
Către, 
S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L.
Pașcani, Str. Eugen Stamate nr. 4, bl. D2A, mezanin, jud. Iași
CUI 20892346      Fax: 0372875443    

- pentru postul de televiziune ACTUALITATEA TV
Pașcani,   Str. Moldovei nr. 13, et. 1, jud. Iași

Decizia nr. 1088 din 28.11.2019
privind obligaţia radiodifuzorului S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L.

de a acorda dreptul la replică domnului  Dumitru Pantazi

Întrunit  în şedinţă publică în ziua de  28 noiembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat  raportul  întocmit de Serviciul Inspecție,  în baza sesizării
nr. 11940/13.11.2019 formulată de petentul Dumitru Pantazi, în calitate de primar al
orașului  Pașcani,  cu  privire  la  emisiunea  ‘’În  obiectiv’’ difuzată  de  postul
ACTUALITATEA TV, în data de 08.11.2019 și moderată de Marius Parteni, apreciind
că această emisiune a avut un conținut de natură a-l prejudicia.

Postul  de  televiziune  ACTUALITATEA  TV din  localitatea  Pașcani aparţine
radiodifuzorului S.C.  M.G.R. ADVERTISING S.R.L.  (licenţa audiovizuală nr.  TV-C
486.2/15.10.2009 eliberată  la  27.11.2018  şi decizia  de  autorizare   nr.  1650.1-
1/22.09.2016 eliberată la 27.11.2018).

Redăm din raportul de monitorizare constatările reținute și cu privire la care
petentul a formulat sesizarea menționată mai sus:
 Emisiunea „In Obiectiv” din 08 noiembrie 2019, a fost difuzata de postul Actualitatea TV din Pașcani intre
orele 20:01-20:58. Pe tot parcursul emisiunii, pe ecran a fost titrat titlul: ”Jurnalisitii ”vinoveți”. Problemele
municipiului tratate după interese.”
Emisiunea a for moderată de realizatorul Marius Parteni și l-a avut ca invitat pe jurnalistul Răzvan Grecu, de
la același post de televiziune.
Subiectele abordate pe parcursul emisiunii de moderator și invitatul său in cele două părți ale emisiunii au
fost structurate astfel:

1.  In  prima  parte  a  emisiunii,  difuzate  in  seara  zile  de  08.11.2019,  la  finalul  campaniei  electorale,
moderatorul  și  invitatul  său fac o analiza  a  actiunilor desfasurate de reprezentantii  principalelor  partide
politice, pe parcursul perioadei campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale in municipiul Pașcani (S1
– 20:02 – 20:13)
Referitor la aspectele sesizate de reclamant, in cadrul emisiunii, s-au făcut următoarele afirmații:
(monitorizarea s-a făcut pe înregistrările martor puse la dispoziție de radiodifuzor):

