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Decizia nr. 315 din 26.03.2019
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 26 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare în baza
sesizării înregistrate la CNA cu nr. 401/15.01.2019 și a audiat înregistrările ediţiilor
emisiunii „Morning Glory” difuzate în zilele de 15 și 23 ianuarie 2019 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. 18 alin. (1) lit b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu pot fi
difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj
sau comportament trivial, vulgar sau obscen.
În fapt postul ROCK FM difuzează de luni până vineri, în intervalul orar
07:00-10:00, emisiunea de tip magazin (conține comentarii, informații, muzică,
interviuri) „Morning Glory”, realizată de Răzvan Exarhu.
Redăm din raportul de monitorizare:
În ediția din data de 15.01.2019, a emisiunii „Morning Glory”, la ora 07:09,
realizatorul Răzvan Exarhu, a vorbit despre ziua de 15 ianuarie, în care „se
împlinesc 169 de ani. (...) De la nașterea domnului nostru Mihai Eminescu”.
sel.1-20190115070001
Răzvan Exarhu: Și astăzi 15 ianuarie, cum ziceam, mai sunt 350 de zile și o să ne
pomenim peste noi cu anul bisect „douăzeci - douăzeci”, o să vedem și noi ce
înseamnă cu adevărat să trăiești în anul „douăzeci - douăzeci”. Și nu în ultimu’
rând, astăzi se împlinesc 169 de ani. Coincidență? Nu cred. Nu cred. De la
nașterea domnului nostru Mihai Eminescu. Este o zi specială, o zi în care toți
idioții din România îl sărbătoresc într-un mod vomitiv, pe poetul Mihai
Eminescu. Mă rog, pentru care eu nu am o stimă extraordinară, adică mi se pare
că e un poet care merită respectat desigur, dar cred că s-a produs și mai bine paicea. Dar una peste alta, vom asculta iarăși ode, lumea va sparge bani pe la
seminarii mizerabile și în general, va avea, vom avea genul ăla de festivism
vetust pe care îl întâlneam foarte des în „epoca de aur”, atunci când se
organizau chestii din astea de la partidul unic.
Realizatorul Răzvan Exarhu, a spus un banc.
Răzvan Exarhu: A și nu este adevărat că Abdulah Al-Rashid, e un saudit de
26 de ani, a fost biciuit de 1000 de ori după ce a făcut perversiuni cu o cămilă
aflată în proprietatea șefului său. Cămila a spus: „Șefu’, mie mi-a plăcut.
În ediția din data de 23.01.2019, a emisiunii „Morning Glory”, de la ora 08:57 a
fost invitat stand-up comedianul Cristi Popescu și s-au discutat „aspecte din
realitatea românească apăsătoare”, iar acesta a spus la început, Cristi Popescu:
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„Eu de asta am venit, pentru alcool”, ulterior s-a auzit cum s-a deschis dopul
unei sticle și după aceea s-a auzit cum se toarnă băutura în pahar.
Răzvan Exarhu: Îl avem invitat pe Cristi Popescu (...) Cristi Popescu face
stand-up, îl știți și de pe Internet (...) O să încercăm să dezbatem câteva
aspecte din realitatea românească apăsătoare.
Răzvan Exarhu: Cristi, știu că tu ești un patriot de fapt și ești născut în
București?...
Răzvan Exarhu: Am avut și băutură, pentru un moldovean ca tine (n.n.- S-a râs
în studio) a fost un cadru perfect. Doar că n-am dat-o prin pâine, cum facem cu
alți invitați. Atâta tot. Deci o bem pură.
Răzvan Exarhu Tu ai o relație cu femeile? Râzi de ...? Ești misogin?
Cristi Popescu (invitat): În material? (n.n. – în stand-up comedy) Nu prea am
glume. Eu am multe glume despre agățat. (...) Pentru că nu, nu mă pricep la asta și
am multe fantezii în zona aia, cu agățatul.
Răzvan Exarhu: Poți să ne împărtășești o fantezie? De exemplu?
Cristi Popescu (invitat): O chestie din material, că zic că. Dacă vrei să agăți e
bine să te angajezi vara ca salvamar. Când ești salvamar se mai, se îneacă
femei. Știi? Și când se îneacă tre’ să le resuscitez ...
Răzvan Exarhu: Așa.
Cristi Popescu (invitat): Adică le și săruți pe gură. Știi că tre’ să le sufli aer pe
gură, le și pui mâna pe sâni că tre’ să le apeși pe piept acolo. Și na, dacă
lumea care s-a strâns acolo în jur, nu prea e atentă și nu știe carte, așa, îi bagi
și mâna în slipi și le spui că atunci îi sufli aer pe gură tre’ să acoperi alte găuri.
Răzvan Exarhu: Vai de mine! Wow!
La ora 9:28:05, realizatorul Răzvan Exarhu a prezentat un așa-zis „fake news”
ce a conținut un limbaj obscen cu conotație sexuală.
