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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Serviciul Monitorizare Radio –TV 

 

 

___Raport de monitorizare pentru lunile martie şi aprilie 2011__ 

 

_________________Luna MARTIE___________________ 

 

Posturi radio: Kiss FM, Radio Zu,  Radio Guerrilla, Radio 21, Rock FM şi Vibe FM  

Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate; 

Perioada: 01.03.2011-31.03.2011  

 

În perioada 01.03.2011-31.03.2011 au fost monitorizate programele cuprinse în intervalul orar 07.00-14.00 

difuzate de posturile de radio: Kiss FM, Radio Zu şi – în perioadele menţionate în tabel – posturile Radio 

Guerrilla, Radio 21, Rock FM şi Vibe FM.  

 

Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raport de monitorizare pentru luna martie: 

 

Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 
Perioada monitorizată Protecţia copiilor 

Protecţia 

demnităţii umane 

Publicitate / 

Concursuri 
Kiss FM 01 - 31.03.2011 1 (piesă muzicală) - - 

Radio Zu 01 - 31.03.2011  - - - 

Radio Guerrilla 22-31.03.2011  - - - 

Radio 21 
01-11.03.2011 inserturi audio  - Spot de publicitate 

23-31.03.2011 4   -  - 

Rock FM 17-19.03.2011  -  -  - 

Vibe FM 10-12.03.2010  -  -  - 

 

 

 

1. _____RADIO KISS FM___________________________________________ 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 03.03.2011 

Mihai Găinuşă a anunţat la începutul rubricii „Tocăniţa de gazete”, „o mică surpriză muzicală la final, 

pentru regi, regine ş.a.m.d.”.   

Ultimul dintre citatele din presă în „Tocăniţa de gazete” a fost din ziarul Adevărul, care  „vorbeşte de o 

răfuială mafiotă la nivel înalt. (rep.01.52-sel) Magistraţii au decis arestarea preventivă a unui consilier superior 

din ANAF pentru o şpagă de doar două milioane de euro”. 

M. Găinuşă: Dragi copii, au fost odată, ca niciodată, mai mulţi regi şi împăraţi. Era Împăratul Verde, 

care se numea aşa deoarece lua şpagă doar dolari verzi. Era Regele Albastru, cu valiza de milioane albastre. Şi 

mai era şi Regina Portocalie, care, deşi se numea aşa, lua şpagă de toate culorile, că avea de hrănit un partid 

important... 

După rubrica „Tocăniţa de gazete” a fost difuzată o piesă muzicală a trupei Paraziţii, dedicaţie pentru 

regină şi rege.  

 

Textul piesei (difuzată la ora 08.35): 

Presupun că m-auzi acum...  

Ai un post de conducere bine plătit şi eşti praf ?  

Ai interese personale şi tragi din banii publici?  

Te pupă lumea-n -bip- că ai bani şi eşti un ţăran cu 

patru clase?  

Primeşti bani ca să difuzezi muzică de proastă 

calitate?  

Ai supt -bip- ca să scoţi album?  

Îţi lingi în -?- şeful ca să-ajungi un şef mai mic?  

Dă-te-n -?- mă-tii!!!  

 

Suntem singurii care te metuf în cutia limbii  

Din instinct îţi dăm la cap în faţa mulţimii  

Publicul strigă: ieum CNA! consiliul n-aude  
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Preocupat să tragă bani şi Pilif râde  

Când parlamentu` ales nu e în stare să mă reprezinte  

Mi se rupe -?- de cine iese preşedinte  

Dj-ul de radio e preocupat doar de-audienţă  

Când doar publicul ar trebui să dea licenţă  

Spun asta măsurându-mi curajul în inconştienţă  

Căci între 84 si 2004 nu-i diferenţă  

Dacă puterea mea stătea în pumni vă trimiteam spre 

alte lumi  

Şi populam legat de ham azilul de nebuni  

Când daţi înapoi rămânem singuri, e -?- 

Sunt împăcat cu mine noi măcar am încercat  

N-am bani de dat actorilor care  

N-au loc în platou nici la cea mai obscură filmare  

-?--?-tii e replica vieţii tale  

Când eu-mi bag -?- în bani maşini faimă şi ţoale  

Acest vers e antistres, pune-l cât mai des  

Când dau la microfon inevitabil mă distrez  

Simpatizanţii prostiei sunt la conducere  

Prostul gust provoacă ulcere când nimeni nu-l cere  

De-ntrebi de ce folosesc o exprimare dură  

Sunt făcut de-aşa natura să te -?- 

 

