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Monitorizare CNA: putina informare a fost echilibrata
Principalele posturi TV care au difuzat emisiuni referitoare la votul uninominal au prezentat 100
de opinii pro si 104 de opinii impotriva referendumului, iar principalele posturi de radio au difuzat
34 de pareri pro si 30 de pareri contra, potrivit CNA. Cele mai echilibrate posturi de televiziune au
fost – potrivit CNA – TVR 1, TVR 2, Antena 2, N24 si MTV. Postul public TVR 1 a prezentat, in
emisiunile de dezbatere, opt opinii pro si noua opinii contra referendumului, iar TVR 2 a difuzat
doua opinii pro si doua opinii contra referendumului. Antena 2 a difuzat noua opinii pro si opt
opinii contra referendumului, N24 – noua opinii pro si zece impotriva, iar MTV – o opinie pro si
nici una impotriva. Potrivit rapoartelor de monitorizare ale CNA, cele mai mari diferente intre
opiniile pro si contra referendum au aparut la posturile Antena 3, care a prezentat 12 opinii pro si
22 de opinii contra, la Cosmos TV – 12 opinii pro si 20 impotriva, la Realitatea TV – 27 pro si 19
contra, la OTV – 11 opinii pro si 8 impotriva si la B1 TV – 9 opinii pro si 6 impotriva.
NewsIn
Stiri pe scurt
CNA a dat 37 de somaţii publice în perioada campaniilor pentru europarlamentare şi referendum
Cosmos TV, MTV şi Realitatea TV au respectat cel mai puţin legea electorală pentru
europarlamentare
Costi Mocanu(Pro TV) spune că celelalte oferte pentru drepturile TV ale naţionalei înseamnă
pierdere
Posturile TV au prezentat 100 de opinii pro şi 104 opinii împotriva referendumului
CNA a somat Antena 3, Cosmos TV, Realitatea TV şi B1 TV pentru încălcarea legislaţiei
electorale

Jurnalul National
In memoriam Ralu Filip
Petre Flueraşu
Evenimente marca Jurnalul Naţional
Pentru a patra zi a Târgului de Carte Gaudeamus, Jurnalul Naţional le pregăteşte cititorilor mai
multe surprize. La standul nostru vor fi organizate mai multe lansări de carte, cap de afiş fiind
cartea "Prea mult pe repede înainte", semnată de Ralu Filip.
Ziua plină pentru iubitorii de carte începe la ora 12:00, odată cu lansarea la standul Jurnalului a
cărţii "Prea mult pe repede înainte". Volumul, îngrijit de Simona Lazăr, cuprinde editoriale
publicate de Ralu Filip în Jurnalul Naţional, precum şi câteva portrete făcute de cei care l-au
cunoscut pe jurnalist. Despre carte va vorbi directorul Jurnalului Naţional, Marius Tucă. Sunt
aşteptaţi de asemenea invitaţi din partea CNA.
"Prea mult pe repede înainte" adună texte publicate între anii 2005 şi 2007 în Jurnalul Naţional.
Editorialele abordează probleme diverse, de la politică şi până la media, neevitând subiectele
sociale de interes. Prefaţată de Marius Tucă, cartea reflectă o personalitate complexă, implicată,
un om care a scris despre oameni cu pasiune, încercând să transforme lumea, să o facă mai
bună. O mărturie impresionantă a fostului preşedinte al CNA, un tablou al ultimilor ani.