Emisiunea „In obiectiv” din 08.11.2019:
S2 - Reper orar: 20:06 – 20:11



Răzvan Grecu – ”Dacă nu ar fi fost dezbaterile de la Actualitatea TV, probabil că această campanie trecea
la Pașcani, așa, doar pe ce se spunea pe posturile naționale. O apatie intr-adevăr. Am văzut o apatie chiar
la  PSD Pașcani.  Organizație  care  nu  a  fost  in  stare  să-și  trimită  in  studio,  la  dezbaterile  publice  un
reprezentant. A fost nevoie de intervenția PSS Iași, care a trimis un om să apere interesele doamnei Viorica
Dăncilă in dezbaterile electorale la Pașcani. O asemenea lipsă de combativitate nu am mai văzut de mult. Și
am mai făcut campanii electorale in calitate de jurnalist la Pașcani, dar asemenea lipsă de implicare din
partea PSD Pașcani in această campanie nu am văzut. Chiar mi-am pus intrebarea dacă nu cumva primarul
Dumitru Pantazi o sabotează prin această lipsă din campania electorală pe doamna Viorica Dăncilă. Dacă
ai văzut și pe imaginile PSD Pașcani de pe Facebook dl. Primar nu participă nici măcar la impătțirea de
pliante electorale...
Marius Parteni – A fost...
Răzvan Grecu –  A fost prezentă dna viceprimar Gabriela Nedelcu, a fost prezent dl Axinte. Eu nu știu,
poate a fost pe vre-o poză dar nu l-am văzut.
Marius Parteni – Da, adu-ti aminte, că tocmai tu m-ai sunat și ai rămas mirat că la târgul de toamnă care
a fost la Pașcani a apărut președintele CJ, Maricel Popa imbrăcat inr-o geacă roșie, cu insemnele PSD și
lîngă ei, cine era, era dna viceprimar, dl primar, dl Vasile Axinte.
Răzvan Grecu – Da, dl primar nu era in haină de campanie, iar cănd cei..
Marius Parteni – Da o să puncteze că a fost.
Răzvan Grecu – Da, cei din PSD au venit in campanie pe stradă cu pliante și era doar dl deputat Vasile
Axinte și dna viceprimar Gabriela Nedelcu. Pe primar nu l-am văzut.
Marius Parteni – și au mai fost deputatul Cojocaru de la Iași, de la tineret, care a venit.
Răzvan Grecu – Da, da, aici am vrut să punctez. Adică primarul unei localități, atunci cand doreste să se
implice intr-o campanie electorala are succes mult mai mare decat viceprimarul. Si cred ca daca si-ar fi
dorit cu adevarat dl primar Dumitru Pantazi, ca dna Viorica Dancila sa ajunga presedintele Romaniei ar fi
fost prezent in strada, ar fi dat pliante, ar fi vorbit cu cetatenii, nu așa, cum să spun eu, ca o umbră a fost in
această campanie. In fine, până la urmă știi cum, in partidele politice, mai ales in partidele astea mari, cum
e PSD-ul sunt tot felul de disensiuni, și sunt de multe ori in campania electorală se plătesc niște polițe. Cine
știe, poate d-lui primar nu i s-a dat finanțarea pe care a solicitat-o, pentru municipiul Pașcani, ca să fim
clar ințeleși, poate din această cauză și lipsa de combativitate.
Marius Parteni – Da, asta este un amanunt. Acuma am gasit pe Facebook o imagine. O s-o dau colegului
meu de la tehnic, daca ne poate ajuta in timp ce noi dicutam. Este o imagine de pe colegiul 4, cum a
procedat primarul de la Tg. Frumos in aceasta campanie electorala. Nu ca facem imagine PSD-ului, ci
vreau  sa  arăt  cum  arată  un  primar  implicat  intr-o  campanie  electorală,  indiferent  de  potentialul
candidatului si unde se situeaza el.Toate partidele politice au transmis cereri pentru timpi de antena. A
existat o campanie electorală pe care televiziunea o putea desfasura in doua categorii: pe de o parte avem
emisiunile de promovare electorală, de cealaltă parte avem emisiunile de dezbatere electorală. Emisiunile
de promovare electorala sunt platite, emisiunile de dezbatere electorala pe care le-am organizat si noi la
Actualitatea  TV  nu  sunt  platite.  Toate  partidele  au  primit  din  partea  noastra  programul,  au  primit
desfasuratorul cu aceste emisiuni. Am incercat sa oferim tuturor partidelor timpi egali. Drept dovada, cei
care au raspuns prezent la dezbateri au avut  cate 2 emisiuni, mai putin PSD-ul care pentru emisiunea de
ieri seara nu a avut nici un reprezentant la dezbaterea care s-a organizat la Pascani. Tu ai spus de PSD si
de dl primar Dumitru Pantazi. Asa este. Dumnealui a fost prezent doar alaturi de memebrii organizației
locale si presedintele CJ la deschiderea evenimentelor prilejuite de targul de toamna care a avut loc la
Pascani, acolo unde singurul care se facea remarcat prin prezenta era Maricel Popa, presedintele CJ, care
era imbracat cu o geaca cu insemnele partidului pe care il reprezenta. Dar de aici si mai incolo, ca sa zic
asa, nu am vazut o conferinta de presa la sediul PSD. Nu am vazut o conferinta de presa nici la PNL, nici la
PRO Romania, dar facem abstractie de aceste evenimente, in cazul altor partide, pentru ca au venit in
emisiune si au spus oamenilor de ce sa voteze candidatul respectiv.
(...)
In contextul discuției despre activitațile de campanie ale primarului din Targu Frumos, și despre prezenta
doamnei Gabriela Nedelcu, viceprimarul municipiului Pascani la o emisiune de promovare electorala (S3 –
20:11 – 20:14), se fac următoarele afirmații 

