pe Gabriel L g despre minciună, despre ură şi despre seducţie,
ilozofului, care ne propune o confruntare cu problemele lumii în care 

trăim. 

  

i

teme recurente în scrierile recente ale f

  
...detali  

gini 

in: Humanitas Multimedia

0 pa

 

il cu 30 lei 
anitas.ro

Disponib
in libhum   
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http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-gabriel-liiceanu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�


9 

 
Mareste  

Inapoi la argument  

cu Radu Paraschivescu 

Scriitor, traducător, jurnalist şi redactor, Radu Paraschivescu vorbeşte cu umor şi lejeritate despre debutul său
literar, despre admiraţia sa pentru sporturile de echipă şi despre drumul din cartierul mărginaş Balta Albă, „pe

reşti", spre centrul însorit al literaturii contemporane....detaliiunde intra vântul în Bucu  

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
anitas.roin libhum   

 

10 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Radu Paraschivescu 

Scriitor, traducător, jurnalist şi redactor, Radu Paraschivescu vorbeşte cu umor şi lejeritate despre debutul său
literar, despre admiraţia sa pentru sporturile de echipă şi despre drumul din cartierul mărginaş Balta Albă, „pe

reşti", spre centrul însorit al literaturii contemporane....detaliiunde intra vântul în Bucu  

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

11 

 
Mareste  

 14

http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-radu-paraschivescu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-radu-paraschivescu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-radu-paraschivescu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-radu-paraschivescu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-radu-paraschivescu


Inapoi la argument  

cu Annie Bentoiu 

Horia-Roman Patapievici, impresionat de genialitatea simţurilor cu care doamna Annie Bentoiu reuşeşte să redea
s-a dat", o invită pe autoarea cunoscutelor volume de memorii la o discuanii 1944-1959 în „Timpul ce ni ţie
-ul pierdut în experimentul comunist, despre frică, despre bestiile modespre cine a fost distrus şi ceva şiereşti, 

despre generaţiile sacrificate şi încercarea c...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

12 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Annie Bentoiu 

Horia-Roman Patapievici, impresionat de genialitatea simţurilor cu care doamna Annie Bentoiu reuşeşte să redea
vită pe autoarea cunoscutelor volume de memorii la o discuanii 1944-1959 în „Timpul ce ni s-a dat", o in ţie

dut în experimentul comunist, despre frică, despre bestiile modespre cine a fost distrus şi ceva-ul pier şiereşti,
despre generaţiile sacrificate şi încercarea c...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

13 

 
Mareste  

Inapoi la argument  

 15

http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-grigore-lese�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-annie-bentoiu


cu Grigore Lese 

Într-un dialog emoţionant şi sincer cu Horia-Roman Patapievici, Grigore Leşe, unul dintre cei mai cunoscuţi şi
originali interpreţi de muzică tradiţională, doctor în muzică, vorbeşte despre muzica tradiţională românească, pe
care o şi ilustrează prin câteva fragmente interpreta t io. 
...detalii

te live, în s ud
 

in: Humanitas Multimedia

0 pagini 

 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

14 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

u Grigore Lese 

Într-un dialog emoţionant şi sincer cu Horia-Roman Patapievici, Gri

c

gore Leşe, unul dintre cei mai cunoscuţi şi
originali interpreţi de muzică tradiţională, doctor în muzică, vorbeşte despre muzica tradiţională românească, pe 
care o şi ilustrează prin câteva fragmente interpreta t io. 
...detalii

te live, în s ud
 

in: Humanitas Multimedia

0 pagini 

 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

15 

 
Mareste  

Inapoi la argument (Voce) 

cu Dan C. Mihailescu 

Un dialog savuros intre Horia-Roman Patapievici si Dan C. Mihailescu - „omul - viata literara", care, apeland la 
un limbaj viu, plasticizant, vorbeste despre efectele comunismului in Romania. 

 16

http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-grigore-lese�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-dan-c-mihailescu�


...detalii 

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

16 

 
Mareste  

Inapoi la argument  

 

Un dialog savuros intre Horia-Roman Patapievici si Dan C. Mihailescu - „omul - viata literara", care, apeland la 
un limbaj viu, plasticizant, vorbeste despre efectele comunismului in Romania. 
.detalii

cu Dan C. Mihailescu

..  

