Uriaşul conflict de interese de la conducerea Radiodifuziunii
Române!...
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Georgică Severin, Preşedintele Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune,
este membru titular al PSD(!)...
Dacă citeşti Statutul jurnalistului de Radiodifuziune şi ajungi la Capitolul I.4, afli că „Statutul de
jurnalist de radiodifuziune este incompatibil cu calitatea de: membru al unui partid ori
formaţiunme politică...”, dar nu se menţionează nimic despre conflictul de interese dintre ceea
ce prevede Statutul şi conducerea Radiodifuziunii Române, care este numită politic, actualul
Preşedinte Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, Georgică Severin, fiind
membru PSD şi numit în funcţie de PSD(!).
Aşa se face că, Radiodifuziunea Română, fiind controlată de PSD, ca şi toate celelalte instituţii
de stat, percutează la comenzile politice, în timp ce imparţialitatea şi corectitudinea –
considerate atuuri principale, în Statut, rămân simple vorbe fără acoperite...
Se înţelege, astfel, că, fiind controlată de PSD, Radiodifuziunea Română se înscrie în acelaşi
cerc vicios al pilelor de la partid atunci când se pune problema angajării de personal, în aceste
condiţii, aşa-zisul concurs pentru ocuparea posturilor vacante (cu dedicaţie?!) este doar o
formalitate...
La investirea sa în funcţie, actualul Preşedinte Director General, Georgică Severin, declara, cu
oarece dezacorduri şi cacofonii: „Dorinţa de a moderniza modul în care noi ajungem la
ascultătorii noştri, prezenţa online nu este cea mai strălucită. Sper ca cu ajutorul noului CA să
reuşim să îmbunătăţim aceste lucruri şi evident, toate acestea trebuie să aibă ca finalitate
creşterea numărului de ascultători, dar cum? Întinerind ascultătorii noştri, dar fără să ne
abandonăm ascultătorii fideli. Noi suntem postul care ne ocupăm în primul rând de conţinut, ne
ocupăm de informaţie, educaţie, cultură. Suntem singuri care dăm teatru radiofonic de cea mai
bună calitate".
Fiţi siguri, deci, că, dacă ascultaţi Radio România, Radio Oltenia Craiova şi celelalte posturi de
radio zonale, veţi primi PSD de cel puţin aceeaşi calitate... ca cu calitatea imparţialului Georgică
Severin, parţial PSD...
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