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Cotidianul
Ralu Filip a incetat din viata
Ralu Filip, presedintele Consiliului National al Audiovizualului, a murit in noaptea trecuta, in urma
unui infarct, la varsta de 47 de ani, au declarat pentru MEDIAFAX persoane din apropierea
Consiliului.
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Ralu Filip, a murit in noaptea de marti spre
miercuri, in urma unui infarct, la varsta de 47 de ani.
In perioada 1980 – 1984, din cauza opiniilor sale critice la adresa regimului comunist, a intrat in
vizorul Securitatii. I s-a intocmit dosar de urmarire sub numele „Firul”, primit ulterior de la Consiliul
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
Imediat dupa absolvirea facultatii, intre 1984 si 1990, a fost avocat in Baroul Urziceni, iar din 1990
pana in 1991, avocat in Baroul Bucuresti. A parasit insa Baroul din cauza incompatibilitatii dintre
profesia de avocat si cea de jurnalist.
Astfel, pana in 2000 a fost redactor, sef de sectie, redactor-sef adjunct, senior editor, editorialist
la Curierul National. Intre 2000 si 2002, a realizat emisiunea "Scurt pe doi" de la TVR 1.
A devenit membru al CNA in iulie 2002, la propunerea Camerei Deputatilor, iar in acelasi an, in
luna decembrie, a fost numit de Parlament presedinte al Consiliului, pentru un mandat de patru
ani, prelungit apoi la sase ani.
In 1998, Ralu Filip s-a numarat printre membrii fondatori ai Casei NATO, o organizatie nonguvernamentala pe care a si condus-o pentru o perioada scurta,
In 1999 a publicat lucrarea "Deceniu mare, politicieni mici. Romania 1990 – 1998".
Era casatorit si avea doi copii.
C.T. Popescu: Actualul CNA este creatia lui Ralu Filip
Cristian Tudor Popescu, presedintele Clubului Roman de Presa, s-a declarat "naucit" de vestea
mortii lui Ralu Filip si considera ca actualul Consiliu National al Audiovizualului este creatia
acestuia, avand in vedere ca a adus prestigiu si consistenta institutiei pe care a condus-o.
"Sunt naucit de aceasta veste. Il cunosc de ani de zile pe Ralu, un om atat de viu, de activ, ieri
cred ca am vorbit cu el ultima data. Nu pot sa cred asa ceva. Dar, probabil, asa se moare in
meseria noastra de jurnalisti: peste noapte", a declarat pentru Mediafax Cristian Tudor Popescu.
"A fost un om extraordinar. In multe momente in care eram depresiv, prabusit, Ralu m-a sustinut,
m-a imbarbatat. Era un om al dialogului, al dezbaterii constructive, civilizate, un om care a facut
mult bine breslei noastre, a jurnalistilor", a mai spus presedintele Clubului Roman de Presa,
apreciind ca actualul CNA este creatia lui Ralu Filip.
Jurnalul National
A murit Ralu Filip
Preşedintele CNA, Ralu Filip a încetat din viaţă în această noapte, în urma unui infarct. Ralu Filip,
în vârstă de 48 de ani, s-a aflat din 2002 la şefia Consiliului Naţional al Audiovizualului.
De profesie avocat, Ralu Filip a părăsit după 1991 Baroul şi s-a îndreptat către gazetărie. Timp
de aproape 10 ani, din 1991 până în 2000 a lucrat la "Curierul naţional" ca jurnalist, şef de secţie,
redactor-şef adjunct şi senior editor.
Ulterior a realizat o emisiune pentru postul public de televiziune. Ralu Filip a fondat şi condus
Casa NATO România, o organizaţie non-guvernamentala care promovează rolul central jucat de
comunitatea euro-atlantică ăn contextual mondial actual.
În ultimii ani, Ralu Filip a cochetat şi cu ideea de a intra în administraţia publică. În 2005 a
declarat presei că se gândeşte să intre în competiţia electorală pentru primăria capitalei, ca
independent. "De pe tuşă nu mai poţi rezolva nimic în România. Trebuie să intru în teren spunea
el", atunci.
