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Gardianul
Ralu Filip ii recomanda lui Emanuel Valeriu: «Daca nu mai poti, îti dai demisia si vine altcineva»!
La sedinta Consiliului National al Audiovizualului de ieri au fost prezenti doar sase membri din
unsprezece
Ralu Filip, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, a declarat, ieri, ca Emanuel Valeriu ar trebui sa se
gândeasca daca „mai poate face fata“ sedintelor Consiliului, întrucât absentele lui pot determina o blocare a
activitatii institutiei din lipsa de cvorum.
Ralu Filip le-a cerut membrilor Consiliului sa se gândeasca daca-si pot îndeplini atributiile, ca sa nu mai existe
problema lipsei de cvorum. Ceea ce a dat nastere acestei discutii a fost faptul ca Emanuel Valeriu lipseste
frecvent de la sedintele CNA, ultima data fiind ieri, cand a anuntat ca nu mai poate ajunge pentru ca trebuie sa se
duca la spital.
„Fiecare membru al Consiliului trebuie sa se gândeasca daca mai poate sa faca fata. E o vârsta, daca nu mai
poti, îti dai demisia si vine altcineva. Ori urmam toti acelasi regim de munca, ori stricam chestiunea. Nu se poate,
la unii weekend-ul tine cinci zile“, a spus Ralu Filip.
Sedinta CNA de ieri, care trebuia sa înceapa la ora 11.00, a fost suspendata la ora 12.10 si amanata pentru azi,
deoarece consiliul nu a întrunit cvorumul necesar luarii deciziilor, fiind prezenti doar sase membri din unsprezece.
Potrivit legislatiei audiovizuale, pentru a întruni cvorum la sedintele CNA, este nevoie de prezenta a minimum opt
membri, iar pentru adoptarea unei decizii sunt necesare sase voturi.
Din cinci, doar un membru a lipsit motivat
Pe lânga Emanuel Valeriu, au mai lipsit vicepresedintele CNA Attila Gasparik si membrii Ioan Onisei, Constantin
Dutu si Dan Grigore.
Doar ultimul dintre acestia a lipsit motivat. „Singurul membru CNA, dintre cei absenti, care a lipsit motivat este
Dan Grigore, aflat în concediu medical post-operatoriu“, a declarat presedintele CNA. Dan Grigore a suferit, în
urma cu câteva saptamâni, o operatie la un picior. Saptamâna trecuta, el si-a întrerupt concediul si a participat la
sedintele CNA, pentru ca în timpul acestora se discutau rapoarte de monitorizare a campaniei pentru referendum.
Emanuel Valeriu, în vârsta de 82 de ani, nu a participat, în ultima vreme, la mai multe sedinte si pleaca aproape
de fiecare data în jurul orelor 12.00 - 13.00. Emanuel Valeriu a fost numit în CNA de Parlamentul României, la
propunerea Presedintiei. El a fost membru în perioada 2001 - 2002 si, în prezent, îndeplineste un nou mandat
pentru perioada 2002 - 2008.
Valeriu a absolvit, in anul 1948, Facultatea de Drept din Bucuresti, cunoaste limbile franceza si italiana si este
Membru al Uniunii Ziaristilor Profesionisti si al FIJET (Federation Internationale des Journalistes et des Ecrivaines
de Tourisme). Timp de 13 ani a fost, printre altele, redactor la Radiodifuziunea Romana (1944-1957), producator
la Televiziunea Romana (1970 - 1976) si vicepresedinte al Societatii Romane de Televiziune (SRTV) (19901992). Nu mai putin de 22 de ani, Emanuel Valeriu a fost corespondent voluntar al postului „Europa libera“ (19681990).
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