
VALERIU Emanuel (18 aprilie 1925, Bucureşti) – jurist şi ziarist; în iunie 1990 

ocupa funcţia de director-general al Televiziunii Române. 

În primii ani după Revoluţie a fost persoana prin intermediul căreia noua putere 

reprezentată de F.S.N. a controlat T.V.R., singurul post de televiziune existent.  

Chiar dacă a absolvit Facultatea de Drept din Bucureşti, în anul 1948, V.E. a fost 

permanent în contact cu lumea presei. Încă din anul 1941 a fost redactor la „Gazeta 

Sporturilor”, acolo de unde a plecat în 1944 pentru a lucra pe aceeaşi poziţie la 

Radiodifuziunea Română. În anul 1957 a trecut la presa video, angajându-se ca reporter la 

Televiziunea Română, unde a rămas până la sfârşitul carierei (1994). S-a remarcat drept unul 

dintre fondatorii redacţiilor de sport ale televiziunii şi radioului, fiind şi redactor-şef al 

cotidianului „Sportul”. La Televiziune a avansat ca realizator (1963), producător (1970)
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, 

pentru ca după evenimentele din decembrie 1989 să fie numit vicepreşedinte al Societăţii 

Române de Televiziune (aprilie 1990 – februarie 1992)
2
. În general nu a fost foarte vizibil pe 

scena publică post-decembristă, atât datorită profesiei, care îl plasa în spatele camerelor de 

filmat, cât şi a vârstei. A mai deţinut funcţia de membru în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului din iulie 2002 şi până în 2008.  

V.E. a lucrat cu predilecţie ca jurnalist sportiv şi de turism. A fost membru al Uniunii 

Ziariştilor Profesionişti şi al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism. 

În perioada 1968 – 1990 a fost şi colaborator al postului de radio „Europa Liberă”. 

Activitatea sa în această calitate a fost una controversată, după Revoluţie şi mai ales după 

anul 2000 apărând numeroase ipoteze privind colaborarea sa cu Securitatea. De altfel, la 11 

decembrie 2009 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a cerut într-o 

acţiunea în instanţă Curţii de Apel Bucureşti să constate că el a fost colaborator al poliţiei 

politice comuniste, având ca obiect „Europa Liberă”
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