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Decizia nr. 620 din 14.06.2019
privind obligaţia S.C. M.G.R. ADVERTISNG S.R.L.
de a acorda dreptul la replică domnului Pantazi Dumitru
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 iunie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr. 6042/
29.05.2019, cu privire la emisiunea “În oraş cu Răzvan Grecu” difuzată în data de
28.05.2019, de postul de radio NEWS FM.
Postul de radio NEWS FM aparţine radiodifuzorului M.G.R. ADVERTISNG S.R.L.
(licenţa audiovizuală nr. R1071/07.06.2018 şi decizia de autorizare nr. 2184.0/09.10.2018
pentru localitatea Paşcani, judeţul Iaşi).
În fapt, în data de 28.05.2019, în intervalul orar 11:00-14:00, postul de radio NEWS
FM a difuzat emisiunea “În oraş cu Răzvan Grecu”, iar unul dintre subiectele abordate l-a
constituit blocarea accesului pe calculatoarele utilizate de angajaţii din cadrul Primăriei
Pașcani a site-urilor news-fm.ro și newspascani.com.
Potrivit raportului de monitorizare, realizatorul emisiunii il acuză pe primarul
municipiului Pașcani, Dumitru Pantazi, de cenzură, invocând faptul că accesul la alte
posturi de radio locale sau naţionale, precum şi alte site-uri de ștriri este în continuare
permis pe calculatoarele din cadrul primăriei.
În legătură cu această ediţie, la CNA a fost primită sesizarea primarului Pantazi
Dumitru, susţinând că acuzaţiile ce i-au fost aduse sunt „extrem de grave, neavând
fundament legal”.
Astfel, analizând sesizarea şi raportul de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat că aceasta este întemeiată şi au decis obligarea radiodifuzorului la difuzarea unui
drept la replică, în condiţiile prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul
audiovizualului).
În raportul de monitorizare sunt redate fragmentele din emisiune la care a făcut referire
petentul:
S1 – (00:35:05 – 00:39:31)
Răzvan Grecu, realizator – (00:35:05 – 00:39:31)”Jos cenzura! In primărie s-a instaurat cenzura. După ce
ziariștii nu mai au parte de conferinţe de presă, nu le mai răspund purtătorii de cuvânt la telefoane, la
intrebări, nu se mai primesc răspunsuri la cereri de informaţii, pe primar nu-l mai vede nimeni, doar in poză,
cred că am să-mi pun un tablou ca să-l văd mai des, pentru că la muncă mai rar, iată că in primărie s-a trecut
la cenzură. Cenzură maximă. Toate site-urile locale de știri și radioul News FM sunt blocate să mai poată fi
accesate in primărie pe calculatoarele instituţiei. Ce v-a făcut mă News FM-ul? Ce v-a făcut
newspascani.com? Nu dormiţi noaptea că arătăm cât de (neinteligibil) greșit orașul? Asta-i măsura
incompetenţei voastre dacă aţi ajuns la concluzia că trebuie să instauraţi cenzura impotriva publicaţiilor
pășcănene. Au interzis și Facebook-ul in primărie dacă vă vine să credeţi. Toate astea după ce functionarul
Laura Pașcu a fost la televiziunea Actualitatea TV, a prezentat documente din primărie și a desconspirat
faptul că primarul Dumitru Pantazi a delegat atributul de acces in sistemul public de achizitţii publice unui
funcţinar public care nu avea dreptul. Şi ăsta a fost răspunsul primarului. A, te duci la Actualitatea Tv,
vorbești cu newspascani.com, aha, lasă că interzicem noi presa să mai fie accesată de pe calculatoarele
primăriei, să vedem ce se intâmplă? Nu se intâmplă nimica domn primar. Se intâmplă doar că cenzuraţi și
dacă cenzuraţi vă mai pun acum căteva versuri să intelegeţi ce se va intâmpla ce se va intîmpla in 2020 când
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probabil veţi deveni istorie ca Liviu Dragnea, cel cu care vă asemănaţi. Vă mândreaţi pe scenă la Iași că
aveţi două dosare la fel ca domnul președinte și intelegeţi prin ce trece. I-a vedeţi ce spune paraziţii acuma.”
