
 
Decizia nr. 314 din 23.04.2020 

privind somarea S.C. CANET RADIO S.R.L. 
Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices 1, et. 10,  

camera C, sector 3 
Fax: 021.3177171 

 
- pentru postul ROCK FM 

 
 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 aprilie 2020, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare în baza 
sesizării înregistrate la CNA cu nr. 1944ț27.02.2020 și a audiat înregistrarea ediţiei 
emisiunii „Morning Glory” difuzată în ziua de 26 februarie 2020 de postul de radio 
ROCK FM. 

Postul ROCK FM aparţine S.C. CANET RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală  
nr. R012.9/13.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 033.6/21.02.2019). 

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 
moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu 
permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă. 

În fapt conform raportului de monitorizare, postul de radio Rock FM difuzează, 
în direct, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 7:00-10:00, emisiunea de tip 
magazin „Morning Glory”, prezentată de Răzvan Exarhu. 
 În cadrul ediției emisiunii difuzată în ziua de 26 februarie 2020, dl. Răzvan 
Exarhu, prezentatorul emisiunii, a comentat o știre, potrivit căreia, un grup de 
enoriași, de la biserica din Micălaca, au semnat o petiție împotriva unui băiat de altar 
din biserică, pe motiv că este student la medicină. În acest context, realizatorul a 
folosit un limbaj licențios.   . 
 Răzvan Exarhu: Și apropo de asta, câțiva enoriași din Micălaca, n-am vorbit 
demult. Prea puțin am vorbit despre Micălaca, mie-mi vine să fac… (n.n. – 
realizatorul râde împreună cu colegii din studio.) Ce m-aș duce-n Titicaca…. Ce-o 
mai fi prin Titicaca, cum se rimează în Micălaca. Ha-ha-ha! O, Doamne! Micălaca 
înseamnă o magazie plină… 
 Coleg aflat în studio: Micălaca Cichi Chan… 
 Răzvan Exarhu: Plină de caca, da. O magazie a sufletului plină de caca, 
după cum se va vedea. (n.n. –râsete în studio) O petiție… Niște pensionari 
enoriași, au semnat o petiție împotriva unui băiat de altar din biserica, de la biserica 
din Micălaca, pe motiv. Deci, au vrut să-l dea pe ăla afară, săracul, pe motiv că este 
student la medicină. 
 Voce răgușită: Sunt student la medicină, viața mea e foarte plină… (n.n. –
râsete în studio) 
 Răzvan Exarhu: Cum cânta Ada Milea. Deci, câțiva enoriași ai Bisericii „Sf. 
Mucenic Gheorghe” de pe strada Renaşterii, din Micălaca, au semnat o petiție prin 
care se vrea excluderea din altar a unui tânăr, pe motiv că este student la medicină. 
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Are 21 de ani, e student la Facultatea de Medicină din Timișoara. Și o pensionară, 
enoriașă, a pornit din ușă în ușă, pentru a aduna cât mai multe semnături de la 
credincioși, pe motivul că este, atenție! Deci, atenție! Este student la medicină, 
lucrează cu buh uhu, morții și după aia pune mâna pe lucruri în altar. Ferească 
Dumnezeu și Măicuța Domnului!... Deci, încă odată, hai să ascultăm niște cântece 
îngerești. (n.n. - se aud vocile unor copii, cântând Evanghelia e putere, e putere…) 
Deci, se pare că preotul din Cluj, care a spus că: rugăciunea și Mirul și Apa 
Sfințită te apără de coronavirus, a ajuns la enoriașii din Micălaca, care vor să 
facă caca. Și nu tot ce se poate aplica e o frecție bună cu Agheasmă și să bei Mir 
din ventuzele, pe care ți le pun pe spate după aia. Știi? Deci, Micălaca Cichi Chan, a 
scris un ascultător. Da. Deci, în concluzie, mă rog, mulți enoriași nu au vrut să 
semneze, dar câțiva, s-au gândit că ar fi o idee bună la vremea ei, să-l dea afară pe 
tânărul din altar, pentru că e student la medicină și pune mâna pe morți.  
 Colegă aflată în studio: După aia pe lucruri în altar… 
 Răzvan Exarhu: După aia pe lucruri în altar, dar direct vine nenorocitul, asta 
mi se pare îngrozitor. Deci, pur și simplu avem o problemă, preotul Vasile, Pavel 
Goldiș, scuze, a spus că îl cunoaște pe student și că acest student a crescut în altar, 
încă de pe vremea când era pe băncile școlii primare. 
 Colegă aflată în studio: Să sperăm că nu-l cunoaște foarte bine…  
 Răzvan Exarhu: Da. Și noi să sperăm că nu-l cunoaște foarte bine. (n.n. –se 
aud râsete) Și iată, declarația preotului. Mă rog, e echilibrată declarația preotului și e 
o chestie serioasă și încearcă, săracul, să pacifice niște persoane atinse de 
demență senilă. „Este un copil serios, care vine din dragoste în biserică. Provine 
dintr-o familie bună, cu părinți credincioși. Inclusiv eu am avut mici divergențe cu 
respectivele persoane, care au inițiat petiția, dar am reușit să le țin în frâu.” De 
asemenea actualul preot paroh, Paul Orădean, ne-a dat asigurări că tânărul nu va fi 
exclus din altar. „Nu există niciunde scris că-ți este interzis să ajuți în altar, dacă ești 
student la medicină. Noi chiar ne mândrim că tânărul, care este student la 
Facultatea de Medicină, a re inclusiv note bune. Părinții băiatului sunt enoriași 
credincioși, care ne ajută, inclusiv la treburile administrative. Menirea bisericii este 
aceea de a atrage oamenii, nu de-ai îndepărta.” Asta știm, chiar și copiii, dar, mă 
rog, asta-i o altă discuție. Este o cu totul altă discuție. Da. „Mi se pare o inițiativă 
absurdă - a spus studentul la medicină. Nu știu cu ce am deranjat respectivele 
persoane. Ceea ce pot să vă spun este că voi rămâne în continuare aproape de 
biserică.” Și tânărul a spus că își va lua borcanele cu formol și femururi din altar, ca 
să nu mai avem discuții. 
 Colegă aflată în studio: Suspiciuni, reproșuri… 
 Răzvan Exarhu: Da… 
 Horia - coleg aflat în studio: Dar ce, moaștele e vii?... 
 Colegă aflată în studio: Bravo, Horia! (n.n. –râsete în studio) 
 Răzvan Exarhu: Da. Deci, se pare că a sunat, s-a primit la adresa redacției 
secolul. A sunat cineva din secolul cin’șpe. De la inchiziție suntem… Da, a întrebat 
de mamaia din Micălaca, care când vorbește face caca. (n.n. –se aud râsete și 
aplauze în studio) Și apropo de chestia asta, ca să stați voi puțin liniștiți, cică nu este 
adevărat. Dacă citiți știrea asta, spre deosebire de români, care au golit rafturile 
supermarketurilor, mă rog, niște români, nu toți românii. Sunt și români sănătoși la 
cap și liniștiți. Deci, un bărbat din Arizona, care suferea de diaree și n-a avut 
influență ca. Cum îl chema pe ăla, Verginel? 
 Colegii aflați în studio: Verginel, da… 
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 Răzvan Exarhu: Verginel, care făcea caca pe el, de la Suceava. (n.n. –
râsete în studio) Verginel din Micălaca, care îl tăiase ha-ha-ha! Și-a luat elicopterul 
de la SMURD, să meargă să ia o pastilă de durere de burtă de la București. Deci, nu 
este adevărat că un bărbat din Arizona, care suferea de diarie, (sic!) cum spun 
pensionarii din Micălaca, a intrat cu mașina într-un supermarket, ca să sustragă mai 
multe suluri de hârtie igienică. Știm că și-n Hong Kong e o criză de hârtie igienică, 
dacă ne aducem bine aminte, că sunt oameni care au atacat cu pistolul o mașină 
care transporta hârtie igienică, și-au devalizat-o practic, dar și românii, ha-ha-ha! 
Dar și românii, se pare, că au contractat acest virus, care pur și simplu îi 
înspăimântă, de pur și simplu fac caca pe ei… Micălaca. (n.n. –râsete în studio) 

