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RALU FILIP
Jurnalul National
Ralu Filip
30 august 1959-23 mai 2007
Ne-a părăsit Ralu Filip, unul dintre marii prieteni ai Jurnalului Naţional. S-a stins exact aşa cum a şi ars: intens. În
crucea nopţii şi-a făcut un decont rapid, dar înspăimântător de eficient cu această lume. S-a ridicat la Cer, însă
rămân în urma lui, cerniţi, familia şi prietenii adevăraţi ai unui caracter adevărat.
Decont nedrept cu viaţa…
2007 05 24| de Victor Ciutacu
Înţelepciunea populară spune că toţi suntem datori cu o moarte. Se pare că Ralu Filip şi-a făcut, în crucea nopţii,
decontul cu această lume infectă; dar nu cu familia şi cu prietenii săi. Un decont îngrozitor de rapid, dar
înspăimântător de eficient. S-a stins aşa cum a şi ars: intens.
Mi-e greu să scriu la trecut despre Ralu, nu pot să-i spun domnul Filip şi nici preşedintele CNA. Ralu a fost Ralu şi
atât. Mă leagă prea multe de el, un munte de amintiri comune, un ocean de recunoştinţă. A fost primul din mica şi
meschina lume a presei româneşti care a avut încredere-n mine, a intuit că se poate scoate ceva dintr-un puşti
năuc. M-a creditat total, a pariat inconştient, din fler, pe un succes vag previzibil. Dacă punea o sumă infimă la o
casă de pariuri pe capul meu, astăzi nu mai avea nevoie de priveghi, de condoleanţe, de mesaje ipocrite de
apreciere postumă. Ar fi fost un om bogat, un rentier odihnit, care poate şi-ar fi tocat averea prin insule exotice,
alături de Dana, Maria şi Matei. Nu ştiu, totuşi, ce mă face a crede că n-ar fi rezistat să stea degeaba; nu era
omul…
A lucrat la un singur ziar, Curierul Naţional, iar traseul meu profesional (şi, nu cred că exagerez, chiar cel uman) a
urmat, ani la rând, traiectoria trasată de el. I-am urmat în funcţie când a fost avansat, iar la un moment dat, chiar
dacă relaţiile dintre noi rar treceau de uşa redacţiei din Strada Ministerului, am fost un soi de familie: toţi patru
lucram în acelaşi loc, noi doi în acelaşi birou, ele gravide cam în perioade consecutive. Am tremurat unii pentru
alţii când dădeam ture disperate între birouri şi maternităţi, ne-am ţinut locul unul altuia, am explodat de bucurie
când ni s-au născut copiii. Până şi căruciorul fiului meu Vlad-Matei a aparţinut înainte Mariei, fata Danei şi a lui
Ralu.
A fost un spărgător de gheaţă, un luptător adevărat, fidel prietenilor şi principiilor. Când a simţit că nu mai are loc
în piaţă, iar motivele pot fi lesne de intuit, n-a acceptat ofertele tentante ale unei concurenţe dornice să-l pună pe
tuşă pentru un preţ bun. S-a retras în avocatură, pentru că asta ştia să facă. A stat pe propriile picioare, ambiţios,
căpos, de multe ori îndărătnic, dar întotdeauna demn.
Când am revenit în media, după o perioadă în structurile guvernamentale, m-am bucurat să-l regăsesc printre
editorialiştii Jurnalului Naţional. Deşi era demnitar, acceptase oferta vechiului său prieten Marius Tucă. Şi-a scris
ani la rând, cu o regularitate de ceas elveţian, opiniile; tăios şi fără ocolişuri, fără să primească un singur leu. A
suportat cu zâmbetul pe buze (citind şi deseori reacţionând ironic şi totuşi calm) contestările vehemente ale
internauţilor, postate abundent pe site-ul ziarului. Deşi poziţia lui înaltă în ierarhia statului i-ar fi putut lua minţile,
pentru noi a rămas întotdeauna, simplu, Ralu; prietenul nostru Ralu. Pentru că Ralu a fost, în toţi aceşti ani, într-o
societate din ce în ce mai polarizată şi tot mai puţin dispusă a aprecia caracterele adevărate, unul dintre puţinii
prieteni adevăraţi ai Jurnalului Naţional.
Ultima oară am vorbit cu el săptămâna trecută: primisem o somaţie publică de la CNA, l-am întrebat de ce. Mi-a
explicat calm, n-am căzut de acord, a rămas să rezolvăm instituţional diferendul. N-a intersectat niciodată
profesia cu prietenia, mereu a ştiut să traseze apăsat linia de demarcaţie. L-am întrebat de ce nu mai scrie
editoriale de când a început campania pentru referendum. Mi-a răspuns că, în calitate de arbitru al unei pieţe
isterizate, nu vrea să-i fie interpretat nici un rând, dar că revine la scris după limpezirea apelor. Duminică, a doua
zi după referendum, Marius a încercat să-l convingă să comenteze pentru Jurnalul Naţional scrutinul, dar a mai
cerut o amânare: apele erau tot tulburi. Ar fi fost, probabil, ultimul său editorial. Dar soarta a făcut să nu rămână
nescris. Am scris eu în locul lui.
Dragă Ralu, nu cred că ţi-ai fi închipuit vreodată că vei fi înmormântat cu onoruri militare. Ţi se va întâmpla mâine,
nu ştiu şi refuz să înţeleg de ce tocmai ţie. Sunt prea mic pentru a găsi o explicaţie. Cu certitudine însă, acolo sus,
în Cer, o vei reîntâlni pe fosta noastră colegă Ortansa Teodor...
Mulţumim, Ralu Filip!
N-am stat niciodată de vorbă faţă-n faţă. Doar la telefon sau pe e-mail. De fiecare dată, subiectul era acelaşi: cum
putem ajuta copiii necăjiţi. Ne ruga să scriem sau să intervenim pentru un caz sau altul de care aflase
întâmplător. Şi spunea, de fiecare dată, "nu-i posibil ca…". Era tatăl a doi copii şi se simţea răspunzător pentru
soarta fiecărui copil de pe lumea asta.
La începutul acestui an i-am cerut ajutorul pentru copiii dispăruţi. Urmărise campania noastră şi era solidar cu ea.
La 8 februarie, reprezentanţii televiziunilor şi cei ai Poliţiei Române au fost invitaţi de CNA la o şedinţă publică. Ni
s-a permis să luăm cuvântul şi să susţinem cauza copiilor dispăruţi. Însă cel mai bun avocat al lor a fost chiar
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Ralu Filip. "Dacă nici asta nu e o chestiune importantă,
atunci nu ştiu care mai poate fi. Aţi întors pe toate feţele povestea cu bileţelul (n.r. – lui Tăriceanu) şi nu puteţi da
un anunţ 30-40 de secunde când dispare un copil?", le-a reproşat preşedintele CNA jurnaliştilor din audiovizual.
S-au stabilit atunci noi runde de întâlniri între reprezentanţii televiziunilor şi cei ai Poliţiei Române. Presimţeam
timp pierdut în discuţii sterile, fără nici un rezultat. Iar la 22 februarie, după numai două săptămâni s-a întâmplat
minunea la care nici nu speram. Prin decizia nr. 194, CNA a adus modificări Codului de reglementare a
conţinutului audiovizual, obligând posturile radio-tv "să transmită imaginea şi semnalmentele copiilor dispăruţi în
prime-time timp de 24 de ore de la primirea semnalării de la poliţie. Toţi cei care vor încărca noua reglementare
vor fi pedepsiţi cu somaţie sau cu amendă cuprinsă între 2.500 şi 25.000 RON". Este meritul lui Ralu Filip!
N-am apucat să-i spunem niciodată "mulţumim". Nici telefonic, nici prin e-mail… Voiam să ne arătăm public
recunoştinţa. Şi, în urmă cu o săptămână, când am editat suplimentul pentru copii dispăruţi, ce apare astăzi, am
trecut numele lui Ralu Filip pe ultima copertă. Nici nu bănuiam că el nu va mai fi, să citească…
Mulţumim, Ralu Filip, că ai avut responsabilitatea şi curajul să iei o decizie unică în lume. Pentru că nicăieri în
lumea asta, presa nu a mai fost obligată să fie morală.
Mulţumim că ţi-ai încărcat inima cu toate necazurile copiilor amărâţi, până când ea, obosită,
n-a mai ştiut să bată! Mulţumim că ai fost un OM, întotdeauna aproape de noi. (Adriana Oprea-Popescu)
Ion Iliescu: "Îi mulţumesc, dureros de devreme, pentru tot”
"Sunt şocat de dispariţia fulgerătoare a lui Ralu Filip, preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului. O
pierdere imensă pentru media, pentru spaţiul public românesc. Ralu Filip nu a fost doar un jurnalist de talent,
talent au mulţi gazetari din presa românească, ci şi un caracter deosebit, pentru care cuvântul scris implica
responsabilitate şi discernământ. A fost un factor de echilibru şi dialog. Ca preşedinte al CNA, s-a confruntat cu
avalanşa kitsch-ului aşa-zis monden şi a încrâncenării dezbaterilor politice. A încercat să imprime calm şi să
instituie reguli, într-o lume care pare a nu avea nevoie de ele. Însă am convingerea că el a avut dreptate şi că
presa în care el a crezut nu este chiar atât de departe.
L-am cunoscut bine pe Ralu şi îi mulţumesc, dureros de devreme, pentru tot ceea ce a făcut. Dumnezeu să îl
odihnească!
Traian Băsescu: "O garanţie a echilibrului”
Preşedintele Traian Băsescu şi-a exprimat, într-un comunicat de presă, "profunda tristeţe” la aflarea veştii privind
dispariţia lui Ralu Filip, "cel care a reuşit prin activitatea sa susţinută să transforme CNA într-o instituţie modernă,
de nivel european”. "Ralu Filip a reprezentat o garanţie a echilibrului şi echidistanţei în audiovizualul românesc,
iar dispariţia sa prematură este o mare pierdere pentru mass media din România”, se arată în textul prin care
Traian Băsescu transmite totodată sincere condoleanţe familiei Filip pentru pierderea suferită.