(muzica Parazitii – Jos cenzura)
”Fain domn primar, fain. Vă plac versurile? Eu nu cred că vă plac versurile. Trebuie să știţi că am aflat de
cenzură de la functinarii din primărie care ne-au sunat și ne-au spus că nu poate să intre pe newspascani.com
și nu poate să asculte News Fm, deși celelalte radiouri naţionale sau radiouri locale le pot asculta in
primărie. Au spus că ne trimit și fotografii. Le așteptăm. Au fost trei funcţionari care ne-au confirmat aceste
lucruri. George Prisăcaru, IT-istul primăriei a fost singurul care a răspuns la telefon in calitate oficială și a
dat explicaţii pe această situaţie. El a spus că decizia a fost luată in urma unui control al Curţii de Conturi,
iar atunci când a fost intrebat dacă cumva Curtea de Conturi a scris negru pe alb că trebuie să interzică
accesul la publicaţiile locale, la radioul local, acesta a spus că in nici un caz, insă a confirmat că măsura a
fost luată dupa ce Laura Pașcu a fost la Actualitatea TV și a acuzat faptul că de ce nu ne-am revoltat când
Laura Pașcu a publicat documnete din primărie pe pagina de Facebook, fapt ce el il consideră nelegal. I-am
răspuns că dacă il considera nelegal trebuia ca primăria să o dea in judecată pe Laura Pașcu, nu să
cenzureze publicaţiile locale newspascani.com si radioul local News FM.
L-am sunta și pe dl. Primar Dumitru Pantazi, am sunat-o pe doamna viceprimar Gabriela Nedelcu, l-am
sunat pe administratorul public Gică Zanet, le-am trimis SMS-uri cu subiectul, nu au răspuns nici unii, insă
vom incerca zilele următoare să obţinem neapărat un punct de vedere de la ei pentru că imi doresc ca
dumneavoastră să fiţi informaţi”
S2 – (00:56:58 – 00:59:18)
Răzvan Grecu, realizator – (00:56:58 – 00:59:18) ”Ești in oraș cu Răzvan Grecu pe News Fm pentru ce-a
de-a treia oră de emisie. Trebuie să știi că vineri, 31 mai este ședinţă de Consiliu Local la primărie. Primăria
n-a dat nici măcar o declaraţie de presă cu privire a ordinea de zi. Primăria a incetat de mult să mai
vorbească cu presa, dar nu primăria, primăria este o clădire, o instituţie. Domnul primar, domnul primar
Dumitru Pantazi nu mai vorbește de mult cu presa, stă ascuns pe Facebook, are el un cont acolo și din când
în când mai butonează și mai spune câte ceva. De multe ori spune prost iar noi criticăm asta și îl cităm, de
alteori spune bine, dar nu se intâmplă ce spune. Intotdeauna vorbește despre proiecte viitoare nu despre
proiecte actuale. Și in tot acest context aflăm că, v- am spus in ora trecută, presa locală și radioul local News
Fm nu mai pot fi accesate pe internet din primărie. De ce? De ce! Pentru că un funcţionar public a avut
curajul să ia atitudine, să vină la televiziune și să-l arate cu degetul pe primarul Dumitru Pantazi in contextul
unor nereguli considerate de functionarul public. Drept răsplată, ce-au spus cei din primărie: nu mai aveţi
dreptul la Facebook, nu mai aveţi dreptul la site-uri locale, nu mai aveţi dreptul la site-uri locale, nu mai
aveţi dreptul să introduceţi stick-uri in calculatoarele primăriei. Mă băieţi, mă! Ce vă temeţi așa, ascundeţi
cev? Vă e frică că poate publica cineva documente icomode de-ale dumneavoastră? Dacă sunteţi corecţi nu
ar trebui să aveţi nici o frică. Faptul căvă baricadaţi in primărie, nu vorbiţi cu nimeni, interziceti sa mai aibă
dreptul să mai plimbe o informaţie cu sitck-ul de peun stick pe altul in primărie, inseamnă că aveţi o mare
problemă. Inseamnă că lucraţi cu secrete de stat, dar nu aveţi secrete de stat. Inseamnă că lucraţi cu altfel de
secrete. Cu secrete de-alea care derajează. Dar noi o să vă deranjăm in continuare, indiferent căte piedici
puneţi dumneavoastră, pentru că s-a văzut,aţi pierdut 3200 de voturi și le-ati pierdut domnule primar
Dumitru Pantazi pe mâna dumneavoastră, pe atitudinea asta arogantă, pe refuzul de a vorbi cu presa și pe
cenzura pe care a-ţi instaurat-o in primărie”

Faţă de aceste aspecte, constatând că sesizarea este întemeiată, cu respectarea art.
15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în
temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au
decis ca radiodifuzorul S.C. M.G.R. ADVERTISNG S.R.L. să acorde dreptul la replică
domnului Pantazi Dumitru, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de
actul normativ invocat.
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