Refren (bis): 

Presupun ca m-auzi acum, dă-te-n -?-tii 

Dă-te-n -?-tii, dă-te-n -?-tii  

Te luam la -bip- râzând oricum, dă-te-n -?-tii  

Dă-te-n -?-tii, dă-?-tii  

 

Pun două mâini la gură şi spun î-bip-  

Bă, Ombladon lasă-mă să vorbesc, dă-?- (bă, vorbeşte 

frumos)  

Că tot vine vorba că astăzi să umplem orga  

Să ridicăm mâinile pentru al nostru maestru, domnul 

Marius Moga  

Câţi dintre voi ştiu că Simplu cu Cream  

E o ciordeală nesimţită după Outkast "so fresh so clean"  

Mă umplu de draci (bă, da’ taci!) bă, da’ mă laşi  

Ce -?- -?- -?- 

-?- -?- -?- -?- -?- (atunci dă-i cu trompa-n cap)  

Îi dau, dă-i  

-?- respect nici pentru Horia Moiculescu ?)  

-?-, când eu credeam că s-a dus odată cu Ceauşescu  

(Nici pentru Păunescu?)  

A susţinut regimul comunist  

(Bă, bă, bă tu mă bagi la puşcarie dă-te-?-de nesimţit)  

Hei, domnul DJ, să promovezi -bip-, câţi bani îţi iei?  

Paraziţii de ce n-au loc pe radio? n-au bani, sau sunt prea 

grei?  

-?--?--?--?-exprimare dură  

 

Sunt făcut de-aşa natură să te -?--?-ă  

 

Refren (bis) 

 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 

 

În textul piesei trupei Paraziţii difuzate în emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 03.03.2011, cele 

mai obscene cuvinte sunt bipate ori sunt înlocuite cu un amestec al silabelor sau literelor acestora. Multe cuvinte 

obscene au fost înlocuite cu un amestec de litere, rezultând cuvinte neinteligibile (notate -?-). 

 

 

În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul 

inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor în data de 11.01.2011 (5.000 lei). 

 

 

 

 

2. _____RADIO 21___________________________________________ 

 

 Pe postul Radio 21, în cadrul grupajelor de publicitate în zilele de 07.03.2011, la ora 12:56 şi 

08.03.2011, la ora 12:55 s-a difuzat un spot publicitar pentru un show de striptease masculin cu trupa „Italian 

dream lovers”. 

Conţinutul spotului publicitar: 

Voce: Doamnelor şi domnişoarelor, intră în scenă armăsarii de la „Italian dream lovers”. Club 

Bellagio. Club Bellagio ţi-a pregătit un 8 martie cu senzaţii puternice. Adună-ţi fetele şi veniţi pentru că le 

găsiţi, sunt animalele distracţiei, show de striptease masculin cu trupa „Italian dream lovers”. Cocteiluri şi 

muzică într-un decor sclipitor. Vino la Bellagio pentru un 8 martie ca în visele tale ascunse. 
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 În unele ediţii ale emisiunii „Bine dimineaţa” temele propuse ascultătorilor au avut referiri şi conotaţii 

sexuale. 

Emisiunea „Bine dimineaţa” se difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 07.00-10.00; prezentatorii 

emisiunii sunt: Paul Ipate, Ioana Blaj şi Bogdan Ciudoiu. 