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor ediției  
emisiunii „Morning Glory”, difuzată în ziua de 26 februarie 2020, membrii Consiliului 
au constatat că prezentatorul acesteia, dl. Răzvan Exharhu, nu şi-a respectat 
obligaţia legală instituită prin norma invocată, în virtutea căreia ar fi trebuit să nu se 
exprime în termeni injurioşi la adresa unor persoane, nefiind permisă folosirea unui 
asemenea limbaj în cadrul programelor audiovizuale. 

Consiliul consideră că orice prezentator trebuie să îşi asume această calitate şi 
să ţină cont de faptul că exercitarea dreptului la liberă exprimare se face cu 
respectarea drepturilor celorlalte persoane şi este indisolubil legată de îndatoririle şi 
responsabilităţile ce îi revin potrivit legislaţiei audiovizuale. De asemenea, Consiliul 
mai consideră că jignirea unor persoane nu constituie o formă de critică şi nici un  
mod în care se poate  tranşa o dispută ori o polemică şi nu ajută dezbaterii publice, 
în condiţiile în care şi respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei sunt 
garantate în egală măsură ca şi libertatea de exprimare. Prin urmare, Consiliul a 
constatat că limbajul utilizat de prezentator a fost injurios, de natură să depăşească 
limitele libertăţii de exprimare şi să lezeze demnitatea umană şi imaginea persoanei 
la adresa căreia a fost folosit. 

Libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă adiodifuzorii 
trebuie să ţină cont şi de faptul că acest drept nu este absolut. Consiliul apreciază că 
libertatea de exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia 
principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi 
internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit 
propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi 
membri ai societăţii să nu fie lezaţi.  

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus 
sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.   

Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea 
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.  504/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 

 
DECIZIE: 

 
 Art. 1: Radiodifuzorul S.C. CANET RADIO S.R.L. (licenţa audiovizuală  

nr. R012.9/13.01.1993 şi decizia de autorizare nr. 033.6/21.02.2019) se sancţionează 
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cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 
220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii 
de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile 
de la comunicare. 

Art. 3 Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a 
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în 
intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe 
postul ROCK RM, următorul text: 

 
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio ROCK FM 

cu somaţie publică, întrucât în ediţia emisiunii „Morning Glory” din ziua de 26 
februarie 2020 a fost folosit un limbaj injurios, fapt ce contravine prevederilor art. 40 
din Codul audiovizualului, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii 
programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească 
un limbaj injurios sau să instige la violenţă.” 

 
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 

 
Întocmit, Serviciul Juridic, Reglementări  

și Relații Europene 
              Şef serviciu Ciobanu Dumitru   

 
 