Adrian Năstase: "Era permanent răzvrătit şi neconvenţional"
"Ralu Filip a fost un prieten, un partener şi l-am admirat de-a lungul anilor pentru faptul că era permanent răzvrătit
şi neconvenţional. Totdeauna dorea să facă ceea ce altora li se părea imposibil. Aşa se explică în 2004
candidatura sa ca independent la Primăria Capitalei. Discutam de trei-patru ori pe săptămână pe diverse
subiecte, despre politică, ce se întâmplă în lume, despre ceea ce ar trebui să se facă în România. Îi citeam cu
regularitate editorialele şi i le criticam. Şi le citea şi el pe ale mele din Jurnalul Naţional şi le critica. Era un jurist
strălucit şi adeseori comentariile lui aduceau revelaţii despre paradoxurile legislaţiei româneşti. Era un organizator
deosebit şi ceea ce a realizat la CNA e o dovadă. Era un om de echipă şi felul în care s-a bătut pentru colegii lui
din CNA reprezintă o mărturie. Avea o stare de agitaţie şi nemulţumire îndreptată spre acţiune. Şi de aceea
plecarea lui dintre noi pare mai curând o evadare spre o lume în care să poată să facă cu adevărat ceea ce şi-a
propus. Mă gândesc cu tristeţe că a lăsat în urmă o familie care va suferi, va simţi din plin golul unui părinte şi al
unui soţ de excepţie. Discutam cu el lucruri pe care nu îndrăzneam să le spun public, testam sugestii, considerate
de unii în zona imposibilului sau a absurdului. Nu ne vizitam în familie, dar conversaţiile telefonice, discuţiile pe
care le aveam au reprezentat pentru mine o hrană spirituală şi o mângâiere mai ales în ultimii doi ani, în care am
simţit, din păcate, şi tristeţea trădării, şi supărarea pentru alţii. Dumnezeu să-l odihnească în pace!" Adrian
Năstase, deputat PSD, fost premier al României
Cristian Tudor Popescu, preşedintele Clubului Român de presă, s-a declarat "năucit” de vestea morţii lui Ralu
Filip : "Îl cunosc de ani de zile pe Ralu, un om atât de viu, de activ. Nu pot să cred aşa ceva. Dar, probabil, aşa se
moare în meseria noastră de jurnalişti: peste noapte. A fost un om extraordinar. În multe momente în care eram
depresiv, prăbuşit, Ralu m-a susţinut, m-a îmbărbătat. Era un om al dialogului, al dezbaterii constructive,
civilizate, un om care a făcut mult bine breslei noastre, a jurnaliştilor”, a mai spus preşedintele CRP, apreciind că
actualul CNA este creaþia lui Ralu Filip..
Horia Alexandrescu: "A început presa cu mine şi cu Marius Tucă” Horia Alexandrescu, directorul fondator al
Cronicii Române, spune că i-a fost lui Ralu Filip un al doilea tată: "A fost unul dintre cei mai dragi jurnalişti mie.
Nu-mi vine să cred că nu mai este… Ne-am văzut vineri seară, la Antena 3, ne-am salutat, ne-am îmbrăţişat, am
plecat împreună de acolo… De unde era să ştiu că a fost pentru ultima oară? Ralu a început presa la începutul
anilor ’90, cu mine şi cu Marius Tucă. Pot spune că am fost al doilea tată pentru el. Un băiat serios, citit, care a
"crescut” mult în toţi aceşti ani. A făcut carieră în jurnalism şI a fost primul şef care a făcut din CNA o instituţie
europeană respectată. Un ziarist de primă mână, un tată şi un soţ extraordinar”.
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Lavinia Şandru, vicepreşedinte PIN, spune că nu are cuvinte… Şi totuşi: "E mult prea mare pierderea pentru toţI!
Mi-am adus aminte de o vorbă a poetului Adrian Păunescu: <>. Poate unii s-au certat cu Ralu, poate n-au mai
apucat să se împace… Cel mai bine ar fi să ne uităm în jur şI să ne facem viaţa mai frumoasă, nu să ne certăm”.
Kelemen Hunor, membru CNA, vorbeşte despre un coleg extraordinar şI un om de mare valoare: "Regret enorm
dispariţia prematură a lui Ralu Filip. A fost un coleg extraordinar, cu care puteai să dialoghezi pe orice subiect.
Mereu căuta soluţii optime pentru probleme, venea cu argumente solide, avea o mare putere de muncă şI, foarte
important, avea responsabilitatea deciziilor. Am lucrat împreună în comisia de cultură, unde l-am cunoscut drept
un om echilibrat. A încercat mereu să slujească binele publicului. Toată mass media şI presa audio-vizuală din
România a pierdut un om foarte valoros”.
Cristina Trepcea, membru CNA, îl cunoştea pe Ralu Filip de 16 ani şi jumătate, când erau colegi la Curierul
Naţional: "Despre Ralu Filip o să spun ceva ce nu pot spune despre mulţI oameni, mai ales dintre cei cu demnităţI
publice. ŞI-a luat toată fişa postului în serios – o fişă a postului pe care, s-o recunoaştem, mulţI dintre noi n-o
avem sau n-am citit-o. El a luat-o foarte personal, le-a pus pe toate la suflet şI, cum sufletul locuieşte-n inimă… Îl
definea neliniştea. O persoană extrem de activă, care făcea multe şI dacă vedea că tu nu faci ce trebuie, îţI făcea
el treaba. Făcând multe, se întâmpla să şI greşească, dar era primul care recunoştea. <> sau <>, spunea uneori.
Lipsa lui şI a cuvintelor lui deja mă deranjează…”
Cătălin Micula, deputat PNL, preşedinte al Comisiei pentru cultură din Camera Deputaţilor.
"Un om al echilibrului"
"A fost un om extraordinar cu care am lucrat foarte bine din momentul în care ne-am întâlnit. A fost un om al
echilibrului, care a condus CNA spre autonomie, independenţă, în interesul celor pe care i-a servit, a publicului
larg. A reuşit la CNA ceea ce, cu greu, şi-au închipuit unii la început că o să reuşească, respectiv să facă din
Consiliu o instituţie respectată de toţi cei pe care i-a sprijinit sau cu care a intrat în conflict. Sincer, regret dispariţia
lui. În numele comisiei, ne declarăm şocaţi, regretăm dispariţia prematură şi transmitem familiei sincerele noastre
regrete",
Ionica Popescu, deputat PC, membru al Comisiei de cultură a Camerei Deputaţilor.
"E nedrept ce s-a întâmplat"
"Este foarte dificil să redau în cuvinte regretul pentru dispariţia unui om de statura şi profesionalismul lui Ralu
Filip. Aş fi preferat să-l admir, să-l felicit sau să-l critic pentru activitatea lui până la adânci bătrâneţi, decât să
încerc acum să spun ce a însemnat Ralu Filip pentru jurnalimul românesc, pentru audiovizual, pentru societatea
românească. Stresul muncii de zi cu zi într-un domeniu în care orice ar fi făcut tot nemulţumea pe cineva probabil
că şi-a spus cuvântul. Nedrept ce s-a întâmplat! Dumnezeu să-l odihnească în pace!",
"Avea un zâmbet special"
"N-am cuvinte să descriu ceea ce simt. Sunt foarte supărată. L-am întâlnit acum o săptămână. Am stabilit să ne
revedem. Când a plecat chiar făceam o glumă. Îi spuneam că a trecut raportul CNA, că a scăpat de comisie dar
că-l aşteaptă plenul... Sunt foarte afectată. O să ne lipsească zâmbetul lui. Cei care l-au cunoscut, ştiu că Ralu
Filip avea un zâmbet special. Este un om care o să ne lipsească foarte mult. Nu pot să mai spun altceva. Mi-e
foarte greu."
Rodica Nassar, deputat PSD, vicepreşedinte al comisiei pentru Cultură din Camera Deputaţilor
"S-a dovedit a fi de mare omenie"
"Este foarte gre. Din puţinele date pe care le am, vorbesc ca om, că profesional pot spune multe, regret plecarea
unui astfel de om care s-a dovedit a fi de mare omenie şi care a ajutat multă lume. A venit ca un trăznet vestea
asta. Plecarea lui în momentul în care trebuia să se bucure de atâtea lucruri. Era în plină putere intelectuală. Pe
omul Ralu Filip îl regret foarte mult. Păcat! Păcat, de tinereţea lui, de familia sa. Când copiii rămân fără părinţi.
Sunt foarte îndurerată. Zbuciumul lui, asta l-a dus de-aici".
Angela Buciu, deputat PRM, membru în comisia de Culură a Camerei Deputaţilor.
Moment de reculegere în Parlament
Parlamentarii au ţinut ila începutul şedinţei de plen un moment de reculegere în memoria preşedintelui
CNA Ralu Filip. De asemenea, conducerea celor două Camere a decis ca raportul de activitate al
Consiliului să nu mai fie trecut pe ordinea de zi a plenului. Acesta va fi dezbătut într-o viitoare şedinţă.
Ralu Filip va sta alături de îngeri
În ultima lună, moartea a lovit cu brutalitate în patru dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi ziarişti ai noştri, cu toţii,
personalităţi care nu vor înceta să ne dea lecţii de morală nici măcar din lumea de dincolo… Octavian Paler,
Vanda Condurache, Jeana Gheorghiu şi acum Ralu Filip ne-au părăsit, rând pe rând…
Vestea decesului lui Ralu Filip a venit ca o străfulgerare peste toţi cei care -au cunoscut personal, de la televizor
sau din auzite. Ralu
s-a stins subit şi mult prea tânăr, dar… moartea nu alege. Sau, cine ştie, poate îi alege pe oamenii buni… Ar fi
împlinit 48 de ani în august. Şi-ar fi serbat, probabil, ziua alături de cei dragi, însă acum aceştia îl vor conduce pe
ultimul drum – mâine, ora 13:00, la Cimitirul Cernica, cu onoruri militare, pentru că le-a meritat.