Ralu Filip a devenit membru al CNA în iulie 2002, la propunerea Camerei Deputatilor, iar în
acelaşi an, în luna decembrie, a fost numit de Parlament preşedinte al Consiliului, pentru un
mandat de patru ani, prelungit apoi la şase ani.

”Despre prostie
Ce-ati spune sa vorbim despre prostie? Despre prezenta ei in viata noastra. Despre cat ne costa
si despre suferintele pe care ea le cauzeaza. De aproximativ 17 ani, dezbaterea publica este
acaparata de politica si coruptie. Despre nimic altceva nu discutam mai mult, mai patimas si mai
prost. Da, in Romania se face politica, dar Romania nu se reduce doar la politica. Da, in Romania
exista coruptie, dar aceasta nu este singura problema importanta a Romaniei. Peste tot in lume
se face politica. Uneori bine, alteori cu mijloace si in scopuri gresite ori cel putin discutabile. Peste
tot sunt nemultumiri, controverse, contestari si scandaluri publice. Nicaieri insa viata nu este pusa
in stand by pana la rezolvarea conflictelor politice. Pretutindeni exista coruptie. Niciunde insa,
anticoruptia si preocuparile privind conducerea societatii si sistemelor economice nu confisca
agenda si dezbaterea publice. Importanta celorlalte teme de interes general este recunoscuta si
respectata. Pretutindeni, disputele legate de sanatate, educatie sau mediu sunt la fel de
viguroase si de prezente in presa scrisa si audiovizuala. Binele public nu depinde doar de politica
si de nivelul coruptiei. Politicienii cinstiti, dar prosti pot fi o napasta mai mare decat coruptia. O
guvernare cinstita, dar buimaca, fara proiecte utile populatiei, costa mai mult decat comisioanele
incasate ilegal de unii politicieni si functionari publici. Efectele coruptiei pot fi corectate si chiar
reduse. In politica, efectele incompetentei si prostiei sunt devastatoare. Binele public incepe cu
fiecare dintre noi ca sa sfarseasca intr-o dimensiune colectiva. Prostia reprezinta o amenintare,
pentru ca pandeste la ambele capete ale drumului. Nu doar individul poate suferi de prostie, ci si
colectivitatea. Ba chiar si societatile pot fi "inteligente sau stupide in functie de modul lor de viata,
de valorile acceptate, de institutii sau de scopurile propuse" (Jose Antonio Marina, Inteligenta
esuata). Pe multi dintre noi nu ne intereseaza modul in care traim si nici valorile in jurul carora ne
cladim viata. Nu ne intrebam ce scopuri ne mana existenta si in ce masura ele sunt compatibile
cu valorile acceptate, cu realitatea. Sondajele arata ca inteligenta nu figureaza in primele cinci
criterii de apreciere publica a politicienilor, jurnalistilor, analistilor si functionarilor publici. V-ati
gandit vreodata cate idei, propuneri si proiecte au fost respinse din prostie? Cat timp consumam
ca sa inlaturam prostia individuala sau colectiva din calea deciziilor necesare bunei guvernari si
mai binelui public? Ati incercat sa cuantificati eforturile inutile, risipa de mijloace si prejudiciile ca
efecte ale prostiei de orice fel? Prostia nu ocoleste pe nimeni indiferent de educatie, profesie sau
functie. Paradoxuri omenesti intalnim la tot pasul. Persoane foarte inteligente esueaza in viata din
cauza unui comportament prostesc sau a unor pareri eronate. Prostia nu ocoleste nici societatea
in ansamblul ei. Regimul comunist, de pilda, poate fi explicat si ca esec al inteligentei colective.
