PREDA Eugen (29 septembrie 1929, Bacău – 27 iulie 2000) - economist; în iunie
1990 avea funcţia de director general al Societăţii Române de Radiodifuziune
În discursul prilejuit de investirea ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al
S.R.R. în 2002, Dragoş Şeuleanu spunea despre P.E. că este „părintele radioului modern”1.
P.E. s-a angajat la Radio încă din martie 1950. A lucrat, pe rând, ca redactor-şef
adjunct pentru informaţii politice (din 1953) şi ca şef de secţie la redacţia pentru străinătate a
Radiodifuziunii. La 23 februarie 1969 a trecut ca redactor-şef al Redacţiei de Actualităţi a
T.V.R.2, acolo de unde a fost scos şi a revenit la Radio în calitate de comentator („pensionar
bine plătit”, aşa cum el însuşi remarca) în februarie 19733. A rămas în această funcţie până la
Revoluţie.
Potrivit spuselor lui Constantin „Bebe” Ivanovici, în 26 decembrie 1989 s-ar fi luat
hotărârea numirii lui în fruntea Radioului. La 28 decembrie, în urma unei discuţii la sediul
F.S.N.4, acesta a acceptat funcţia, una dintre condiţiile puse fiind aceea ca titulatura să fie de
„împuternicit provizoriu pentru Radiodifuziunea Română”5. Instalarea oficială a avut loc în 2
ianuarie 1990. Între timp, la iniţiativa sa, în primele zile ale Revoluţiei, fusese deja creat un
birou al Radioului în clădirea care adăpostea sediul F.S.N. Prima hotărâre pe care a luat-o în
calitate de şef al Radiodifuziunii a fost sigilarea dosarelor de la Serviciul Personal 6. În 12
noiembrie 1990 a devenit propriu-zis director general la Radio. Televiziunea şi Radioul fiind
unite, P.E. avea în fapt o dublă funcţie: vicepreşedinte al Radioteleviziunii şi director general
al Radiodifuziunii (până la 27 septembrie 1995)7. Conform altor surse, mandatul său în
fruntea S.R.R. a fost de la 1 aprilie 1990 şi până în 19948.
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