S4 - Reper orar: 20:14 – 20:16
Răzvan Grecu – Dar primarul Dumitru Pantazi nici macar atat lucru nu a facut. Adica ma asteptam sa fie
el prezent pentru că dl primar pe langă caliatea sa de sef al administratiei locale, mai are si calitatea
politica de presedinte al filialei locale a PSD Pascani. Iar, și aici este o enigma, de ce domnia sa nu a facut,
sau ma rog,  poate spera ca dna Viorica Dancila sa prindă turul  doi  și  să,  isi  concentrează efortul  de
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campanie, pentru ce-a de a doua campanie electorală de doua saptamani, pentru turul doi. Desi sondajele il
dau in mare parte, il dau castigator al bataliei pentru turul doi pe dl Mircea Diaconu. Acuma...
Marius Parteni – Nu. Astea sunt sondaje, nu vreau sa influentez, nici nu emitem procente. Adevarat este ca
nu putem sa evitam acest subiect, chair daca suntem cu doua zile inainte de alegeri. Eu nu spun sa votati un
candidat sau altul, dar nu ne putem preface, ca acuma cei care sunt responsabili si reprezentantii partidelor
politice, si cel mai mare partid politic, cum toata lumea spune, PSD, nu a facut altceva in aceasta campanie
electorala decat sa se ascunda si sa faca...
Răzvan Grecu – Deci la Pascani a fost non-combat.
Marius Parteni – Da, si vreau sa vad si eu, isi asuma rezultatul, sau pe ce se bazează sefii PSD Pascani.
Răzvan Grecu – Acuma vom vedea duminică seara sau luni dimineata dacă strategia lor de a nu iesi pe
strazi, de a nu vorbi cu lumea este o strategie castigatoare (...)