 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 24.03.2011 

Bogdan (ora 08.16): ...Găsiţi pe facebook-ul Bună dimineaţa, facebook-ul Radio 21 tema postată, noi 

vrem să demonstrăm că românii sunt buni la pat. După ce am mai demonstrat că românii ascultă muzică bună, 

am demonstrat că românii au bun gust, am demonstrat că putem să fim simply positive, să gândim pozitiv, pentru 

că în felul ăsta atragem de la sine lucruri bune, uite, astăzi vorbim despre faptul că românii sunt buni la pat şi nu 

poate nimeni să ne contrazică. Chiar dacă ieri am văzut în Libertatea un articol care zicea că România este 

printre ultimele ţări la capitolul mărimea penisului... şi Bianca Drăguşanu zicea: „Da’ nu se poate, aşa ceva...”, 

doişpe centimetri cică avea în medie un român. „Asta este o tâmpenie, nu poţi lucra cu aşa ceva, mărimea nu 

contează, dar nici chiar aşa”, aşa zicea ea. După părerea mea este un bolshit ce-a apărut ieri, dar mă rog, 

trecând peste el, cu siguranţă românii sunt buni la pat, ştim ce e aia „aspirina săracului”, o folosim de atâtea 

ori, ştim să o administrăm... 

Paul: Câteodată luăm şi supradoză... ne uităm aşa, prin sate şi vedem unşpe copii, cincişpe copii la o 

familie, deci ăia chiar joacă fotbal pe bune... 

Bogdan: Aşadar, sms la 1721, facebook Bine dimineaţa şi facebook Radio 21 România, să ne spuneţi şi 

nouă motivele pentru care sunt românii buni la pat, ca să demonstrăm împreună chestia asta, lăudaţi-vă, ne 

lăudăm cu performanţele noastre 

Ioana: ...şi cel mai mişto comentariu o să primească un premiu surpriză de la noi... 

Bogdan: De ce sunt românii buni la pat, îţi dai seama că o să vină comentarii de genul: pentru că eu sunt 

un balaur în pat, pentru că eu muşc rău; vai!, trebuie să vedeţi rotopercutorul din mine. 

Ioana: Ne-a scris J. pe facebook la Radio 21, ieri: „Eu vă demonstrez, numai daţi-mi un pat şi două 

femei”... Ha ha ha! 

 

Ora 8.23 (rep.06.35), insert audio: „Bine dimineaţa recomandă sexul de dimineaţă. Radio 21.” 

Bogdan: Apropo de ce-am auzit acum două secunde, ne zice cineva: „Băi, trebuie să încercaţi sexul de 

dimineaţă. Vă dă un chef de muncă... 

Ioana (râde): Am citit şi eu commentul ăla. 

Bogdan: Cică dă un chef de muncă, de n-ai văzut aşa ceva!, uite, întrebare de clasa a II-a: Paul, ia zi, e 

adevărat?   Paul: Da. 

Bogdan: Deci Paul a recunoscut, e adevărat, şi eu sunt de aceeaşi părere, mi se pare că funcţionează. 

Paul: Numai să nu fi singur... Neapărat. 

Bogdan: Şi-asta e important, de asemenea... adică s-ar putea să-ţi începi ziua trist... 

Paul: S-ar putea să-ţi începi ziua bio. 

Ioana: Am primit un sms. „Bună! Românii sunt buni la pat, pentru că o au mică dar jucăuşă”. 

Bogdan: Hai terminaţi!... 

Paul: Eu am o dilemă. Am primit un comment şi nu înţeleg o chestie. Commentul zice aşa: „După ce am 

rupt două paturi şi am schimbat parchetul, vă las pe voi să apreciaţi cât de taur sunt”. Ok! Cu patul am înţeles, 

dar ce-ai avut cu parchetul? 

Bogdan: ...Şi ce legătură are asta? A! Ai rupt patul făcând sex? Să fim serioşi... 

Paul: Se-ntâmplă.   Bogdan: Mă armăsarule care eşti! Ai rupt patul? 

Paul: Eu? Nu, el. Se poate, oamenii chiar sunt nebuni! 