Tocmai de aceea trebuie sa facem si din combaterea prostiei, a incompetentei o prioritate
nationala. Doar ca o astfel de prioritate nu este la indemana oricui. Iar prostii nu fac elogiul
inteligentei. Salvarea Romaniei nu vine de la televizor si nici de la o persoana sau alta, ci de la
inteligenta colectiva. Jose Antonio Marina are dreptate: prostia constituie cea mai mare
amenintare, fapt pentru care se cuvine sa fie studiata la fel ca si SIDA. Indiferenta cu care noi o
tratam este cea mai buna dovada a propriei noastre prostii”
Ralu filip - Jurnalul National, 19 februarie 2007
Realitatea TV
Ralu Filip a încetat din viata
Preşedintele CNA, Ralu Filip, a încetat din viaţă în această noapte.
Ralu Filip, în vârstă de 48 de ani, s-a aflat din 2002 la şefia Consiliului Naţional al Audiovizualului.
De profesie avocat, Ralu Filip a părăsit după 1991 Baroul şi s-a îndreptat către gazetărie. Timp
de aproape 10 ani, din 1991 până în 2000 a lucrat la "Curierul naţional" ca jurnalist, şef de secţie,
redactor-şef adjunct şi senior editor.
Ulterior a realizat o emisiune pentru postul public de televiziune. Ralu Filip a fondat şi condus
Casa NATO România, o organizaţie non-guvernamentala care promovează rolul central jucat de
comunitatea euro-atlantică în contextual mondial actual.
În ultimii ani, Ralu Filip a cochetat şi cu ideea de a intra în administraţia publică. În 2005 a
declarat presei că se gândeşte să intre în competiţia electorală pentru primăria capitalei, ca
independent. "De pe tuşă nu mai poţi rezolva nimic în România. Trebuie să intru în teren",
spunea el atunci.

România libera
A murit presedintele CNA, Ralu Filip
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului, Ralu Filip, a murit in aceasta noapte, la
varsta de 47 de ani.
Aseara, la ora 23.35, s-a prezentat la Spitalul Matei Bals, acuzand puternice dureri de stomac, cu
varsaturi violente. Brusc, a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii au incercat zadarnic
procedurile de resuscitare.
La ora 00.50, Ralu Filip a fost declarat decedat.
Ralu Filip era membru al CNA din 2002 si avea un mandat incredintat de Parlament de sase ani.
Ev.zilei
A murit Ralu Filip!
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului (CNA) a incetat azi-noapte din viata, in urma
unui infarct.
Potrivit unor surse medicale, lui Ralu Filip i s-a facut rau noaptea trecuta, acuzand dureri
abdominale. A fost internat la Institutul de boli infectioase "Matei Bals".
El a suferit un stop cardiac. Medicii au incercat timp de o ora sa il resusciteze, insa fara niciun
rezultat. La ora 23.10 a fost pronuntat decesul sau.
Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, a afirmat in aceasta dimineata ca Ralu Filip nu era
cunoscut ca avand probleme cardiace.
Nascut la 30 august 1959, Ralu Filip a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in
1984.
In perioada 1980 – 1984, din cauza opiniilor sale critice la adresa regimului comunist, a intrat in
vizorul Securitatii. I s-a intocmit dosar de urmarire sub numele „Firul”, primit ulterior de la Consiliul
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.
Imediat dupa absolvirea facultatii, intre 1984 si 1990, Ralu Filip a fost avocat in Baroul Urziceni,
iar din 1990 pana in 1991, avocat in Baroul Bucuresti. A parasit insa Baroul din cauza
incompatibilitatii dintre profesia de avocat si cea de jurnalist.
Astfel, pana in 2000 a fost redactor, sef de sectie, redactor-sef adjunct, senior editor, editorialist
la Curierul National. Intre 2000 si 2002, a realizat emisiunea "Scurt pe doi" de la TVR 1.
A devenit membru al CNA in iulie 2002, la propunerea Camerei Deputatilor, iar in acelasi an, in
luna decembrie, a fost numit de Parlament presedinte al Consiliului, pentru un mandat de patru
ani, prelungit apoi la sase ani.