Răzvan Exarhu Ai încercat vreodată să faci fake news? Te-ai distrat? (...)
Răzvan Exarhu: Încă o știre. FBI confiscă peste 3000 de penisuri într-un raid la
domiciliul unui angajat de la morgă.
Cristi Popescu (invitat): Wow!
Răzvan Exarhu: Îți dai seama? Băiatul care le-a numărat? (n.n – S-a râs în
studio). „Și ce-ai făcut mă astăzi”? L-a întrebat soția. „E, am luat la mână 3000
de penisuri”.
Cristi Popescu (invitat): La 200 m-am încurcat și am luat-o de la început. (n.n –
S-a râs în studio).
Răzvan Exarhu: Nici nu știu ce să fac, Orientări și (n.n. – urmează genericul în
continuare) Claudiu Cârțână (coleg): „Orientări și te-n dinți”. (n.n. – Răzvan Exarhu:
a comentat în continuare despre un muncitor beat la trecerea de pietoni și
Instagram,( pe trending, subiectul „snow bikini (în zăpadă)”;
În cadrul rubricii „Ce fac românii” s-a folosit expresia: „ veșnic în „te-n dinți” .
- Eăzvan Exarhu: Până una alta, aș vrea să ne uităm un pic la postările
zilei sau la „Ce fac românii” mai pentru că este un subiect veșnic tânăr, veșnic
în formă, veșnic în te-n dinți. (n.n. – urmează genericul în continuare) Claudiu
Cârțână (coleg): „Ce fac românii”. Răzvan Exarhu: a comentat în continuare mai
multe știri: Răzvan Exarhu: Niște călători au rămas blocați într-un autobuz
Otokar; despre mașini furate din străinătate și aduse în România; Plaje
artificiale în București; bancuri.
În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor edițiilor
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emisiunii „Morning Glory”, difuzate în zilele de 15 și 23 ianuarie 2019, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 lit. b) din
Codul audiovizualului privind asigurarea protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de
programe.
Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea
fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea
intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în
situaţii normale, nu pot auzi astfel de emisiuni. Iar în intervalul orar 06.00-23.00 nu
pot fi difuzate producţii în care este folosit un limbaj trivial, vulgar sau obscen.
În esenţă, membrii Consiliului au constatat că ambele ediţii analizate au avut un
conţinut obscen, fiind făcute în mod repetat comentarii explicit sexuale, în unele
cazuri cu referiri la actul sexual, folosindu-se un limbaj trivial, conţinut de natură a-i
prejudicia pe minorii care au avut acces la audiere, în condiţiile în care acestea au
fost difuzate începând cu ora 07.00.
Sub aceste aspecte, raportul de monitorizare cuprinde descrierea detaliată a
acestor constatări referitoare la conţinutul celor două ediţii audiate şi analizate.
De exemplu, redăm, selectiv, o parte din dialogurile, din cadrul ediţiilor din 15 și
23 ianuarie 2019 : „A și nu este adevărat că Abdulah Al-Rashid, e un saudit de 26
de ani, a fost biciuit de 1000 de ori după ce a făcut perversiuni cu o cămilă aflată în
proprietatea șefului său. Cămila a spus: „Șefu’, mie mi-a plăcut.”, „Adică le și săruți
pe gură. Știi că tre’ să le sufli aer pe gură, le și pui mâna pe sâni că tre’ să le apeși
pe piept acolo. Și na, dacă lumea care s-a strâns acolo în jur, nu prea e atentă și nu
știe carte, așa, îi bagi și mâna în slipi și le spui că atunci îi sufli aer pe gură tre’ să
acoperi alte găuri.”, „Încă o știre. FBI confiscă peste 3000 de penisuri într-un raid la
domiciliul unui angajat de la morgă.”
Astfel, în raport de conţinutul exemplificat mai sus şi de prevederile legale
invocate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia
prevăzută în sarcina sa de a ţine seama de alegerea unui interval orar de difuzare
corespunzător, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea reglementărilor privind
protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe.
Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop
asigurarea protecţiei minorilor, obligaţie nerespectată de radiodifuzor, avându-se în
vedere intervalul orar de difuzare (07.00-10.00) al ediţiilor analizate, în condiţiile în care în
cadrul acestora a fost folosit un limbaj obscen, de natură a prejudicia minorii, care au
avut acces la audierea lor.
Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de
lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al
interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică,
mentală şi morală a acestora.
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
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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
cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit b) 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 ediţiile emisiunii „Morning Glory” din zilele de 15 și 23
ianuarie au fost difuzate la o oră nepotrivită, în raport de conţinutul trivial al acestora,
de natură a prejudicia dezvoltarea minorilor, fapt ce contravine art. 18 din Codul
audiovizualului.
Potrivit prevederilor invocate, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate
producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