RĂPUS DE UN INFARCT. Fostul preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) a fost victima unui
infarct. Ralu a murit, marţi noapte, în jurul orei 00:50, la Institutul de boli infecţioase "Matei Balş". Potrivit
medicului Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului, Ralu Filip a făcut "un infarct miocardic postero-inferior şi a
decedat după ce s-au făcut încercări de resuscitare timp de o oră". În dimineaţa aceleiaşi zile, Ralu Filip a mers la
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doctor, acuzând dureri puternice abdominale însoţite de vărsături. Din acest motiv, şedinţa CNA a fost amânată
cu aproximativ o oră. Deşi nu a putut preciza ce anume a declanşat criza, medicul Cercel a spus că orice o putea
provoca, de la o "enervare", până la o "masă copioasă". "Se întâmplă la persoane cu grăsimi mai multe în sânge",
a mai spus medicul. Totodată, colegii de Consiliu ai lui Ralu Filip spun că acesta credea că i-a recidivat ulcerul
duodenal, acesta fiind motivul din cauza căruia s-a simţit rău în ultimele zile. "A avut mai demult un ulcer
duodenal, credea că i s-a redeschis. (...) Personal, sunt destul de consternat, să nu spun altfel. Dacă a fost la un
medic şi şi-a explicat suferinţa sau durerea, acel medic trebuia să presupună sau să suspecteze că ar putea fi şi
din altă parte această durere, pentru că durerile de stomac se confundă foarte adesea cu durerile cardiace, care
pe neaşteptate pot să evolueze dacă nu sunt descoperite", a declarat, citat de Mediafax, Grigore Zanc, membru
al CNA.
FLORI ŞI LUMĂNĂRI. Ieri-dimineaţă, pe masa din faţa sălii de şedinţe a CNA au fost puse o fotografie cu Ralu
Filip, o panglică neagră, o vază cu flori şi lumânări. Consiliul Naţional al Audiovizualului şi-a amânat şedinţele din
această săptămână, urmând să se întâlnească din nou luni la ora 11:00, după ce Ralu Filip va fi înmormântat.
Redacţia ziarului Jurnalul Naţional, al cărui reputat editorialist a fost, este alături de familia îndurerată. Dumnezeu
ă-l odihnească! (Ramona Drăghici)
CNA, în doliu după ultima şedinţă
Consiliul Naţional al Audiovizualului, instituţie al cărei preşedinte a fost din 2002, a remis ieri un comunicat de
presă:
"A murit Ralu Filip. La câteva ore după o ultimă şedinţă la CNA. Era mulţumit. În ultimele săptămâni se
muncise mult, instituţia reuşind încă o dată, ca în atâtea alte situaţii dificile şi tensionate, să menţină
echilibrul şi imparţialitatea în reflectarea campaniei pentru referendum. Nu avusese timp de odihnă, de
sănătate.
A fost un om destinat profesiilor liberale. Nu s-a lăsat încătuşat de comunism. Înainte de 1989 a fost
hărţuit de Securitate, a avut dosar de urmărire, conform adeverinţei de la CNSAS, a vorbit cu discreţie
despre acest episod şi doar pentru a se apăra. După 1989 a părăsit profesia de avocat pentru cea de
jurnalist. A rămas la un singur ziar, Curierul Naţional, timp de peste zece ani; a fost redactor, şef de
secţie, redactor-şef adjunct, senior editor. Între 2000 şi 2002 a realizat emisiunea «Scurt pe doi» la postul
public de televiziune TVR 1. A fost cofondator al organizaţiei nonguvernamentale Casa NATO, iar în 1999
a publicat lucrarea «Deceniu mare, politicieni mici. România 1990-1998». Echilibrat, onest, ferm,
neînregimentat politic, devotat reînnoirii democratice a României, şi-a pus întreaga energie în slujba unor
proiecte pentru care a luptat fără odihnă. Ataşamentul pentru un astfel de proiect instituţional l-a
determinat să abandoneze jurnalismul pentru a deveni, în decembrie 2002, preşedintele CNA. În această
calitate a reuşit să reformeze instituţia; a avut o contribuţie decisivă la elaborarea şi adoptarea noii legi a
audiovizualului care a preluat acquis-ul comunitar şi a permis închiderea capitolului despre audiovizual în
cadrul negocierilor de aderare; a iniţiat o strategie de alocare a frecvenţelor care a pus pe primul plan
interesul public; s-a implicat direct în realizarea reţelei naţionale de radio a Bisericii Ortodoxe Române şi
a primului post de radio destinat copiilor; a coordonat licitaţia pentru desemnarea furnizorilor datelor de
audienţă la televiziune. Între 2004 şi 2006 a gestionat, cu maximă eficienţă, fondurile obţinute prin
Proiectul PHARE, dotând CNA cu un sistem de monitorizare performant şi cu logistică de înalt nivel
tehnic.
Pasionat, inteligent, demn şi responsabil, respectat de prieteni şi de neprieteni, artizan al unor relaţii
umane calde şi eficiente, Ralu Filip are marele merit de a fi creat o instituţie şi o legislaţie de nivel
european în domeniul audiovizualului românesc".
Biografie
Ralu Filip s-a născut la 30 august 1959. A a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti în 1984. Între
1980 şi 1984, din cauza opiniilor sale critice la adresa regimului comunist, a intrat în vizorul Securităţii. I s-a
întocmit dosar de urmărire sub numele "Firul”, primit ulterior de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii. Imediat după absolvirea facultăţii, între 1984 şi 1990, a fost avocat în Baroul Urziceni, iar din 1990
până în 1991, avocat în Baroul Bucureşti. A părăsit aopi Baroul din cauza incompatibilităţii dintre profesia de
avocat şi cea de jurnalist. Astfel, până în 2000 a fost redactor, şef de secţie, redactor-şef adjunct, senior editor,
editorialist la Curierul Naţional. Între 2000 şi 2002, a realizat emisiunea "Scurt pe doi" de la TVR 1. În iulie 2002, a
devenit membru al CNA, la propunerea Camerei Deputaţilor, 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. În 1998, Ralu Filip
s-a numărat printre membrii fondatori ai Casei NATO, o organizaţie non-guvernamentală pe care a şi condus-o
pentru o perioadă scurtă. În 1999 a publicat lucrarea "Deceniu mare, politicieni mici. România 1990 – 1998". Ralu
Filip era căsătorit şi tată a doi copii.
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
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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
Cotidianul
Ralu Filip a incetat din viata
Diana Lazar, Oana Munteanu
Presedintele CNA a murit marti noapte, in urma unui infarct. In aceeasi dimineata fusese la medic, acuzind dureri
de stomac, insa medicul l-a trimis acasa.
Ralu Filip a fost adus de urgenta la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals“, in noaptea de marti spre miercuri,
acuzind dureri abdominale puter-nice. Medicii au stabilit insa ca este vorba despre un infarct si au inceput imediat
manevrele de resuscitare, care au durat aproape o ora. Fara succes. „Cu o ora inainte de a ajunge la institut,
domnul Filip incepuse sa aiba dureri abdominale si varsaturi. A fost adus la noi pentru precizarea cauzelor acestui
sindrom abdominal acut. La cinci minute de la internare repeta o varsatura, urmata imediat de stop cardiorespirator“, ne-a declarat Adrian Streinu-Cercel, directorul stiintific al Institutului de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei
Bals“. „Nu e nevoie sa ai antecedente de infarct sau sa fii cardiac. Stresul, greutatea corporala si mai ales faptul
ca era un fumator inrait ar putea fi cauzele decesului“, a adaugat Streinu-Cercel.
Durerile de stomac au aparut prima oara duminica seara, iar marti dimineata presedintele CNA a consultat un
medic, isi amintesc colegii sai. Potrivit acestora, Filip credea ca i s-a redeschis ulcerul duodenal cu care a fost
diagnosticat in urma cu mai multi ani. „Sint destul de consternat, sa nu spun altfel. Daca a fost la un medic si si-a
explicat suferinta sau durerea, acel medic trebuia sa presupuna sau sa suspecteze ca ar putea fi si din alta parte
aceasta durere“, a declarat Grigore Zanc, membru CNA, citat de MEDIAFAX. Apropiatii lui Ralu Filip il descriu ca
pe un tip extrem de activ, mereu preocupat sa rezolve cite o problema.
Marius Tuca a fost printre ultimii oameni care l-au vazut pe Ralu Filip in viata, intilnindu-se cu acesta marti seara.
„Era in regula, nu avea nici o problema cind l-am vazut. Am discutat lucruri normale, ca la orice intilnire pe care o
aveam, pentru ca ne vedeam destul de des si vorbeam aproape in fiecare seara. Este o grea pierdere pentru
mine, a fost un prieten desavirsit si un om extraordinar“, ne-a declarat directorul editorial al „Jurnalului National“,
vadit emotionat.
Si colegii lui Ralu Filip din Consiliul National al Audiovizualului sint socati de vestea mortii lui. Marti, dupa sedinta,
„am stat de vorba, toata lumea parea sa fie multumita de felul in care CNA a reusit sa mentina echilibrul si
echidistanta in perioada campaniei pentru referendum. Ralu Filip are un mare merit in audiovizualul romanesc,
are marele merit de a fi creat o institutie moderna, europeana“, spune Ioan Onisei, membru CNA. Pentru Cristina
Trepcea, seful Consiliului a fost „unul dintre putinii oameni care stiau sa spuna «imi pare rau» si «imi cer scuze»“.
Ultimele omagii
Trupul lui Ralu Filip va fi depus astazi la sala „Constantin Brancusi“ de la Palatul Parlamentului. Accesul
persoanelor care vor sa-i aduca un ultim omagiu este permis prin intrarea Izvor. Membrii familiei au anuntat ca
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inmormintarea va avea loc la Cimitirul Cernica din Capitala, vineri la ora 13.00. Ralu Filip era casatorit si avea doi
copii.