2. In a doua parte a emisiunii, difuzate in seara zile de 08.11.2019, cei doi jurnaliști au dezbatut subiecte
locale  ce  tin  de  administratia  locala.  Ei  au  discutat  despre  rebransarea  unor  institutii  de  invatamant  la
sistemul centralizat de incalzire dar si despre polemica cu primarul Dumitru Pantazi, aparuta dupa difuzarea
unei stiri pe acest subiect la Actualitatea TV si pe postul radio News Fm (S5 – 20:27 – 20:58)
S6 - Reper orar: 20:27 – 20:36
Marius Parteni – Continuam discutia  cu cel de al doiule subiect. Sigur, nu ne face oarecum placere sa
dezbatem o asemenea situație cu care ne-am confruntat ptr ca este, cu siguranță, o lovitură dată libertăți de
exprimare  și  totodată  activității  jurnalistice  a  tutror  ce  activează  in  această  breaslă.  Dar  noi  ne  vom
raporta la ceea ce ni s-a intamplat nouă, in speță mie, Marius Parteni și colegului meu Răzvan Grecu. Am
ajuns sa fim catalogati ca fiind cetateni sau jurnalisti cu minte bolnavă, care, nu ne duce capul dacat la
rautati si nu stim decat sa reflectam ceea ce este rau in municipiul nostru, si asta inseamna ca aducem
deservicii de imagine (...) Mai exact, stiti cu totii, cei care urmariti pagina noastra de facebbok, urmariti
stirile noastre, ca am ajuns in gura primarului pentru ca ne-am exprimat punctele de vedere cu trimitere la
modul in care d-lui a gestionat situatia montarii centraleleor termice in scoli, unitati de invatamant, mai
exact gradinite, crese si de ce nu, am putea spune, si la celelalte instituții subordonate Consiliului Local.
Faptul ca am aratat in articolele noastre cum se lucreaza, stadiul lucrarilor, aprecierile altor politicieni si
totodata punctele de vedere exprimate de acestia, am ajuns sa fim catalogati oameni bolnavi. Asta intelege
dl primar, dl Dumitru Pantazi sa transmita prin aparitiile sale publice, pe pagina de Facebook, jurnalistilor
care isi  permit sa scrie despre aceasta situatie,  care, ma uit  in fata dvs, a celor care va veti  regasi in
mesajul pe care vi-l transmit. Această situație ne-a fost semnalată de foarte foarte multe ori de parinti. Cel
putin intr-o luna de zile, cred ca am primit cel putin 60-70 de telefoane, apeluri telefonice de la parinti care
au copiii in crese, in gradinite, in scoli, unde nu erau montate si nu functioneaza inca centrale termice. Ei
bine, cam asta a inteles dl. Primar. De ce? Pentru ca am facut o stire, una din multele stri pe care le-am
scris, in care am aratat ca nu s-a gestionat corect si asa cum trebuia aceasta situatie privind montarea
centralelor termice(...)
Răzvan Grecu – Noi am scris, in speta eu, un artcol la data de 6 noiembrie și am facut referire la faptul ca,
primarul Dumitru Pantazi a postat pe Facebook un mesaj laudativ la adresa sa. In care dl primar Dumitru
Pantazi se pozează la cresa sau gradinita nr. 2 și apoi posteaza pe Facebook un text in felul utmator:”
Fapte nu poze.  Stimati  cetateni  va anunt ca micutii  si  elevii  care invata la cresa nr.  1 si  gradinita cu
program prelungit nr. 2, gradinita nr. 6 si liceule economic Nicolae Iorga, vor sta de azi in caldură, la
cursuri.” Se refera azi, fiind data de 4 noiembrie. ”Sunt alte obiective realizate in ultima perioada pe langa
gradinita nr. 3 si nr. 4” Eu am spus ca dl. primar a gresit in cazul gradinitei nr. 2 si cresei nr. 1 si liceului
tehnologic Mihai Busuioc pentru ca acele 2 cladiri...sunt 3 instituții de invatamant care functioneaza in 2
cladiri: cresa si gradinita intr-o cladire din zona Deal, liceul tehnologic Mihai Busuioc in cladirea scolii nr.
6 (...) Ce a facut dl primar si consiliul local si asta am scris si in text. In luna martie au luat decizia de a
debransa de la RAGCL, de la sistemul de termoficare centralizat, cladirile institutiilor de invatamant si
institutiilor publice din Pascani. Zis si facut. Au mai luat decizia de a monta centrale termice, la aceste
institutii, centrale termice proprii. Ca sa plateasca mai putin, sa aiba caldura mai multa, in fine. S-a ajuns
in luna noiembrie, pe 1 noiembrie, nu exista caldura la cresa nr. 1 si nici la gradinita nr. 2 si nici la liceul
tehnologic Mihai Busuioc. Am scris in stire ca primarul nu a facut altceva decat, in prima faza, in martie sa
debranseze de la RAGCL aceste institutii, iar mai apoi, in noiembrie, ce sa facă? Sa branseze institutiile
respective tot la centrale operate de RAGCL. A incheiat primaria un contract de mentenanta cu RAGCL-ul
in valoare de 120.000 lei, pentru 6 luni, ca RAGCL-ul sa opereze cele 2 centrale care deservesc cele 3
institutii de invatamant. Si de aici dl primar, nu stiu, s-a suparat foarte tare. S-a suparat ptr ca am incheiat
articolul in felul urmator:”Intrebarea logică la care primarul Dumitru Pantazi artrebuie sa raspunda este
de ce au fost nevoiti copiii celor trei institutii de invatamant sa stea o luna in frig. Si m-am referit la luna
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octombrie, ca a fost mai friguroasa, si o parte din septembrie. Desi solutia era una la indemana, si anume
redeschiderea centralelor termice operate de RAGCL. Trebuia sa intram in ultima saptamana de campanie
electorala pentru ca momnetul sa fie folosit ca arma electorala impotriva oponentilor politici? Primarul
Dumitru Pantazi nu a acceptat apelurile telefonice repetate pentru a raspunde la aceste intrebari.” Si am
specificat in ultima saptamana, privind campania electorala pentru ca dl primar pein postarea sa a facut
referire la contracandidatii sai din opoziție. Ca aceia isi fac poze si ca domnia sa face, e cu faptele. Ceea ce
nu e corect. Adica, intr-o chestiune in care dumneata nu faci altceva decat sa repari o greseala pe care ai
facut-o si  ca ai lasat copiii  sa stea in scoli  si  crese fara caldura, tu in ultima saptamana de campanie
electorala sa te razboiesti pe acest subiect, pe teme electorala (...)