0 pagini 

in: Humanitas Multimedia 

Disponibil cu 30 lei 
in libhumanitas.ro  

 

17 

 
Mareste  

Omul recent  
...detalii 

508 pagini 

in: Humanitas 

Disponibil cu 42 lei 
in libhumanitas.ro  
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http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/inapoi-la-argument-cu-dan-c-mihailescu�
http://www.libhumanitas.ro/inapoi-la-argument.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/omul-recent-1�


 

18 

 
Mareste  

Politice  

...detalii 

19 

 
Mareste  

Despre scris, ascultare si imaginatie (Voce) 

Conferinţa de faţă nu este altceva decât anamneza unei distincţii despre care şcolile noastre nu suflă o vorbă. E
vorba de deosebirea crucială între a scrie în suflet şi a scrie pe obiecte exterioare sufletului, pe care Platon a
făcut-o pentru a-şi legitima obiecţiile împotriva pretenţiei scrisului că este singurul remediu împotriva
uitării....detalii 

20 

 
Mareste  

Despre scris, ascultare si imaginatie  

Conferinţa de faţă nu este altceva decât anamneza un cei distin ţii despre care şcolile noastre nu suflă o vorbă. E
vorba de deosebirea crucială între a scrie în suflet şi a scrie p
făcut-o pentru a-

e obiecte exterioare sufletului, pe care Platon a
şi legitima obiecţiile împotriva pretenţiei scrisului că este singurul remediu împotriva

uitării....detalii 

21 

 

 18

http://www.libhumanitas.ro/omul-recent-humanitas-2008.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-3�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie�
http://www.humanitas.ro/humanitas/sensuri-metafizice-ale-crucii�


Mareste  

Sensuri metafizice ale crucii  
In ianuarie 2002, am simtit nevoia sa recuperam o experienta de tinerete: sa ne intalnim cu regularitate in jurul
unui text... Cu gandul la dezbaterea noastra de o v ropus o carte a lui Rene Guénon. El se ocupa, din 
unghi "traditional", de problematica religiei, dar o facea cu instrumentarul intelectului, situandu-se, de fapt, intr-

iata, am p

o perspectiva "metafizica"....detalii 

264 pagini 

in: Humanitas 

Disponibil cu 24 lei 
in libhumanitas.ro  

 

22 

 
Mareste  

Despre idei & blocaje  
unere de a reO modesta prop gandi cultura romana pornind de la ceea ce ii lipseste, fara a renunta la ceea ce, in

i prisosesteaparenta, i
...detalii 

248 pagini 

in: Humanitas 

Disponibil cu 10 lei 
 libhumanitas.roin   

 

23 

 

 19

http://www.libhumanitas.ro/sensuri-metafizice-ale-crucii-seria-boltzmann-volumul-i-humanitas-2008.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/despre-idei-blocaje�
http://www.libhumanitas.ro/despre-idei-si-blocaje.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-2�
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie
http://www.humanitas.ro/humanitas-multimedia/despre-scris-ascultare-si-imaginatie
http://www.humanitas.ro/humanitas/sensuri-metafizice-ale-crucii


Mareste  

Politice  
 acestei carti a aparut in aprilie 1996, cand, potrivit unei ima„Prima editie a gini propuse candva de Erik von

Kiihnelt-Leddihn, macazul evolutiei noastre fusese categoric prost pus. Traditia de a scrie carti pentru a face rau
 este veche....detaliicu scopul de a face bine  

in: Humanitas

352 pagini 

 

39 lei 
libhumanitas.ro

Disponibil cu 
in   

 

24 

 
Mareste  

Zbor in bataia sagetii  
i-au pastrat altii integritatea sub comunism, dar eu m-am salvat prin prieteni. In ciuda 

constran
Nu stiu cum s

gerilor sociale care decurgeau firesc din statutul meu de sclav salariat, pe care il imparteam cu orice alt
atiu privat al libertatii, in care s-a desfasurat adevarata noastra viata....detaliicetatean, a existat un sp  

in: Humanitas

328 pagini 

 

39 lei 
libhumanitas.ro

Disponibil cu 
in   

 

25 

 
Mareste  

 20

http://www.libhumanitas.ro/politice-humanitas-2006.html�
http://www.humanitas.ro/humanitas/zbor-bataia-sagetii-2�
http://www.libhumanitas.ro/zbor-in-bataia-sagetii-humanitas-2008.html�
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Omul recent  

Oamenii de azi sunt cei mai bine hraniti, cei mai prosperi, cei mai liberi (sub raportul deplasarii in spatiu) pe 
tatea....detaliicare i-a cunoscut umani  
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Schimbarea subiectului - o reverie (Voce) 