Gasparik: CNA va functiona
Interimatul functiei de presedinte al CNA va fi asigurat de vicepresedintele Attila Gasparik. Parlamentul trebuie sa
numeasca un nou membru CNA. In viitoarea sa formula, Consiliul va propune un nou presedinte, care va trebui
validat de Legislativ. „Ralu Filip a construit o institutie care va functiona si fara presedinte. Sub conducerea lui s-a
creat prima lege europeana a audiovizualului, care a atras dupa sine investitori straini si au aparut primele canale
tematice din Romania“, rememoreaza Gasparik.
Avocat, ziarist, presedinte CAN
Ralu Filip (47 de ani) a profesat ca avocat pina in 1991, cind a parasit Baroul pentru presa. Pina in 2000 a detinut
mai multe functii la „Curierul National“, iar intre 2000 si 2002 a realizat emisiunea „Scurt pe doi“ de la TVR 1. A
devenit membru CNA in 2002, si in acelasi an a fost numit presedinte al Consiliului, pentru un mandat de patru
ani, care a fost prelungit cu inca doi. In perioada comunista, Securitatea i-a intocmit dosar de urmarire sub
numele „Firul“, din cauza opiniilor critice la adresa regimului. In 1998 s-a numarat printre membrii fondatori ai
Casei NATO, organizatie nonguvernamentala pe care a si condus-o pentru o perioada scurta.
Ev.zilei
Ralu Filip a fost rapus de infarct la 47 de ani
Floriana Scanteie
Presedintele CNA a incetat din viata marti noaptea.
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului (CNA), Ralu Filip, a incetat din viata marti noapte, la Spitalul
„Matei Bals” in urma unui infarct, la varsta de 47 de ani. Ralu Filip s-a dus la spital marti seara, acuzand dureri
abdominale si varsaturi. La scurt timp, a intrat in stop cardio-respirator si, in ciuda manevrelor de resuscitare, a
decedat la ora 0.50.
Perioada stresanta
Ultima luna, marcata de referendum, a insemnat pentru CNA un volum foarte mare de lucru. Membrii Consiliului
au lucrat sambata, colegii amintindu-si ca Filip a plecat spre casa dupa ora 20.00. In acea seara i-a fost rau, a
vomat si a acuzat dureri abdominale.
A revenit la birou si duminica. Gabriela Stoica, directorul Directiei de comunicare a CNA, povestea ca a vorbit la
telefon sambata seara cu Ralu Filip si ca i-a recomandat sa se duca la spital. Colegii spun ca Filip s-a dus luni si
marti dimineata la spital.
Vicepresedintele CNA, Attila Gasparik, a spus ca Ralu Filip a fost cel mai bun prieten al lui din Bucuresti. „Ieri
(marti - n.r.) am stat pana la 17.30 impreuna in biroul sau, discutam despre strategii, despre alegerile europene.
Niciun semn nu arata ca se va intampla in foarte scurt timp o tragedie.” Marius Tuca, directorul „Jurnalului
National” si unul dintre prietenii lui Ralu Filip, s-a intalnit cu acesta chiar marti seara, cu cateva ore inainte sa i se
faca rau.
„Eram cu niste prieteni la o masa si am stat cu el zece minute. Era pana in ora zece seara. Dupa ce am vorbit, a
plecat acasa si a ramas ca vorbim la telefon. Apoi am aflat ca i s-a facut rau, asa cum i se facuse si cu cateva zile
in urma, cand i-am spus sa mearga la spital. Ce s-a intamplat dupa inca nu-mi vine sa cred si astept sa ma
trezesc din cosmar”, a spus Tuca.
La sediul CNA era liniste ieri. Pe holul salii de sedinte erau depuse flori si lumanari, langa mai multe poze cu Ralu
Filip. Pe masa erau asezate foi cu mesaje de condoleante din partea Politiei Bucuresti, Metro Media Transilvania,
Ambasadei Germaniei si chiar din partea unui post TV din Turcia. Marko Bela, presedintele UDMR, a trimis si el
un mesaj: „Disparitia lui Ralu Filip este o pierdere pentru apropiati, dar si pentru intreaga societate”.
Cativa membri CNA si oameni din stafful Consiliului stateau ieri, inmarmuriti, in anticamera biroului lui Ralu Filip.
Cu lacrimi in ochi, vorbeau despre ultimele zile de viata ale presedintelui forului. „Am pierdut un foarte bun
prieten. N-am cuvinte. Ieri (marti - n.r.), cand a plecat de aici, era la fel de glumet si binedispus ca intotdeauna”, a
spus Radu Teodorel, membru CNA.
DEPUS LA PARLAMENT
Inmormantare la Cernica
Trupul neinsufletit al lui Ralu Filip va fi depus in cursul zilei de azi la Palatul Parlamentului. Inmormantarea va
avea loc vineri, la Cimitirul Cernica. In perioada urmatoare, CNA a decis sa-si suspende activitatea pana luni.
Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, va prelua conducerea Consiliului pana cand va fi desemnat un nou
presedinte. Potrivit Legii Audiovizualului, presedintele CNA este numit prin votul parlamentului, dintre membrii
Consiliului, la propunerea acestora.
SUPRASOLICITARE
Fumatul si stresul i-au fost fatale
Stresul intens din ultima perioada, fumatul excesiv si colesterolul crescut i-au fost fatale presedintelui CNA, Ralu
Filip. El a murit in urma unui infarct postero-inferior, dupa ce medicii de la Institutul de Boli Infectioase „Matei
Bals” au incercat sa-l resusciteze timp de o ora, la Sectia de Terapie Intensiva.
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Presedintele CNA a venit la spital marti seara, in jurul orei 23.00, insotit de medicul Gabriel Popescu, care ii era
prieten. La scurt timp, inima sa a cedat. „A fost ventilat, intubat, dar, din pacate, totul a fost fara rezultate. Inima
nu mai avea capacitatea sa pompeze sange”, ne-a declarat medicul Adrian Streinu-Cercel de la Spitalul „MateiBals”.
Tipul de infarct pe care l-a facut presedintele CNA se manifesta adesea prin varsaturi, diaree, greata, simptome
care pot fi confundate cu durerile acute de stomac. Ralu Filip suferise de ulcer duodenal, astfel ca putea sa puna
durerile pe seama acestei boli. Medicii spun ca la acest accident fatal a contribuit si faptul ca Ralu Filip fuma mult,
cel putin 40 de tigari pe zi, si ca suferea de dislipidemie (grasimi crescute in sange). (Mihaela Naftanaila)
REACTII
Presedintele Traian Basescu vede disparitia prematura a lui Ralu Filip ca pe o mare pierdere pentru mass-media.
Basescu a declarat, pentru Mediafax, ca Filip a reprezentat garantia echilibrului in audiovizual si ca, prin activitate
sustinuta, a reusit sa transforme CNA intr-o „institutie moderna, de nivel european”.
Fostul sef de stat Ion Iliescu crede ca Ralu Filip a fost un factor de echilibru si dialog, reamintind ca acesta, in
calitate de presedinte al CNA, s-a confruntat cu „avalansa kitsch-ului asa-zis monden si a incrancenarii
dezbaterilor politice” si „a incercat sa imprime calm si sa instituie reguli, intr-o lume care pare a nu avea nevoie de
ele”.
Cristian Tudor Popescu, director al cotidianului „Gandul” si presedinte al Clubului Roman de Presa, s-a aratat
naucit de veste. „Il cunosc de ani de zile pe Ralu, un om atat de viu, de activ, ieri (marti - n.r.) 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 comentat acesta.
Asociatia Televiziunilor si Radiourilor din Romania (ARCA) a remis presei un comunicat in care Ralu Filip
este caracterizat drept cel care a „definit” CNA. „Soarta a facut ca Ralu Filip sa dispara in mod absurd, desi el a
trait cu pasiunea si logica de a fi omul potrivit la locul potrivit”, se mai arata in comunicatul ARCA. (Alexandru
Bala)
SCURTA BIOGRAFIE
De la avocatura la presa
Casatorit si tata a doi copii - Matei (7 ani) si Maria (14 ani) - Ralu Filip a fost una dintre personalitatile importante
ale vietii publice romanesti de dupa Revolutie. Nascut pe 30 august 1959, a terminat Facultatea de Drept a
Universitatii Bucuresti.
In studentie - 1980-1984 - a intrat in vizorul Securitatii, care i-a intocmit dosar de urmarire sub numele „Firul” (din
cauza opiniilor sale critice la adresa regimului comunist). In perioada 1984-1990 a activat ca avocat in Baroul
Urziceni, apoi in Baroul Bucuresti (1990-1991).
Dupa Revolutie a fost atras de jurnalism, „fiind un tip care se batea si se consuma fantastic pentru o idee”, dupa
cum spune redactorul-sef adjunct al cotidianului „Ziarul”, Razvan Barbulescu.
Acesta a fost coleg si prieten cu Ralu Filip, cei doi intalnindu-se la „Curierul National”, acolo unde fostul
presedinte CNA a lucrat din octombrie 1990 si pana in anul 2000 ca redactor, sef al sectiei Politic, redactor-sef
adjunct, senior editor si editorialist.
„Ne-am intalnit prima data in ‘90 sau ‘91, ca amandoi am intrat in presa cam in acelasi timp. Chiar acum faceam
un calcul, el avea 32 de ani, eu 25. A fost primul meu sef de sectie si am ramas prieteni foarte buni pentru
totdeauna. In ultimii zece ani n-a fost zi sa nu vorbim, si a fost un prieten extraordinar, de un devotament
incredibil, niciodata n-a zis nu. Si imi dau seama ca imaginea publica pe care a avut-o este nedreapta fata de ce
fel de om era de fapt, fata de cate lucruri extraordinare a facut”, spune Marius Tuca.
In perioada 2000-2002 a trecut din presa scrisa catre televiziune si a realizat emisiunea „Scurt pe doi” pentru TVR
1. In 1998 devine membru fondator si director al organizatiei neguvernamentale Casa NATO din Romania, iar din
iulie 2002 devine membru in Consiliul National al Audiovizualului. Peste doar trei luni, este numit de parlament
presedinte al CNA pentru un mandat de patru ani, prelungit apoi la sase ani.