Bogdan: Adică ce-ai făcut frate?... Te-ai urcat la etajul doi şi-ai sărit pe săraca fată, de la doi? 

Ioana: Dar eu am o altă întrebare pentru voi, cei care ne ascultaţi. Cum demonstraţi voi că sunteţi buni la 

pat, adică spuneţi-ne cum demonstraţi că sunteţi buni la pat... trimiteţi-ne sms la 1721, număr cu tarif normal, 

scrieţi-ne pe facebook, scrieţi-ne, nu vrem detalii. (...) 

Bogdan: Andreea zice: „Normal că românii sunt buni la pat. De ce toţi străinii caută românce”?. 

Paul: Tu, Bogdane?   

Bogdan: Eu nu am rupt patul... pot să zic că nu sunt taur. Adică de scârţâit, scârţâie, dar nu l-am rupt... 

Ioana: Eşti la început, Bogdan, se scuză... Am primit un comment foarte tare, zice că „Băi nene, voi 

credeţi că mai erau atâtea fete borţoase de la vârsta de 14 ani dacă nu erau aşa buni românii noştri”? Deci, da! 

E o explicaţie. 
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Bogdan: 8 şi 26 de minute, da, continuăm dezbaterea asta, e foarte greu să vorbeşti despre chestia asta, e 

greu să vorbeşti la radio despre asta. Trebuie să te cenzurezi. Bine dimineaţa tuturor, suntem Paul, Ioana şi 

Bogdan şi suntem buni la pat! Spuneţi-ne dacă sunteţi şi voi, daţi sms... 

 

Bogdan (ora 09.09): De asemenea mai avem un concurs în desfăşurare astăzi, de altfel în fiecare 

dimineaţă, pentru că discutăm în „Bine dimineaţa” despre faptul că românii sunt buni la pat, cel mai tare 

comment pe care-l găsim pe facebookul Radio 21 România va fi premiat (...). 

 

Bogdan (ora 09.52): Mai dăm un premiu, pentru că nouă ne place să premiem ascultătorii care 

comentează drăguţ, argumentat şi pozitiv la temele zilei, astăzi am discutat despre faptul că românii sunt buni la 

pat şi câştigător, cu cel mai tare comment primit pe facebook-ul radio 21 este G.C., care ne-a scris aşa: „În 

primul rând românii sunt potenţi. Noi avem o alimentaţie diversificată, include şi binecunoscuta ţelină. (...) În al 

treilea rând se spune să numeri banii sau să faci copii. Neavând bani, românii exersează sexul, iar de la mult 

exersat devenim aşi. (...)”. 

 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 25.03.2011 

Bogdan (ora09.50): Ieri am discutat în direct la Radio 21 despre faptul că românii sunt buni la pat... 

Ioana: Şi ieri am avut şi un câştigător la tema asta, G.C. îl cheamă... care ne-a trimis un comment foarte 

mişto şi noi ne-am gândit să-l premiem şi a rămas ca astăzi să-i spunem despre ce e vorba în premiul lui... 

Bogdan: Înainte să spunem ce a câştigat, hai să dăm şi commentul lui în legătură cu faptul că românii 

sunt buni la pat, el a zis (...). Pentru tine, G.C. un kg de ţelină, o păpuşă gonflabilă şi o cutie de prezervative, să-

ţi ajungă... puţin, că suntem români.  

 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 28.03.2011 

Bogdan (ora 08.10): Mă uitam pe facebook şi am văzut că e revoluţie la subiectul pe care l-am postat 

vineri seara, subiectul pe care-l discutăm şi astăzi în „Bine dimineaţa”.  

Ioana: Un subiect care a generat multe, multe şi foarte multe comentarii. 

Paul: Inclusiv fetele au comentat! 

Ioana: Mamă, da’ ce s-au mai antrenat acolo în discuţii în profiluri, în... 

Bogdan: Ideea este simplă. Ştim că fetele cuminţi fac sex nebun, am şi afirmat. Bine, bine, dar vrem să 

ştim de la voi care este profilul fetei cuminţi... 