S7 - Reper orar: 20:37 – 20:43
Răzvan Grecu – Da, dupa ce am scris noi pe newspascani.com si am dat si la Actualitatea TV, dl primar
are o postare. Am sa va citesc putin din ea. Nedemnă spun eu de calitatea de primar, de intaiul om al urbei,
nu-i asa, de sef al primariei municipiului Pascani. ”Grecu, Parteni și minciunile PNL-iste. Nu mai inventati
stiri, nu mai pacaliti pascanenii de dragul banilor. Stiu ca este greu de acceptati adevarul si sa vedeti ca
reusim. Stiu ca abia ateptati sa va frecati mainile de bucurie si sa radeti de necazul oamenilor, pentru ca
asta faceti. Altceva, nu. Din ceea ce publicati aratati ca va doare ca sa reusit. Macar informati in mod
corect cetatenii. Nu va bateti joc. Chiar nu stiti sa faceti diferenta? Informatiile spuse de voi sunt false. Si
voi o stiti.” Su dupa aia incepe: ” Stimati cetateni, dupa cum stiti, cele 2 instituții cu program prelungit,
cresa nr. 1 si gradinita nr. 2, fac parte dintr-un program cu fonduri europene pentru modernizarea locatiei
si astfel nu se pot face investitii. Centarlel termice sunt in administrarea institutiilor scolare, nu mai sunt la
RAGCL. Contractul de furnizare de gaze naturale a fost incheiat de institutiile de invatamant cu furnizorii.”
Dl.  primar Dumitru Pantazi,  as  vrea sa va intreb de ce RAGCL opereaza acele centrale in  baza unui
contract de mentenanta daca ele sunt in administrarea acelor institutii  de invatamant. Pentru ca nu au
specialisti  dle, nu aveau voie sa opereze (..)  ” Domnule Grecu, incepand cu 4 noiembrie, la cele doua
institutii de invatamant s-a furnizat agent termic, iar cu o saptamana inainte cei mici au avut vacanta. Va
reamintesc ca in 2018 agentul termic a fost livrat de RAGCL la jumatatea lunii noiembrie, moment in care
tot eu m-am implicat in rezolvarea furmixorului de gaze naturale la populatie. Cum puteti gandi ca am vrut
sa las micuții in frig? Ce minte bolnavă puteti avea?”