Vicepresedintele CNA, Attila Gasparik, spune despre Ralu Filip ca era un inventator. „Tot timpul voia sa puna
baza unei vieti audiovizuale unicat. Sub conducerea lui s-au infiintat primele posturi tematice romanesti. Postul
crestin-ortodox Trinitas Iasi si primul post dedicat copiilor intre 4 si 12 ani: Itsy-Bitsy”. Ralu Filip a avut si o scurta
aventura politica, in 2005, cand a candidat ca independent la Primaria Capitalei. (Liviu Iolu)
Romania libera
Ralu Filip a incetat din viata
Ralu Filip, presedintele CNA, s-a stins din viata ieri-noapte, in urma unui infarct, la varsta de 47 de ani. Corpul
neinsufletit este depus la Palatul Parlamentului urmand ca inmormantarea sa aiba loc vineri la Cimitirul Giulesti cu
onoruri militare.
Ralu Filip a acuzat in ultimele zile dureri abdominale, fapt pentru care, marti dimineata, inainte de sedinta CNA, a
mers la medic pentru un control.
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Din cauza vizitei la doctor, sedinta CNA de marti dimineata, care fusese anuntata initial pentru ora 10.00, a fost
amanata cu o ora.
Noaptea, in jurul orei 23.35, Ralu Filip s-a prezentat la Institutul "Matei Bals", acuzand dureri abdominale si
varsaturi.
"In jurul orei 23.35 s-a prezentat la institutul nostru pentru o simptomatologie aparuta cu circa o ora inaintea
prezentarii. A repetat varsatura alimentara si, la circa doua minute, a dezvoltat stop cardio-respirator; s-a
intervenit imediat cu manevre de resuscitare, care timp de o ora nu au dat nici un fel de rezultat", a declarat
pentru MEDIAFAX doctorul Adrian Streinu-Cercel. Decesul a survenit in jurul orei 0.50, ca urmare a unui
infarct.
Ralu Filip era hipertensiv si fumator inrait, fumand in jur de 30-40 de tigari pe zi.
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. 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.
Pana in 2000, a lucrat la "Curierul National", iar intre 2000 si 2002, a realizat emisiunea "Scurt pe doi" de la TVR
1.
A devenit membru al CNA in iulie 2002, iar in acelasi an, in luna decembrie, a fost numit presedinte al Consiliului,
pentru un mandat de patru ani, prelungit apoi la sase ani. "Respectat de prieteni si de neprieteni, artizan al unor
relatii umane calde si eficiente, Ralu Filip are meritul de a fi creat o institutie si o legislatie de nivel european in
domeniul audiovizualului romanesc", se arata intr-un comunicat CNA.
Ralu Filip va fi inmormantat vineri, la Cimitirul Giulesti din Bucuresti, cu onoruri militare. Pana atunci, trupul
neinsufletit va fi depus in cladirea Parlamentului.
cauze
Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului "Matei Bals", a declarat, miercuri dimineata, ca Ralu Filip a facut un
infarct miocardic postero-inferior si a murit in noaptea de marti spre miercuri, la ora 0.50, dupa ce s-au facut
incercari de resuscitare timp de o ora, fara nici un rezultat.
Omagiat
"Respectat de prieteni si de neprieteni, artizan al unor relatii umane calde si eficiente, Ralu Filip are meritul de a fi
creat o institutie si o legislatie de nivel european in domeniul audiovizualului romanesc", se arata intr-un
comunicat al CNA.
Gandul
„A murit Ralu Filip. La câteva ore după o ultimă şedinţă la C.N.A. Era mulţumit. În ultimele săptămâni se
muncise mult, instituţia reuşind încă o dată, ca în atâtea alte situaţii dificile şi tensionate, să menţină echilibrul şi
imparţialitatea în reflectarea campaniei pentru referendum. Nu avusese timp de odihnă, de sănătate.
A fost un om destinat profesiilor liberale. Nu s-a lăsat încătuşat de comunism. Înainte de 1989 a fost hărţuit de
securitate, a avut dosar de urmărire, conform adeverinţei de la CNSAS, a vorbit cu discreţie despre acest episod
şi doar pentru a se apăra. După 1989 a părăsit profesia de avocat pentru cea de jurnalist. A rămas la un singur
ziar, Curierul Naţional, timp de peste 10 ani; a fost redactor, şef de secţie, redactor şef adjunct, senior editor. Între
2000 şi 2002 a realizat emisiunea „Scurt pe doi” la postul public de televiziune TVR 1. A fost cofondator al
organizaţiei nonguvernamentale Casa NATO iar în 1999 a publicat lucrarea „Deceniu mare, politicieni mici.
România 1990 - 1998”. Echilibrat, onest, ferm, neînregimentat politic, devotat reînnoirii democratice a României,
şi-a pus întreaga energie în slujba unor proiecte pentru care a luptat fără odihnă. Ataşamentul pentru un astfel de
proiect instituţional l-a determinat să abandoneze jurnalismul pentru a deveni, în decembrie 2002, preşedintele
C.N.A. În această calitate a reuşit să reformeze instituţia; a avut o contribuţie decisivă la elaborarea şi adoptarea
noii legi a audiovizualului care a preluat acquis-ul comunitar şi a permis închiderea capitolului despre audiovizual
în cadrul negocierilor de aderare; a iniţiat o strategie de alocare a frecvenţelor care a pus pe primul plan interesul
public; s-a implicat direct în realizarea reţelei naţionale de radio a Bisericii Ortodoxe Române şi a primului post de
radio destinat copiilor; a coordonat licitaţia pentru desemnarea furnizorilor datelor de audienţă la televiziune. Între
2004 - 2006 a gestionat, cu maximă eficienţă, fondurile obţinute prin Proiectul PHARE, dotând C.N.A. cu un
sistem de monitorizare performant şi cu logistică de înalt nivel tehnic.
Pasionat, inteligent, demn şi responsabil, respectat de prieteni şi neprieteni, artizan al unor relaţii umane calde şi
eficiente, Ralu Filip are marele merit de a fi creat o instituţie şi o legislaţie de nivel european în domeniul
audiovizualului românesc”.
Consiliul Naţional al Audiovizualului
Ion Iliescu: „Sunt şocat de dispariţia fulgerătoare a lui Ralu Filip, preşedintele Consiliului Naţional al
Audiovizualului. O pierdere imensă pentru media, pentru spaţiul public românesc”.
În opinia lui Iliescu, Ralu Filip „nu a fost doar un jurnalist de talent, talent au mulţi gazetari din presa românească,
ci şi un caracter deosebit, pentru care cuvântul scris implica responsabilitate şi discernământ”. Fostul şef al
statului spune că Ralu Filip a fost un factor de echilibru şi dialog, reamintind că acesta, în calitate de preşedinte al
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CNA, s-a confruntat cu „avalanşa kitsch-ului aşa-zis monden şi a încrâncenării dezbaterilor politice” şi „a încercat
să imprime calm şi să instituie reguli, într-o lume care pare a nu avea nevoie de ele”. Iliescu încheie: „L-am
cunoscut bine pe Ralu şi îi mulţumesc, dureros de devreme, pentru tot ceea ce a făcut. Dumnezeu să îl
odihnească!”.
Cristian Tudor Popescu: „Sunt năucit de această veste. Îl cunosc de ani de zile pe Ralu, un om atât de viu, de
activ, ieri (n.red. - marţi) cred că am vorbit cu el ultima dată. Nu pot să cred aşa ceva. Dar, probabil, aşa se moare
în meseria noastră de jurnalişti: peste noapte”, a declarat pentru MEDIAFAX preşedintele Clubului Român de
Presă.
„A fost un om extraordinar. În multe momente în care eram depresiv, prăbuşit, Ralu m-a susţinut, m-a îmbărbătat.
Era un om al dialogului, al dezbaterii constructive, civilizate, un om care a făcut mult bine breslei noastre, a
jurnaliştilor”, a mai spus Popescu, apreciind că actualul CNA este creaţia lui Ralu Filip.
Cauza decesului:infarct miocardic
RALU FILIP a acuzat în ultimele zile dureri abdominale, fapt pentru care, marţi dimineaţă, înainte de şedinţa CNA,
a mers la medic pentru un control, au declarat foştii săi colegi. Potrivit acestora, Ralu Filip credea că i s-a
redeschis un ulcer duodenal.
Vizita lui Ralu Filip la medic a cauzat şi amânarea cu circa o oră a şedinţei CNA de marţi dimineaţă, care fusese
anunţată iniţial pentru ora 10. Ralu Filip a avut marţi „o zi obişnuită de muncă”, potrivit colegilor săi, acesta
părăsind instituţia în jurul orei 16.40.
Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului „Matei Balş”, a declarat, miercuri dimineaţă, că Ralu Filip a făcut un
infarct miocardic postero-inferior şi a murit în noaptea de marţi spre miercuri, la ora 00.50, după ce i s-au făcut
încercări de resuscitare timp de o oră fără niciun rezultat.
Ralu Filip s-a prezentat în jurul orei 23.35 la Institutul „Matei Balş”, acuzând dureri abdominale şi vărsături. Potrivit
lui Adrian Streinu-Cercel, simptomele au apărut cu o oră înaintea prezentării la spital, decesul declarându-se în
jurul orei 00.50, ca urmare a unui infarct miocardic postero-inferior, cu tulburare majoră de risc, cu fixaţie
ventriculară.
„În jurul orei 23.35 de minute s-a prezentat la institutul nostru, pentru o simptomatologie apărută cu circa o oră
înaintea prezentării. A repetat vărsătura alimentară şi la circa două minute a dezvoltat stop cardio-respirator,
s-a intervenit imediat cu manevre de resuscitare cardio-respiratorie, care timp de o oră, nu au dat niciun fel de
rezultat”, a declarat Adrian Streinu-Cercel.
Trupul neînsufleţit al lui Ralu Filip va fi depus astăzi, începând cu ora 12, la Sala „Constantin Brâncuşi” din Palatul
Parlamentului. Accesul la sala în care va fi depus Ralu Filip până mâine dimineaţă se face pe la intrarea Izvor,
A1S2.