Ioana: Şi în ultima oră de „Bine dimineaţa” astăzi o să anunţăm câştigătorul celui mai mişto comment de 

la tema asta... 

(...) 

Ioana (rep. 05.38): Aşteptăm în continuare sms-urile voastre să ne spuneţi profilul fetei cuminţi care face 

sex nebun... 

(...) 

Bogdan (rep. 09.40): ...Vrem profilul fetei cuminţi, să ne spuneţi ce înseamnă o fată cuminte, pentru că 

noi ştim deja că fetele cuminţi fac sex nebun, dar vrem să ştim cum să le recunoaştem, mai ales noi, băieţii. (...) 

Ioana (rep. 11.18): Părerea mea e că şi fetele bune şi fetele rele fac sex nebun şi asta se poate dovedi şi 

ştim cu toţii că românii sunt buni la pat. 

Paul: Dar care e profilul unui sex nebun? Asta nu-ntrebăm? 

Ioana: Ăsta a fost commentul unui ascultător de-al nostru... 

Bogdan: Profilul unui sex nebun, şi vezi sex de-ăla cu târnăcopul, de te plictiseşti. (...) 

Bogdan: Continuăm discuţia, poate mai luăm o fată în direct, un picuţ mai târziu, să ne spună. 

Ioana: Nu, poate de data asta intră un domn în direct să ne facă profilul fetei cuminţi, sau profilul sexului 

nebun, depinde cât tupeu are.  

Bogdan: Continuăm dezbaterea şi mai luăm câteva păreri. 

 

Paul (ora 08.48): Bă, se pare că în dimineaţa asta vorbim numai despre... sex, dar lucruri bune. Astăzi 

vorbim despre fetele cuminţi ... şi iarăşi oamenii de ştiinţă americani au descoperit că în timp ce faci exerciţii 

fizice şansele de a face un infarct se triplează, pe când, dacă faci sex, doar de doi virgulă şapte ori, (este 

corectat) două virgulă şapte ori. Concluzia, e simplu. Ideea e că dacă facem sex riscul de a face atac de cord este 

mult mai mic.  

Bogdan: Deci dacă fac sex des, am rezistenţă mai mare. Dacă fac sex ocazionl s-ar putea să mori. Stau şi 

mă gândesc în secunda asta dacă să mai fac. (...) 
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Bogdan (ora 09.08): ...Astăzi la „Bine dimineaţa” discutăm despre faptul că fetele cuminţi fac sex nebun 

şi sms-urile voastre curg... tot felul de idei, noi am întrebat aşa: care este profilul fetei cuminţi. Commenturi 

sunt, slavă Domnului (...) Mie-mi place foarte mult şi ăsta care zice: fata cuminte este tocilara clasei. Este fata 

pe care n-o cheamă colegii la chiulit şi la cafea. Este fata cuminte care mie mi-a schimbat viaţa din punct de 

vedere sexual... 

Paul: Eu tocmai vroiam să spun că fetele, tocilarele, de obicei erau nişte frustrate şi-şi varsă frustrările în 

pat. Am avut şi eu o astfel de fată. 

Bogdan: Nu e imposibil să fie nici aşa. Paul: Nu e rău deloc, crede-mă. 

Bogdan: De când te-am cunoscut prima dată mi-am dat seama că ai umblat cu tocilare. 

(...) (rep. 02.50) Ioana: Referitor la tema noastră cu fetele cuminţi fac sex nebun, ne zice I.P.: „Tocilare, 

da. Păi toacă tot, nu”? Ha ha ha! 

 

Ora 09.30. Bogdan citeşte din presa mondenă: (...) Şi mai avem aici vedetele autohtone care şi-au amintit 

prima lor experienţă sexuală. Vreţi să vă zic cine şi-a amintit, printre altele?  Cineast (...) şi zice cum a făcut el 

sex „când era mic, la curve”. Dom’ regizor, în vârstă de foarte mulţi ani, mulţumim frumos că ne-aţi împărtăşit 

această experienţă, noi chiar eram curioşi să aflăm cum s-a-ntâmplat şi, printre altele, ne-a mai zis şi M.P. cum  

a fost, doar că zice că s-a întâmplat când era la grădiniţă, avea 5 ani şi a fost fără finalitate. (...)  