(...)
Răzvan Grecu – Dar am zis ca poate pot demonta un pic din afirmațiile dlui primar. In primul si primul
rand n-am scris nici o stire falsa. Dumneavoastra ati tinut copiii atat de la cresa nr. 1 cat si de la gradinita
nr. 2, dar si de la alte institutii de invatamant in frig. Va aduc aminte ca in 2018 a venit un cetatean in
plenul Consilului Local si aspus in felul urmator: cine e nemernicul cate tine copiii de la dresa in frig ca a
facut copilul meu pipi pe el de frig de doua ori. Daca va amintiti virulenta, si toti alesii locali si dl. primar
stateau cu  capul  in  jos.  Da,  dl.  primar,  astea  sunt  stirile.  Dvs.  ati  debransat  acele  doua  institutii  de
invatamant de la RAGCL in conditiile in care stiati ca aveti un program european de implementat, inca din
luna martie. Pentru ca, in luna decembrie v-ati dat un spor de 15%, ca reabilitati gradinita nr. 2 si cresa nr.
1. Da, ati luat sporul, v-ati dus cu el acasa, da, cu banii, ia-ti consumat, v-ati simtit bine, si apoi, prin
noiembrie probabil,  sau octombrie v-ati  adus aminte, băi,  stai oleacă, ca noi nu putem monte centrale
termice la cresa si la gradinita ca avem un program european de implementat. Nu stiati asta de anul trecut?
Ba stiati,  ca ati  luat sporul.  Insa ati amanat si  ati amanat pana cand ati ajuns la concluzia ca, bă, tot
RAGCL-ul trebuie sa opereze centralele. Cam asta s-a intamplat intre martie si octombrie dle primar. Si nu
aveti nici cea mai mica scuza ca ati tinut copiii in frig, din punctul meu de vedere si daca dvs gasiti de
cuviinta sa ne jigniți,  sa spunem ca avem mintea bolnavă, asta nu denotă decat că, probabil,  asta este
limbajul pe care dvs. l-ati invatat in cei 7 ani de acasa, sau sase ani, cat ati fi avut, pnetru ca noi, aici la
newspascani.com, la Actualitatea TV, la News FM, niciodata nu ne-am permis sa facem o apreciere fața de
sănătatea dvs. mintala. Pe cand dvs. v-ati permis si eu va spun ca este un lucru foarte grav care, nu stiu, vă
descalifică din punctul meu de vedere (...)

În raport de conținutul exemplificat, având în vedere că subiectele prezentate
erau de interes public în comunitate, vizând și activitatea edilului orașului Pașcani,
persoană care a formulat sesizarea la C.N.A., Consiliul consideră că  prezentarea
unui punct de vedere, în opoziţie cu cele difuzate de post, ar fi putut constitui o
informare obiectivă a publicului şi i-ar fi oferit acestuia  posibilitatea să-şi formeze
propria opinie asupra subiectului adus în atenţia sa.
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Astfel,  constatând  că sesizarea formulată  este  întemeiată, în  interesul
publicului  de  a  primi  informații  complete  și  a  respectării  dreptului  la  imagine  a
petentului  care  se  consideră  lezat  de  conținutul  emisiunii  reclamate,  membrii
Consiliului  au decis  obligarea radiodifuzorului   la  difuzarea unui  drept  la replică
petentului, dacă acesta va decide să-și exercite acest drept.

În  consecință,  cu  respectarea  art.  15  din  Legea  audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și în temeiul prevederilor art.
62  din   Decizia   nr.  220/2011  privind  Codul  de  reglementare  a  conţinutului
audiovizual,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Consiliul  Național  al
Audiovizualului  a  decis ca radiodifuzorul  S.C.  M.G.R.  ADVERTISING S.R.L. să
acorde dreptul la replică domnului  Dumitru Pantazi, în termenul şi cu respectarea
condiţiilor prevăzute de actul normativ invocat.

PREȘEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări 
și Relații Europene

       Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
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