In 1998, Ralu Filip s-a numarat printre membrii fondatori ai Casei NATO, o organizatie nonguvernamentala pe care a si condus-o pentru o perioada scurta.
In 1999 a publicat lucrarea "Deceniu mare, politicieni mici. Romania 1990 – 1998".
Era casatorit si avea doi copii.
Ziua
Legea audiovizualului, modificata tacit
Proiectul de lege privind modificarea Legii audiovizualului, initiat de cinci parlamentari, a trecut
ieri de Camera Deputatilor, prin aprobare tacita. Initiativa, ce va fi transmisa Senatului ca proiect
de lege adoptat in forma initiatorilor, propune ca programele televizate finantate din fonduri
publice ori cele stabilite prin angajamente internationale sa fie difuzate, in mod obligatoriu, de
distribuitorii de servicii televizate. Astfel, la articolul 5 din Legea audiovizualului, a fost introdus un
nou alineat: "Distribuitorii de programe televizate, indiferent de modalitatea de transmisiune,
trebuie sa includa, in mod obligatoriu, in grila de programe si sa difuzeze la momentul transmiterii
si in integralitatea lor programele televizate finantate din fonduri publice ori cele stabilite prin
angajamentele internationale". Distribuitorii de servicii televizate care refuza sau omit sa respecte
aceasta prevedere vor fi sanctionati "cu retragerea licentei de difuzare sau cu amenda
contraventionala". (D.I.)

Ev.zilei
Becali, pasuit din nou de CNA
Floriana Scanteie
Dosarul pentru infiintarea Becali TV a fost refuzat din nou de CNA pe motiv ca e incomplet.
Membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) i-au solicitat ieri lui Gigi Becali sa rezolve
problema actionariatului si a numelui postului pentru a putea obtine licenta audiovizuala. Desi
Becali s-a mai prezentat de doua ori pana acum cu cerere de licenta pentru Becali TV, el nu a
operat modificarile cerute de CNA.
Membrii Consiliului i-au cerut lui Becali in urma cu trei saptamani sa schimbe numele postului si
sa-si asume legal televiziunea. Cererea de licenta este facuta de clubul Steaua, dar Becali
sustine ca el va finanta activitatea postului.
„Trebuie sa indepliniti toate conditiile legale. Daca nu, va restituim dosarul. In mod normal nu ar
trebui sa stam de vorba cu dumneavoastra, pentru ca din actele depuse nu aveti nicio treaba cu
postul asta”, a spus ieri Ralu Filip (care a decedat azi-noapte la 48 de ani din cauza unui
infarct). „Daca dumneavoastra aveti decizia si finantarea, dar nu sunteti si pe acte detinatorul
legal de licenta, aveti o problema cu legea. Este un lucru bun ca vreti sa faceti aceasta
televiziune, dar faceti-o pe fata”, a mai spus Filip.
Prezent la dezbatere alaturi de Becali, Silviu Prigoana a cerut un ragaz Consiliului pentru a
rezolva problema actionariatului.
Membrii forului i-au explicat lui Becali in nenumarate randuri ca nu pot sa-i acorde licenta
audiovizuala pentru Becali TV, deoarece articolul 155 din Codul de reglementare interzice
promovarea unui om politic prin suporturi de publicitate in afara perioadelor electorale.
Becali TV ar putea deveni Steaua TV
„In trei saptamani vin cu 100a actionariat. Sa nu ma faceti si proprietar la Steaua si apoi sa nu-mi
dati licenta. Nu televiziunea mi-ar face mie publicitate, ci numele meu, marca Becali, ar face
publicitate televiziunii”, a spus latifundiarul.
La intrebarea lui Dan Grigore, membru CNA, „De ce nu faceti Steaua TV?”, Becali a raspuns ca
nu vrea o televiziune pentru club, ci „pentru Romania”. „Va fi finantata suta la suta de mine, nu o
sa iau publicitate de la nimeni, ca ma enerveaza sa vad un film si sa fie intrerupt de publicitate.