 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 30.03.2011 

Prezentatorii emisiunii citesc câteva bancuri primite prin sms de la ascultători.  

Ioana (ora 08.20): Pot să citesc şi eu unul? Un bătrân se uită la organul său şi zice: „Ne naştem 

împreună, dar murim pe rând.” 

(...) 

Trebuie să alegem bancul câştigător şi trebuie să recunoaştem că este foarte greu... am primit o grămadă 

de bancuri... 

Ioana (ora 09.46): Pot să mai citesc şi eu unul, foarte mişto? Vreţi? Două prietene se întâlnesc. „Vai, dar 

ce rău arăţi!, ce-ai păţit?” „Aseară am făcut 39 cu 7.” „Vai dragă, ciudat, eu aseară am făcut 69 cu 2 şi mă simt 

excelent!” 

(...) 

Paul (ora 09.48, rep.01.55): Mai dau un banc: Doi clitorişi mergeu pe stradă. Unul către celălalt: „Am 

auzit că-ţi merge cam prost în ultima vreme...”. „E! Gurile astea rele.” 

Bogdan: Paul! 

Paul: Nu e vulgar!  Şi îndeplineşte şi condiţia să aibă 4 rânduri. 

(...) 

Bogdan (ora 09.53, rep.07.20). ...De ce are veveriţa coada în spate? Pentru că ea e în faţă. 

 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO 21 _______________ 

 

 Spotul publicitar pentru un show de striptease masculin cu trupa „Italian dream lovers” a fost 

difuzat în zilele de 07.03.2011 (ora 12:56) şi 08.03.2011 (ora 12:55), la ore în afara intervalului în care 

publicitatea pentru spectacole erotice este permisă. 

 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 24.03.2011 

În această ediţie, prezentatorii emisiunii „Bine dimineaţa” au voit să demonstreze că românii sunt buni la 

pat (referire la sloganul din campania de promovare a postului:  „...Noi credem că românii sunt buni la pat. 

Pentru că Radio 21 e simply positive”), şi au făcut apel la ascultători să trimită mesaje pe sms, pe facebook Bine 

dimineaţa şi facebook Radio 21, să ne spuneţi şi nouă motivele pentru care sunt românii buni la pat, ca să 

demonstrăm împreună chestia asta, lăudaţi-vă, ne lăudăm cu performanţele noastre. 

Dintre mesajele primite au fost citite unele, printre care: 

„Eu vă demonstrez, numai daţi-mi un pat şi două femei” ; „Trebuie să încercaţi sexul de dimineaţă. Vă dă 

un chef de muncă...” ; „Românii sunt buni la pat pentru că o au mică dar jucăuşă” ; „Voi credeţi că mai erau 

atâtea fete borţoase de la vârsta de 14 ani dacă nu erau aşa buni românii noştri?”. 
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 În ediţia următoare, cea din 25.03.2011, a fost comunicat premiul pentru ascultătorul care a trimis un 

comment foarte mişto referitor la această temă: un kg de ţelină, o păpuşă gonflabilă şi o cutie de prezervative. 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 28.03.2011 

În această ediţie a fost tratat subiectul „fetele cuminţi fac sex nebun” şi s-a cerut ascultătorilor: vrem să 

ştim de la voi care este profilul fetei cuminţi. 

În emisiune, Paul Ipate a spus că „fetele, tocilarele, de obicei erau nişte frustrate şi-şi varsă frustrările în pat”. 

Ioana a citit şi un mesaj: „Tocilare, da. Păi toacă tot, nu”?. 