Ralu Filip va fi înmormântat mâine, cu onoruri militare.
Potrivit Legii audiovizualului, Attila Gasparik, vicepreşedintele CNA, va prelua conducerea Consiliului până când
va fi desemnat un nou preşedinte în locul lui Ralu Filip.
Gardianul
A primit un semn duminica. Medicii nu l-au inteles
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului a murit în noaptea de marti spre miercuri, în urma
unui infarct. Dupa ce va fi adus de la Institutul de Medicina Legala, trupul sau neînsufletit va fi depus azi,
începând cu ora 12.00, la Sala „Constantin Brâncusi“ din Palatul Parlamentului. Membrii familiei lui Ralu
Filip au anuntat ca acesta va fi inmormantat maine, la ora 13.00, la Cimitirul Cernica de langa Bucuresti.
Filip a acuzat în ultimele zile dureri abdominale, fapt pentru care, marti dimineata, înainte de sedinta
Consiliului, a mers la medic pentru un control, au declarat fostii sai colegi din CNA. Potrivit acestora, Ralu
Filip credea ca i s-a redeschis un ulcer duodenal. Ei sunt insa convinsi ca stresul continuu din ultimul
timp l-a ucis. Ralu Filip era casatorit cu o fosta colega de la „Curierul National“, avand impreuna doi copii,
un baiat si o fetita, ambii minori.
Presedintele Consiliului National al Audiovizualului a murit în noaptea de marti spre miercuri în urma unui infarct.
Dupa ce va fi adus de la Institutul de Medicina Legala, trupul sau neînsufletit va fi depus azi, începând cu ora
12.00, la Sala „Constantin Brâncusi“ din Palatul Parlamentului. Potrivit Legii audiovizuale, functia de presedinte al
CNA este asimilata functiei de ministru. Membrii familiei lui Ralu Filip au anuntat ca acesta va fi inmormântat,
mâine, la ora 13.00, la Cimitirul Cernica de lânga Bucuresti.
Filip a acuzat în ultimele zile dureri abdominale, fapt pentru care, marti dimineata, înainte de sedinta Consiliului, a
mers la medic pentru un control, au declarat fostii sai colegi din CNA. Potrivit acestora, Ralu Filip credea ca i s-a
redeschis un ulcer duodenal.
Contrazicand voci care sustin ca nu s-a facut tot ce este posibil pentru salvarea lui Ralu Filip, am aflat de la surse
medicale sigure, din interiorul spitalului, ca fina acestuia era de garda in noaptea de marti spre miercuri. Un motiv
in plus, deci, pentru care medicii au facut eforturi ca pacientul sa supravietuiasca.
Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals“, a declarat, ieri dimineata, ca Ralu
Filip a facut un infarct miocardic postero-inferior si a murit în noaptea de marti spre miercuri, la ora 00.50, dupa ce
s-au facut încercari de resuscitare timp de o ora, fara nici un rezultat.
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Presedintele CNA a ajuns în jurul orei 23.35 la Institutul „Matei Bals“, acuzând dureri abdominale si varsaturi.
Potrivit lui Streinu-Cercel, simptomele au aparut cu o ora înaintea prezentarii la spital. „În jurul orei 23.35, s-a
prezentat la institutul nostru, pentru o simptomatologie aparuta cu circa o ora înaintea prezentarii. A repetat
varsatura alimentara si la circa doua minute a dezvoltat stop cardiorespirator, s-a intervenit imediat cu manevre
de resuscitare cardio-respiratorie, care timp de o ora nu au dat nici un fel de rezultat“, a declarat Adrian StreinuCercel.
Desi nu a putut spune exact care ar fi cauza care a declansat criza, Adrian Streinu-Cercel a precizat ca orice o
putea declansa, de la o „enervare“ pâna la o „masa copioasa“. „Se intampla la persoane cu grasimi mai multe in
sange“, a mai adaugat directorul spitalului „Matei Bals“.
Filip mai suferise un preinfarct duminica
Presedintele CNA fuma peste un pachet de tigari pe zi, iar din punct de vedere medical era considerat o
persoana destul de corpolenta. Declaratia medicului este, insa, contrazisa vehement de colegii lui Ralu Filip, care
sustin ca stresul este de vina. Colegii presedintelui CNA spun ca stresul continuu din ultimul timp l-a distrus pe
Ralu Filip, care pentru a-si face cat mai bine meseria si-a neglijat complet sanatatea. Responsabilitatea impartirii
timpilor de antena pentru referendum, presiunea psihica la care a fost supus in permanenta, dar cu precadere in
ultima perioada, a scandalului politic generalizat, si-au spus in cele din urma cuvantul: Ralu Filip a facut infarct.
De fapt, asa dupa cum a declarat - pentru «Gardianul» - Cristina Trepcea, membru CNA (si fost reporter, ca si
Ralu Filip), a doua zi dupa incheierea referendumului Filip a avut un preinfarct pe care l-a confundat cu o criza de
ulcer. Acesta suferise in trecut de aceasta boala, iar criza de duminica cu varsaturi, arsuri si alte simptome
similare l-au facut sa creada ca este doar o criza de ulcer. Din pacate, nici macar un control medical, efectuat
chiar in ziua in care a murit, nu a scos la iveala nimic anormal in starea de sanatate a acestuia.
Nu a avut timp de odihna
Filip urma sa implineasca varsta de 48 de ani pe data de 30 august. Tragicul eveniment s-a produs la numai
câteva ore dupa o ultima sedinta la CNA. Era multumit, pentru ca in ultimele saptamâni se muncise mult, institutia
pe care o conducea reusind sa mentina echilibrul si impartialitatea în reflectarea campaniei pentru referendum.
Nu avusese timp de odihna. Ralu Filip era casatorit cu o fosta colega de la „Curierul National“, avand impreuna
doi copii, un baiat si o fetita, ambii minori.
Pasionat, inteligent, demn si responsabil, respectat de prieteni si nu numai, artizan al unor relatii umane calde si
eficiente, Ralu Filip are marele merit de a fi creat o institutie si o legislatie de nivel european în domeniul
audiovizualului românesc.
Ralu Filip este omul din spatele campaniilor sociale care indeamna la o viata sanatoasa, fara excese alimentare.
Acest lucru este recunoscut si de Cristian Tudor Popescu, presedintele Clubului Român de Presa, care considera
ca actualul Consiliu National al Audiovizualului este creatia acestuia, având în vedere ca a adus prestigiu si
consistenta institutiei pe care a condus-o.
Cristian Tudor Popescu, la fel ca multi altii din breasla care l-au cunoscut, a fost naucit de veste. „Îl cunosc de ani
de zile pe Ralu, un om atât de viu, de activ, ieri (marti, n.r.) cred ca am vorbit cu el ultima data. Nu pot sa cred asa
ceva. Dar, probabil, asa se moare în meseria noastra de jurnalisti: peste noapte“, a declarat pentru Mediafax
Cristian Tudor Popescu.
„A fost un om extraordinar. În multe momente în care eram depresiv, prabusit, Ralu m-a sustinut, m-a îmbarbatat.
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 Român de Presa.
Ieri dimineata, pe masa din fata salii de sedinte a CNA, au fost puse o fotografie cu Ralu Filip, o panglica neagra,
o vaza cu flori si lumânari. CNA si-a amânat sedinta programata pentru ora 11.00.
„Este o mare pierdere, am fost socat cu atât mai mult, cu cât ieri (marti, n.r.) am avut sedinta CNA, am mai stat
dupa aceea de vorba, toata lumea parea sa fie multumita de felul în care CNA a reusit sa mentina echilibrul si
echidistanta în perioada campaniei pentru referendum. Este o mare pierdere pentru audiovizualul românesc. (...)
Ralu Filip are un mare merit în audiovizualul românesc, acela de a fi creat o institutie moderna, europeana. A fost
un om demn, responsabil, apreciat de colegi“, a declarat Ioan Onisei, membru al CNA.
În perioada 1980-1984, din cauza opiniilor sale critice la adresa regimului comunist, a intrat în vizorul Securitatii. I
s-a întocmit dosar de urmarire sub numele „Firul“, primit ulterior de la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor
Securitatii.
Imediat dupa absolvirea facultatii, între 1984 si 1990, a fost avocat în Baroul Urziceni, iar din 1990 pâna în 1991,
avocat în Baroul Bucuresti. A parasit însa Baroul din cauza incompatibilitatii dintre profesia de avocat si cea de
jurnalist.
Astfel, a ramas la un singur ziar, Curierul National, timp de peste zece ani, pâna în 2000 fiind redactor, sef de
sectie, redactor-sef adjunct, senior editor, editorialist la acest ziar. Între 2000 si 2002, a realizat emisiunea „Scurt
pe doi“ de la TVR 1. A fost co-fondator al organizatiei non-guvernamentale Casa NATO, iar în 1999 a publicat
lucrarea „Deceniu mare, politicieni mici. România 1990-1998“.
A devenit membru al CNA în iulie 2002, la propunerea Camerei Deputatilor, iar în acelasi an, în luna decembrie, a
fost numit de Parlament presedinte al Consiliului, pentru un mandat de patru ani, prelungit apoi la sase ani.
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CNA îsi suspenda sedintele pâna luni la ora 11.00
Consiliul National al Audiovizualului si-a amânat sedintele din aceasta saptamâna, urmând sa se întâlneasca din
nou luni la ora 11.00, dupa ce Ralu Filip va fi înmormântat. Decizia a fost luata ieri, într-o sedinta cu usile închise,
de membrii CNA Radu Teodorel, Rasvan Popescu, Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Cristina Trepcea, Ioan Onisei,
Attila Gasparik si Emanuel Valeriu. De la întâlnire au lipsit Dan Grigore si Constantin Dutu. Potrivit Legii
audiovizualului, Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, va prelua conducerea Consiliului pâna când va fi
desemnat un nou presedinte în locul lui Ralu Filip. Presedintele CNA este numit prin votul Parlamentului, dintre
membrii Consiliului, la propunerea acestora.