„Schimbarea subiectului, asta inseamna - cuvintele lui Plotin in momentul mortii: Ma straduiesc sa ridic 
divinitatea proprie la divinitatea intregului.“
Horia-Roman Patapievici, Zbor in bataia sagetii 
...detalii 
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Discernamantul modernizarii. 7 conferinte despre situatia de fapt  

dupa publicarea Cerului si a b ,In 1995, 
discutii informa

  Z orului  am vrut sa-mi cunosc cititorii. M-am intalnit cu ei la lansari, in 
le, la autografe, luand parte la tot felul de evenimente. Am descoperit, cunoscandu-i, o alta 

decat cea politica (detestabila), economica (mizerabila), institutionala (irespirabila) – de care ne-am 
ii

Romanie 
cam saturat cu totii....detal  
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Ochii Beatricei. Cum arata cu adevarat lumea lui Dante?  
„Imaginati-va ca am trai intr-o lume ca o bila mica. Asta ar insemna ca spatiul este curb. Acum, sa presupunem
ca eu as intinde mana inainte. Daca sfera lumii noastre ar fi fo te mica, stiti ce s-ar intampla? Mana mea mi-ar 
atinge ceafa. ...detalii
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sa: daca vom avea

i 
...detalii

„Prin ceea ce ii lipseste, modernitatea ofera ceea ce o poate inca salva. Cu o conditie in
inteligenta sa putem regasi in neghiobia trufasa a timpului pe care il traim - intreg, viu, bun si frumos -
crestinismul tuturor inceputurilor. Sa fim moderni: dar - nihil sine Deo!"
Horia-Roman Patapievic
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Spartura din cer  

„Prin ceea ce ii lipseste, modernitatea ofera ceea ce o poate inca salva. Cu o conditie insa: daca vom avea
inteligenta sa putem regasi in neghiobia trufasa a timpului pe care il traim - intreg, viu, bun si frumos -
crestinismul tuturor inceputurilor. Sa fim moderni: dar - nihil sine Deo!"
Horia-Roman Patapievici 
...detalii 
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Zbor in bataia sagetii  

Nu stiu cum si-au pastrat altii integritatea sub comunism, dar eu m-am salvat prin prieteni. In ciuda 
constrangerilor sociale care decurgeau firesc din statutul meu de sclav salariat, pe care il imparteam cu orice alt

 a existat un spatiu privat al libertatii, in care s-a desfasurat adevarata noastra viata....detaliicetatean,  
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Politice  

Prima editie a acestei carti a aparut in aprilie 1996, cand, potrivit unei imagini propuse candva de Erik von
oastre fusese cateKiihnelt–Leddihn, macazul evolutiei n goric prost pus. Traditia de a scrie carti pentru a face rau

...detaliicu scopul de a face bine este veche.  
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Omul recent  

Oamenii de azi sunt cei mai bine hraniti, cei mai prosperi, cei mai liberi (sub raportul deplasarii in spatiu) pe
care i-a cunoscut umanitatea....detalii 
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Prima editie a acestei carti a aparut in aprilie 199 it unei ima6, cand, potriv gini propuse candva de Erik von
Kiihnelt–Leddihn, macazul evolutiei noastre fusese categoric prost pus. Traditia de a scrie carti pentru a face rau 

e este veche....detaliicu scopul de a face bin  

 24

http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-0�
http://www.humanitas.ro/humanitas/omul-recent�
http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-1�
http://www.humanitas.ro/files/tome/cover/973-50-0268-x.jpg?1216284870
http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-0
http://www.humanitas.ro/humanitas/politice-0


36 

 
Mareste  

Zbor in bataia sagetii  

, in care s-a desfasurat adevarata noastra viata....detalii

Nu stiu cum si-au pastrat altii integritatea sub comunism, dar eu m-am salvat prin prieteni. In ciuda 
constrangerilor sociale care decurgeau firesc din statutul meu de sclav salariat, pe care il imparteam cu orice alt 
cetatean, a existat un spatiu privat al libertatii  

Mareste  

Zbor in bataia sagetii
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Nu stiu cum si-au pastrat altii integritatea sub comunism, dar eu m-am salvat prin prieteni. In ciuda 
constrangerilor sociale care decurgeau firesc din sta de sclav salariat, pe care il imparteam cu orice alt
cetatean, a existat un spatiu privat al libertatii, in care s-a desfasurat adevarata noastra viata....detalii
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RAS PESCU, PVAN PO reşedinte al Consiliului Naţional al 

“Audiovizualul nu este decât o uriaşă oglindă a societăţii...” 

