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Decizia nr. 1087 din 28.11.2019
privind obligaţia S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L. 

de a acorda dreptul la replică domnului Dumitru Pantazi 

Întrunit  în  şedinţă  publică  în  ziua  28  noiembrie  2019,  Consiliul  Naţional  al
Audiovizualului  a  analizat  raportul  întocmit  de  Serviciul  Inspecție  în  baza  sesizărilor
înregistrate sub nr. 11745 și  11772/ 08.11.2019, cu privire la emisiuni difuzate în intervalul
orar 07:00 – 14:00, în data de 08.11.2019, de postul de radio cu denumirea News Fm
din Pașcani.

Postul  de  radio  NEWS  FM  Pașcani  aparţine  radiodifuzorului  S.C.  M.G.R.
ADVERTISING  S.R.L. (licenţa  audiovizuală  nr.  R1071/07.06.2018 şi  decizia  de
autorizare nr. 2184.0/09.10.2018).

În fapt, în data de 8 noiembrie 2019, postul de radio News Fm din Pașcani a difuzat,
în intervalul orar  11.00-14.00, emisiunea „În oraș cu Răzvan Grecu”, unul dintre subiectele
abordate în cadrul acestei ediții fiind cu referire la activitățile unor societăți comerciale sau
persoane  din  Pașcani,  cu  referire  la  care  petentul  a  sesizat  că  prezintă  informații
tendențioase, nereale, de natură să-i afecteze imaginea.

Potrivit  raportului  de  monitorizare,  știrea  cu  privire  la  care  a  fost  formulată
sesizarea  a avut următorul conținut:

”În  urmă  cu  două  zile  la  Tribunalul  Iasi,  s-a  judecat,  sau  mai  degrabă  s-a
pronunțat o primă decizie in cazul evacuării societății Legume SA de pe terenul de 51
de  ha ce apartin municipiului Pascani si pe care sunt emise deja hotarari judecatoresti
pentru eliberarea unor titluri de proprietate la cetateni din Blăgești. Societatea Legume
SA a avut un contract de concesiune pe acel teren, incheiat in 1997 pe 20 de ani. In
2017, cand a expirat contactul, a refuzat sa paraseasca locatia. Știți foarte bine, v-am
mai spus, societatea Legume SA este condusă din punctul meu de vedere, atenție, din
punctul meu de vedere, de un interpus al primarului Dumitru Pantazi. Pentru că, Florin
Stanciu,  cel  care  este  actualul  proprietar  al  Legume  SA,  actionarul  majoritar,  este
nimeni altul decat angajatul firmei Agrocomplex Lunca Pascani, ce apartine primarului
Dumitru Pantazi. Si nu oricare angajat ci administratorul Agrocomplex Lunca Pascani.
Iar sotia dlui Florin Stanciu este sefa de cabinet a primarului Dumitru Pantazi in primaria
municipiului Pascani, astfel incat concluzia mea este ca Legume SA este controlată de
fapt  de  primarul  Dumitru  Pantazi,  care  nu  avrut  sa  apara  ca  proprietar  al  acestei
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companii,  pentru  ca  compania  se  pregatea  sa  dea  in  judecata  municipalitatea  sa
dobandeasca cele 50 de ha. Si a facut acest lucru, insa a pierdut definitv acest proces
la  curtea  de  apel  Iasi.  Ei  bine,  primaria  municipiului  Pascani  trebuia  sa  evacueze
aceasta societate, trebuia sa o facă din 2017, insă a mai asteptat un an si cateva luni
pana cand consilierii locali din opoziție i-au atras atenția dnei secretar Irina Jitaru, de ce
nu evacuează acea societate(...) In cazul de față, profită firma Legume SA, care v-am
spus, in opinia mea, este condusa prin interpusul Florin Stanciu, interpus care a negat
ca ar avea o astfel de calitate si ca firma este a domniei sale.”

Astfel,  analizând  sesizările  şi  raportul  de  monitorizare,  membrii  Consiliului  au
constatat că aspectele invocate de petent sunt întemeiate, că o corectă informare cu privire
la  acestea este  în  interesul  publicului  din  municipiul  Pașcani 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).

Faţă de aceste  aspecte,  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. ADVERTISING S.R.L. să acorde dreptul la replică domnului Dumitru
Pantazi,  în  termenul  şi  cu respectarea  condiţiilor  prevăzute  de  actul  normativ
invocat.

PREŞEDINTE, 

MARIA MONICA GUBERNAT 

                                                        

 Întocmit,
Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene

                                                               Şef Serviciu,  Dumitru Ciobanu
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