ANDON Sergiu (12.09.1938, Bucureşti) – jurist; în iunie 1990 era redactor-şef
adjunct la cotidianul „Adevărul”
„Îngerii slinoşi din piaţa exhibiţioniştilor au coborât o nouă treaptă a decăderii”1.
Deşi cariera profesională şi-a construit-o în jurul studiilor de drept (absolvite în 1961),
activitatea pe care a desfăşurat-o de-a lungul timpului arată că Sergiu Andon a fost
întotdeauna aplecat spre publicistică.
Fiu de şofer, A.S. a absolvit şapte clase primare, după care a urmat liceul „Nicolae
Bălcescu” (fost şi actual „Sfântul Sava”), pe care l-a terminat în anul 1955. Timp de doi ani,
până în 1957, a lucrat la Teatrul de operetă ca figurant şi muncitor necalificat, după care a
intrat la Facultatea de Drept din Bucureşti. După terminarea facultăţii, în 1961, a lucrat vreme
de 7 ani ca procuror-criminalist. Până în anul 1966 a activat la Procuratura raionului Feteşti,
acolo unde a deţinut şi mai multe funcţii pe linie de partid, al cărui membru a devenit în
1965: membru în Comitetul orăşenesc U.T.C. şi în Comisia pentru probleme de propagandă a
Comitetului regional U.T.C. Bucureşti, fiind premiat cu Diploma de Onoare a C.C. al U.T.C.
În anul 1966 a fost transferat la Procuratura raionului Slobozia, iar un an mai târziu a fost
promovat procuror-şef al procuraturii Urziceni2. Mare parte din această perioadă a colaborat
şi la ziarul „Steagul Roşu”3.
În 1968, la cerere, intră în colectivul revistei „Flacăra”, acolo unde ajunge membru al
comitetului de partid „Presă şi tipărituri”. Patru ani mai târziu se transferă la ziarul Scânteia,
ca redactor de rubrică4, publicaţie unde îl găsim şi în 19895. Iată cum suna o caracterizare a sa
din epocă: „ziarist cu o temeinică pregătire teoretică şi practică, cu iniţiativă şi putere de
muncă, a publicat anchete, reportaje şi însemnări pe probleme ale eticii şi echităţii socialiste
cu un bogat conţinut de idei”. De altfel, la momentul 1977, de când datează însemnările, era
propus corespondent de presă în străinătate, funcţie pentru care Secţia Cadre îl considera
corespunzător.
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Odată cu evenimentele din decembrie 1989, „Scânteia” şi-a schimbat numele în
„Adevărul”. Sergiu Andon a rămas practic în aceeaşi redacţie, avansând însă ca redactor-şef
adjunct în 19906, calitate din care a fost şi preşedintele Comitetului permanent al Societăţii
Ziariştilor din România (5 mai 1990 - 1992)7. În 1994 părăseşte „Adevărul” pentru a lansa
periodical „Realitatea ilustrată”. Renunţă însă în acelaşi an pentru a prelua directoratul
Agenţiei de presă „Romedia” şi direcţia de proiect a trustului media „Intact”8. Tot atunci intră
în politică, în Partidului Umanist Român (P.U.R.), fiind secretar general (1995 - 1996) şi
vice-preşedinte (1997 - 2000). Din anul 2000 conduce departamentul legislativ al
P.U.R./P.C., actualmente fiind vice-preşedinte al partidului şi deputat de Bucureşti9. Din anul
1996 este şi avocat, calitate în care i-a apărat pe Mihai Chiţac, în „Procesul mineriadelor”, şi
pe Dan Voiculescu, în procesul împotriva C.N.S.A.S.
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