 

Audiovizualului 

 
Răsvan Popescu a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) 
în 2007 prin decizia Parlamentului României. Până în 2000, când şi-a început activitatea 
de membru CNA, Răsvan Popescu a lucrat ca jurnalist de presă scrisă şi radio BBC, 
redactor şef la TVR, şi purtător de cuvânt al Guvernului şi apoi al Preşedinţiei României. 
Răsvan Popescu a absolvit Fac şti şi a obţinut o diplomă în 
Jurnalism, la Universitatea de Stat din California. A publicat şase cărţi şi a semnat 

“Poporul nu e minţit cu televizorul. Audiovizualul nu e decât o uriaşă oglindă a 
ecât realitatea pe care o 

reflectă.  
oar că imaginea este mereu în mişcare, uneori fascinantă, alteori doar obositoare.” 

  

imbi straine: engleza , franceza 

ultatea de Geologie din Bucure

scenariile a şase filme artistice. 
 

societăţii, a timpului nostru, nici mai bună, nici mai rea d

D

Data nasterii: 31.05.1962  
Nationalitate: româna  
Statut civil: casatorit, un copil  
Educatie: 

 Facultatea de Geologie si Geofizica a Universitatii din Bucuresti 1982-1987

L
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Membru in organizatii profesionale: 

 membru al Uniunii Scriitorilor  

Activitate: 

 bazinele miniere din valea Jiului si Valea Prahovei, 1987-1990  
ptamânalul „Expres”, 1990-1992  

espondent al radio BBC, 1992 - 1996  
 Redactor sef la Televiziunea Româna, coordonatorul emisiunii de dezbateri 

 Secretar de Stat, sef al Departamentului de Informatii Publice si Purtator de 
rioada 1998 - 1999  

 Consilier de Stat, Purtatorul de Cuvânt al Presedintelui României, 1999-2000  
 2000) - numit de Presedintia României 

utia: California State University, 1992  
 Diploma obtinuta: Jurnalism 

xpres, 1991  

 „Niste ciori vopsite-n rosu”, publicistica, editura Humanitas 2006  

si a sase scenarii de film: 

u acelasi nume, regia Lucian Pintilie, care semneaza 
si in calitate de co-scenarist, film care a intrat in selectia oficiala a Festivalului 

ational de la Cannes  
scenariu semnat in colaborare cu Radu Aldulescu regia 

Lucian Pintilie. Filmul a obtinut Marele Premiu Special al Juriului la Festivalul 

ebut, „Subomul”, film de 
riu la Festivalul International de la 

 si gheare”, regia Nicolae 
 orase in tara.  

 „Noro”(2003), regia Radu Gabrea, Premiul special al UCIN pentru interpretarea 

 Inginer geolog in
 Publicist comentator la sa
 Cor

„Editie speciala”, 1997 - 1998  

Cuvânt al Guvernului, In pe

 Membru al CNA (15 septembrie

Pregatire postuniversitara: 

 Instit

Publicatii:  
Este autorul a sase volume: 

 „Subomul”, povestiri, Editura E
 „Omul cu cioc si gheare”, roman, Editura Olimp, 1994  
 „Prea târziu”, Editura Humanitas, 1996  
 „Purtatorul de Cuvânt” (jurnal), Editura Universalia, 2002  
 „Femeia visurilor”, roman, Editura Du Style, 2004  

 „Prea târziu”, dupa romanul c

Intern
 „Terminus paradis”, 

International de la Venetia  
 „Razboi in bucatarie”, dupa o povestire din volumul de d

televiziune, distins cu bursa pentru scena
Geneva. Regia Marcus Barna.  

 „Faimosul Paparazzo”, dupa romanul „Omul cu cioc
Margineanu, a rulat in 1999 pe ecranele din capitala si din opt mari

rolului principal  
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 „Femeia visurilor”, (2005) film artistic in regia lui Dan Pita, premiul UCIN pentru 
imagine si scenografie. Regizorul a fost distins cu premiul UCIN pentru creatie 
cinematografica.  

Decorat cu Steaua României, Crucea Moldavă, ordine şi medalii străine. 

Documente ataşate 

 Declaratie de avere (PDF - 422.9 ko) 

31.12.2007 

 Declaratie de interese (PDF - 277.4 ko) 

araţia de interese

05.05.2005 

 Declaraţia de avere şi decl  (PDF - 1.1 MB) 

05.06.2009 
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