Daca ar fi ajuns din timp la spital, Ralu Filip putea fi salvat
Medicii spun ca simptomele pe care le-a avut Ralu Filip dupa intoarcerea de la restaurant erau cele clare ale
infarctului. „Primul semn al infarctului este durerea in piept, o durere care se poate extinde spre umeri, in ambele
brate, in gat sau chiar in spate. Durerea este extrem de violenta. Dupa care sau chiar in timpul durerii apar
transpiratia rece, respiratia grea si varsaturile“, ne-a declarat prof.dr. Leonida Gherasim. In seara zilei de 22 mai,
Ralu Filip a acuzat dureri in zona sternului si varsaturi. Ajungand la Institutul de Boli Infectioase Matei Bals,
medicii de aici si-au dat seama ca ceva nu este in regula si l-au dus la terapie intensiva. „La 5 minute, a varsat si
a facut imediat stop cardio-respirator cu asistolie. S-au incercat toate metodele de resuscitare, timp de o ora, insa
infarctul era de tip posteroinferior, cu grad mare de risc. Inima n-a raspuns in nici un fel, din cauza unui deficit
electric mare. Daca familia va dori, se va face si o autopsie“, a afirmat prof. dr. Adrian Streinu Cercel, directorul
Institutului „Matei Bals“. „Riscul este mare la debutul infarctului. In 10% din cazuri inima se opreste, iar in 90% se
intra in fibrilatie ventriculara. In cazul lui Ralu Filip, depinde cand a aparut stopul si care au fost mijloacele de
resuscitare. Trebuia sa se stabileasca intai daca era in fibrilatie ventriculara. Dintre bolnavii cu infarct, jumatate
decedeaza la domiciliu, tocmai pentru ca nu-si dau seama ca, la primele simptome, trebuie chemata ambulanta si
dus de urgenta la spital. Cei care ajung imediat la spital sunt cei fericiti, care raman in viata. La persoanele relativ
tinere, cum era si Ralu Filip, cel mai grav factor de risc il reprezinta tutunul, dar mai este si ereditatea vasculara.
Primele masuri care se iau in cazul stopului cardio-respirator este ventilatia, prin respiratie gura la gura si
compresia pe piept. Cateodata inima pleaca la prima compresie mecanica. La primele simptome ale infarctului,
bolnavului trebuie sa i se administreze nitroglicerina“, ne-a precizat prof. dr. Leonida Gherasim.
Parazitii, cei mai mari dusmani ai CNA, isi lanseaza astazi noul album
Membrul trupei Parazitii, Ombladon (Bogdan Ionut Pastaca), isi lanseaza astazi noul album, „Cel mai prost din
curtea scolii“, scris si compus suta la suta chiar de el. Lansarea acestei productii muzicale, in clubul „Gossip“,
vine in momentul fulgeratoarei morti a lui Ralu Filip, „dusmanul“ „Parazitilor“, pomenit in aproape toate melodiile
cantate de Cheloo si Ombladon.
Anamaria Preda,Augustin Andreiu,Claudia Marcu

7 Plus
Ralu Filip, moarte fulgeratoare
"A murit Ralu Filip. La citeva ore dupa o ultima sedinta la CNA. Era multumit. In ultimele saptamini se muncise
mult, institutia reusind inca o data, ca in atitea alte situatii dificile si tensionate, sa mentina echilibrul si
impartialitatea in reflectarea campaniei pentru referendum. Nu avusese timp de odihna, de sanatate. A fost un om
destinat profesiilor liberale. (...) Pasionat, inteligent, demn si responsabil, respectat de prieteni si neprieteni,
artizan al unor relatii umane calde si eficiente, Ralu Filip are marele merit de a fi creat o institutie si o legislatie de
nivel european in domeniul audiovizualului românesc". Acesta este un fragment din omagiul adus lui Ralu Filip de
colegii sai din CNA. Cine putea vorbi mai concret despre Ralu Filip daca nu colegii sai din CNA, institutie unde sia petrecut ultimii ani din viata. Familia este prea indurerata pentru a spune publicului larg cine a fost omul Ralu
Filip. O moarte atit de fulgeratoare cum a avut Ralu Filip socheaza si ne lasa fara cuvinte. Insa nu putem sa nu
aducem aminte ce a insemnat Ralu Filip pentru societatea noastra, n-avem voie sa nu ne gindim ca in urma sa au
ramas doi copii minori si o sotie devastata de durere.
Acuza dureri abdominale
Vestea mortii lui Ralu Filip a socat pe toata lumea. S-a prapadit atit de repede, la virsta de 47 de ani, incit nici o
explicatie din lume n-ar putea sa aline durerea familiei acestuia si nu numai. In doar citeva ore, un om in floarea
virstei, aparent sanatos, moare in miinile medicilor. Ziua de marti a fost pentru Ralu Filip una obisnuita, la
Consiliul National al Audiovizualului. O zi normala de munca, stresanta ca mai toate celelalte. Totusi, in ultimele
zile, sustin persoane apropiate fostului presedinte al CNA, Ralu Filip a acuzat dureri abdominale. S-a dus si marti
dimineata la medic, cel putin asa sustin colegii sai, ceea ce a cauzat aminarea cu o ora a sedintei CNA. Marti
noaptea, insa, seful CNA n-a mai suportat durerile si a mers din nou la spital. Mai exact, din cauza varsaturilor si
a durerilor abdominale, membrii familiei sale, care au crezut ca are o boala digestiva, l-au dus la Institutul de boli
infectioase "Matei Bals", unde a fost internat la ora 10:05. Medicii au stabilit ca este vorba de un infarct si au
incercat toate manevrele de resuscitare, fara succes. Presedintele CNA a incetat din viata la ora 23:05.
Medicii spun ca a facut infarct
Potrivit fostilor colegi, Ralu Filip credea ca i s-a redeschis un ulcer duodenal. "A avut mai demult un ulcer
duodenal, credea ca i s-a redeschis (...) Personal sint destul de consternat, sa nu spun altfel. Daca a fost la un
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medic si si-a explicat suferinta sau durerea, acel medic trebuia sa presupuna sau sa suspecteze ca ar putea fi si
din alta parte aceasta durere, pentru ca durerile de stomac se confunda foarte adesea cu durerile cardiace, care
pe neasteptate pot sa evolueze daca nu sint descoperite", a declarat Grigore Zanc, membru al CNA. In opinia
medicilor de la "Matei Bals", Ralu Filip a suferit un infarct. Adrian Streinu-Cercel, directorul Institutului "Matei
Bals", a declarat, ieri dimineata, ca Ralu Filip a facut un infarct miocardic postero-inferior si a murit in noaptea de
marti spre miercuri, la ora 00.50, dupa ce s-au facut incercari de resuscitare timp de o ora fara niciun rezultat.
Potrivit lui Adrian Streinu-Cercel, simptomele au aparut cu o ora inaintea prezentarii la spital, decesul declarinduse in jurul orei 00.50, ca urmare a unui infarct miocardic postero-inferior, cu tulburare majora de risc, cu fixatie
ventriculara. "In jurul orei 23.35 s-a prezentat la Institutul nostru, pentru o simptomatologie aparuta cu circa o ora
inaintea prezentarii. A repetat varsatura alimentara si la circa doua minute a dezvoltat stop cardio-respirator, s-a
intervenit imediat cu manevre de resuscitare cardio-respiratorie, care timp de o ora nu au dat niciun fel de
rezultat", a declarat Adrian Streinu-Cercel. Desi nu a putut spune exact care ar fi cauza care a declansat criza,
Adrian Streinu-Cercel a precizat ca orice o putea declansa, de la o "enervare" pina la o "masa copioasa". "Se
intimpla la persoane cu grasimi mai multe in singe", a mai spus medicul. Ralu Filip era un fumator cunoscut, fuma
in jur de 30-40 de tigari pe zi.
Inmormintat la Cimitirul Cernica
Trupul neinsufletit al lui Ralu Filip va fi depus astazi, incepind cu ora 12.00, la Sala "Constantin Brincusi" din
Palatul Parlamentului. Accesul la sala in care va fi depus Ralu Filip se face pe la intrarea Izvor, A1S2. Fostul
presedinte al CNA va fi inmormintat miine, la Cimitirul Cernica, cu onoruri militare. CNA si-a aminat sedintele din
aceasta saptamina, urmind sa se intilneasca din nou luni la ora 11.00, dupa ce Ralu Filip va fi inmormintat.
Potrivit Legii audiovizualului, Attila Gasparik, vicepresedintele CNA, va prelua conducerea Consiliului pina cind va
fi desemnat un nou presedinte in locul lui Ralu Filip. CNA aduce un omagiu lui Ralu Filip, vorbind despre fostul
presedinte al Consiliului ca despre un om "inteligent, demn si responsabil" care are "marele merit" de a fi creat o
institutie si o legislatie de nivel european in domeniul audiovizualului românesc.
Gabriela Artene
7 Plus
Ralule, sint mindru ca te-am cunoscut!
A fost un baiat extraordinar. In unele simbete, luam prinzul cu el si cu socrul lui, Dan Dumitrescu, la circiuma
fotbalistilor Cheregi si Danciulescu. Discutiile erau mai copioase decit meniul. Ralu nu se aprindea. Nea Dan si cu
mine eram stapinii palavrelor, iar Ralu venea cu argumente. Avea saminta juridica, masura cuvintele ca un
matematician si taia fraza ca un chirurg. Mergea la esenta si toate rostirile lui erau exacte. Ma contraria, pentru ca
nu se enerva deloc. Sau credeam eu ca nu se enerveaza. In realitate, se consuma mai mult decit noi extrovertitii. De-aia a si pierit. De inima rea. S-a chinuit sa faca o institutie temeinica si moderna intr-o lume a
parti-zanatului. Toti idiotii il banuiau pe baiatul asta onest ca e omul lui Nastase. Era asa nastasist, ca l-a sunat
Basescu, in urma cu trei-patru zile, sa-i multumeasca pentru impartialitatea cu care a fost reflectata campania la
tv. Nu imi era cel mai bun prieten. Dar stiam ca daca vreau sa-l rog ceva, orice, se face. Se facea... Pun trei
puncte, nu mai continui, ca sa evit patetismul. In ceea ce il priveste pe Dan Dumitrescu, il rog sa lase plinsul
femeilor si il anunt ca a devenit, a redevenit, este iarasi, nu stiu cum sa zic, tata. Nea Dane, ai grija de Mariuta si
de Mateias! Pa, Ralule! Sint mindru ca te-am cunoscut!