Eu sunt dispus sa cheltui trei milioane de euro”, a declarat Becali.
Articole cu acelasi subiect :
Adevarul
Becali TV, amânată a doua oara de către CNA
Gandul
Gigi Becali are trei săptămâni pentru a completa dosarul Becali TV
Ev.zilei
CNA verifica aplicarea Legii cinematografiei
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) va verifica daca posturile de televiziune respecta
prevederea din Legea cinematografiei, potrivit careia 1% din valoarea contractelor de publicitate
este destinata productiei de film de televiziune, anunta Mediafax.
„O sa monitorizam la televiziuni deoarece a fost proiectul nostru, propunerea noastra. Sunt
cateva luni de cand se tot strang banii acestia si vrem sa vedem ce se intampla”, a declarat Ralu
Filip, presedintele CNA. Cercetarea va viza atat posturile centrale, cat si posturile locale de
televiziune
Ev.zilei
Posturile publice, obligatorii pe cablu
Floriana Scanteie
Camera Deputatilor a adoptat ieri o propunere legislativa de completare a Legii
audiovizualului, potrivit careia distribuitorii de programe televizate prin cablu, fibra optica
si satelit vor fi obligati sa difuzeze programe televizate finantate din fonduri publice ori
cele stabilite prin angajamente internationale.

In caz de nerespectare a deciziei, distribuitorii de servicii televizate se pot confrunta cu
posibilitatea retragerii licentei ori cu amenda contraventionala. Propunerea se refera atat la
posturile romanesti, cat si la cele straine, astfel ca, in grilele cablistilor, daca legea va trece si de
Senat vor trebui sa intre si televiziuni internationale.
Initiatorii propunerii legislative sunt cinci deputati si senatori. Contactati telefonic, Cristian
Radulescu, deputat PD, Ekstein Kovacs, senator UDMR, si Razvan Theodorescu, senator PSD,
nu au putut oferi detalii despre propunerea pe care au initiat-o.
Summitul Francofoniei a dat ideea
Parlamentarii au mentionat ca prima discutie in acest sens a fost purtata dupa Summitul
Francofoniei din toamna anului trecut, cand si-au dat seama ca invitatii nu au niciun program TV
francez la care sa se uite. TV5 a fost introdus, ulterior, pe cablu, in pachetul de baza.
CNA nu e de acord
Consiliul National al Audiovizualului s-a opus acestei propuneri, dar ea a reusit sa treaca de
Camera Deputatilor. Ralu Filip (care a decedat azi-noapte, la 48 de ani, din cauza unui
infarct), presedintele CNA, a spus ca „formularea este gresita si ca in forma de fata nu are cum
sa treaca”.
„Nu poti obliga pe cineva sa retransmita programe televizate. Trebuie sa discutam in Camera
Deputatilor si Senat si speram sa fim si noi chemati pentru a ne spune punctul de vedere. Pentru
a fi de acord cu propunerea parlamentarilor ar trebui ca programele acestea sa fie gratuite, sa fie
subtitrate si sa fie pe placul telespectatorilor”, a mai spus Filip.
Radu Petric, directorul Asociatiei de Comunicatii prin Cablu, considera ca numarul de programe
pe care le alege un distribuitor de programe televizate se face pe motive financiare si in niciun
caz dupa cum i se dicteaza.
Ev.zilei
GfK, partener pentru o viata sanatoasa
Agentia GfK Romania va concepe si implementa, in parteneriat cu CNA, cercetarea care va sta la
baza campaniei nationale pentru promovarea unei vieti sanatoase.
Firma a castigat licitatia organizata in acest scop de Asociatia Internationala a Publicitatii - filiala
Romania. La concursul pentru alegerea agentiei, care a inceput acum trei saptamani, au
participat patru companii de cercetare. GfK Romania va incepe demersul in cursul saptamanii
viitoare, urmand sa-l deruleze pe parcursul a opt saptamani, pe un esantion de peste 1.000 de
persoane la nivel national.