Ioan Boanchis

Ziua
Ralu Filip a incetat din viata
Presedintele CNA, Ralu Filip a incetat din viata, miercuri noapte, in urma unui infarct miocardic. In varsta de 47 de
ani, Ralu Filip era casatorit si avea doi copii. De profesie avocat, Ralu Filip a parasit dupa 1991 Baroul si vreme
de 10 ani a lucrat la Curierul National ca jurnalist, sef de sectie, redactor sef adjunct si senior editor.
Intre 2000 si 2002 a realizat emisiunea "Scurt pe doi" la postul public de televiziune TVR. Ralu Filip a fondat si
condus Casa NATO Romania, o organizatie non-guvernamentala, iar in 1999 a publicat lucrarea "Deceniu mare,
politicieni mici. Romania 1990 - 1998". Ralu Filip a devenit membru CNA in iulie 2002, la propunerea Camerei
Deputatilor, iar in acelasi an, in luna decembrie, a fost numit de catre Parlament presedintele CNA pentru un
mandat de patru ani, prelungit apoi la sase ani. "In aceasta calitate a reusit sa reformeze institutia; a avut o
contributie decisiva la elaborarea si adoptarea noii legi a audiovizualului care a preluat acquis-ul comunitar si a
permis inchiderea capitolului despre audiovizual in cadrul negocierilor de aderare. (...). Pasionat, inteligent, demn
si responsabil, respectat de prieteni si neprieteni, artizan al unor relatii umane calde si eficiente, Ralu Filip are
marele merit de a fi creat o institutie si o legislatie de nivel european in domeniul audiovizualului romanesc", se
arata intr-un comunicat al CNA. Trupul neinsufletit al lui Ralu Filip va fi depus astazi, incepand cu ora 12.00, la
Sala "Constantin Brancusi" din Palatul Parlamentului. Inmormantarea va avea loc maine, cu onoruri militare. (D.I.)
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Adevarul
A murit Ralu Filip
Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului a decedat în seara de marţi, în urma unui infarct miocardic.
Ralu Filip a fost internat marţi seară, în jurul orei 23.00, la Spitalul "Matei Balş" din Bucureşti acuzând dureri în
zona stomacului. El a suferit un stop cardiac, iar la ora 23.50 a fost pronunţat decesul său. Ralu Filip s-a născut în
data de 30 august 1959, era căsătorit şi avea doi copii. În 1984 a început să practice avocatura, iar ulterior a
devenit jurnalist, ocupând diverse poziţii la "Curierul naţional". În perioada 2000 - 2002 a realizat emisiunea "Scurt
pe doi", care a fost difuzată de postul TVR 1. A fost preşedinte al CNA din 2002, mandatul său prelungit urmând
să se încheie în 2012. Înmormântarea va avea loc vineri, la cimitirul Cernica. Până atunci, corpul său va fi depus
la parlament.
Gandul
CNA îşi suspendă şedinţele până luni la ora 11.00
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) şi-a amânat şedinţele din această săptămână, urmând să se
întâlnească din nou luni la ora 11.00, după ce Ralu Filip va fi înmormântat.
Decizia a fost luată miercuri, într-o şedinţă cu uşile închise, de membrii CNA Radu Teodorel, Răsvan Popescu,
Gelu Trandafir, Grigore Zanc, Cristina Trepcea, Ioan Onisei, Attila Gasparik şi Emanuel Valeriu. De la întâlnire au
lipsit Dan Grigore şi Constantin Duţu.
Potrivit Legii audiovizualului, Attila Gasparik, vicepreşedintele CNA, va prelua conducerea Consiliului până când
va fi desemnat un nou preşedinte în locul lui Ralu Filip. Potrivit Legii audiovizualului, preşedintele CNA este numit
prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora.
Ralu Filip era membru CNA din 1 iulie 2002, la propunerea Camerei Deputaţilor. Potrivit Legii, dacă un loc în
Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de membrul supleant până la expirarea
mandatului iniţial de şase ani.
Însă, potrivit lui Răsvan Popescu, Ralu Filip nu avea un supleant, el fiind numit în CNA înainte ca această
prevedere să fie introdusă în Legea audiovizualului.
"Vicepreşedintele CNA Attila Gasparik va conduce şedinţele Consiliului până la numirea unui nou preşedinte de
către Parlament", a declarat pentru MEDIAFAX Răsvan Popescu.
Ralu Filip a acuzat în ultimele zile dureri abdominale, iar marţi a mers la medic pentru un control
Ralu Filip a acuzat în ultimele zile dureri abdominale, fapt pentru care, marţi dimineaţă, înainte de şedinţa
Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a mers la medic pentru un control, au declarat foştii săi colegi din
CNA.
Potrivit acestora, Ralu Filip credea că i s-a redeschis un ulcer duodenal.
ARCA-COMUNICAT / La moartea lui Ralu Filip
Bucureşti (MEDIA EXPRES) / 23 mai 2007 / ARCA a dat publicităţii următorul comunicat:
\"Astăzi Parlamentul României urma să discute raportul Consiliului Naţional al Audiovizualului, dar Ralu Filip,
preşedintele acestei instituţii, omul care a contribuit cel mai substanţial la evoluţia ei, ca un veritabil reformator, nu
mai poate reprezenta instituţia sa în faţa parlamentarilor.
Soarta a făcut ca Ralu Filip să dispară în mod absurd, deşi el a trăit cu pasiunea şi logica de a fi omul potrivit la
locul potrivit.
CNA şi Ralu Filip au devenit sinonimi, şi aceasta ca efect al pasiunii, rigorii şi valorilor spirituale pe care el le-a
pus în actul conducerii acestei instituţii.
Mai important decât actul său managerial performant este însă efectul pozitiv pe care activitatea sa, conjugată cu
cea a membrilor Consiliului în ansamblu, l-a produs asupra societăţii româneşti.
Intr-o lume tot mai lipsită de modele, Ralu Filip a fost, fără ca cei mai mulţi dintre noi să o ştie, cel care a contribuit
la formarea de modele funcţionale pentru modul nostru de viaţă cotidian. Cu energie, creativitate, inteligenţă şi
înţelepciune, Ralu Filip a adus rând pe rând în agenda CNA teme esenţiale privind respectul demnităţii umane,
protecţia copiilor, pluralismul politic, libertatea de expresie şi informare, contribuind apoi decisiv la dezvoltarea lor
în spiritul legalităţii, prin reglementări care au avut efect în calitatea programelor oferite publicului de televiziuni şi
radiouri.
A făcut acest lucru cu o autoritate generată de pasiunea sa pentru adevăr şi bine, dar şi cu ştiinţa cooperării şi a
dialogului. Asociaţia noastră a beneficiat de exerciţiul acestor calităţi în proiecte comune în domeniul elaborării
reglementărilor şi legislaţiei din audiovizual, beneficiul fiind cu siguranţă transmis mai departe societăţii.
Ralu Filip a avut responsabilitatea de a fi preşedintele unei instituţii de reglementare a domeniului celui mai
important pentru configurarea valorilor cotidiene ale civilizaţiei româneşti, dar a făcut mai mult decât a avea
această enormă responsabilitate: a definit-o!
In respectul memoriei lui, fie ca definiţia acestei responsabilităţi să nu dispară şi să fie permanent legată de
numele şi spiritul lui - Ralu Filip.
Ieri, în ultima şedinţă pe care a prezidat-o, Ralu Filip a avut împăcarea de sine să declare că şi-a făcut datoria
faţă de Dumnezeu prin contribuţia avută la acordarea de licenţe audiovizuale către Biserica Română. Cu
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siguranţă a simţit, când a făcut această declaraţie, că Dumnezeu ştie că el a făcut mai mult decât atât.
Consiliul director al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale
Ovidiu Miculescu, Anca Budinschi, Nora Marcovici, Carmen Petcu, Sabin Cutaş, Ion Mihai Dumitrescu, Gavrilă
Inoan
MEDIAFAX
"A avut mai demult un ulcer duodenal, credea că i s-a redeschis (...) Personal sunt destul de consternat, să nu
spun altfel. Dacă a fost la un medic şi şi-a explicat suferinţa sau durerea, acel medic trebuia să presupună sau să
suspecteze că ar putea fi şi din altă parte această durere, pentru că durerile de stomac se confundă foarte
adesea cu durerile cardiace, care pe neaşteptate pot să evolueze dacă nu sunt descoperite", a declarat pentru
MEDIAFAX Grigore Zanc, membru al CNA.
Vizita lui Ralu Filip la medic a cauzat şi amânarea cu circa o oră a şedinţei CNA de marţi dimineaţa, care fusese
anunţată iniţial pentru ora 10.00.
Ralu Filip a avut marţi "o zi obişnuită de muncă", potrivit colegilor săi din CNA, acesta părăsind instituţia în jurul
orei 16.40.
Miercuri dimineaţa, pe masa din faţa sălii de şedinţe a CNA, au fost puse o fotografie cu Ralu Filip, o panglică
neagră, o vază cu flori şi lumânări. CNA şi-a amânat şedinţa programată pentru ora 11.00.
"Este o mare pierdere, am fost şocat cu atât mai mult cu cât ieri (marţi, n.r.) am avut şedinţa CNA, am mai stat
după aceea de vorbă, toată lumea părea să fie mulţumită de felul în care CNA a reuşit să menţină echilibrul şi
echidistanţa în perioada campaniei pentru referendum. Este o mare pierdere pentru audiovizualul românesc. (...)
Ralu Filip are un mare merit în audiovizualul românesc, are marele merit de a fi creat o instituţie modernă,
europeană. A fost un om demn, responsabil, apreciat de colegi", a declarat pentru MEDIAFAX Ioan Onisei,
membru al CNA.
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