Bogdan a citit din presă că cineva a făcut sex „când era mic, la curve”,  şi altul că s-a întâmplat când era la 

grădiniţă, avea 5 ani şi a fost fără finalitate. 

 Emisiunea „Bine dimineaţa” din data de 30.03.2011 

În emisiune au fost citite unele bancuri primite de la ascultători: 

Ioana: Un bătrân se uită la organul său şi zice: „Ne naştem împreună, dar murim pe rând.”  

Două prietene se întâlnesc. „Vai, dar ce rău arăţi!, ce-ai păţit?” „Aseară am făcut 39 cu 7.” „Vai dragă, 

ciudat, eu aseară am făcut 69 cu 2 şi mă simt excelent!”   

Paul: Mai dau un banc: Doi clitorişi mergeu pe stradă. Unul către celălalt: „Am auzit că-ţi merge cam prost în 

ultima vreme...”. „E! Gurile astea rele...” 

Bogdan: ...De ce are veveriţa coada în spate? Pentru că ea e în faţă. 

 

 

3. ____ROCK FM, VIBE FM şi RADIO  21__________________________________________ 

 

Au fost monitorizate, din punct de vedere al protecţiei copilului, inserturile audio (jingle-uri, sloganuri, 

spoturi de promovare etc.) pe care posturile de radio Rock FM, Vibe FM şi Radio 21 le difuzează în diferite 

intervale orare ale zilei. 

Monitorizările au fost efectuate în datele de: 

Radio 21: 02.03.2011, în intervalul orar 07:00-24:00 şi 03-09.03.2011, în intervalul orar 07:00-16:00;  

Vibe fm: 10.03.2011, în intervalul orar 7-24 şi 11-12.03.2011, în intervalul orar 7-14;  

Rock fm: 17.03.2011, în intervalul orar 7-24 şi 18-19.03.2011, în intervalul orar 7-14. 

 

Semnalăm difuzarea următoarelor spoturi care au un conţinut nepotrivit (au conotaţii sexuale), ţinând 

seama de ora la care au fost difuzate: 

 

RADIO 21. Inserturi în limba engleză: 

 „Positive music is like having great sex! Don't stop! Don't stop! Radio 21. Music positive!”  

(Muzica pozitivă este ca un sex excelent! Nu te opri! Nu te opri! Radio 21. Muzică pozitivă!) 

Difuzat: 02.03.2011 (ora 14:35); 05.03.2011 (ora 14:20); 08.03.2011 (ora 10:24). 

 

„Radio 21, all the hits! All the hits! 21 nonstop hits are like 21 orgasms! Unbelievable  hot! Shopping 

makes you feel good about yourself! Think positive, Radio21, music positive!” 

(Radio 21, toate hiturile! Toate hiturile! 21 de hituri non-stop sunt ca 21 orgasme! Incredibil de  fierbinţi! 

Shopping-ul te face  să te simţi bine! Gândeşte pozitiv, Radio21, muzică pozitivă!) 

Difuzat : 02.03.2011 (ora 13:53); 03.03.2011 (ora 15:55); 05.03.2011 (ora 14:10); 07.03.2011 (ora 14:09). 

 

Inserturi în limba română, uneori cu referire la sex: 

„Bine dimineaţa recomandă sexul de dimineaţă. Radio 21.”  (24.03.201, ora 08.23) 

„... Noi credem că românii sunt buni la pat. Pentru că Radio 21 e simply positive. Ascultă şi tu Radio 21 şi 

intră pe astaeromania.ro ca să găsim împreună partea bună din orice. Radio 21, simply positive”. (difuzat în 

25.03.2011, în grupaje de publicitate, orele 07.53 şi 09.56) 

 

VIBE FM ŞI ROCK FM: La posturile de radio de radio Vibe FM şi Rock FM comunicările din cadrul jingle-

urilor nu încalcă legislaţia audiovizuală. 

 

4. Radio ZU, Radio Guerrilla, Rock FM şi Vibe FM 

 

La aceste posturi de radio, în perioadele menţionate, în luna martie nu s-au constatat încălcări ale 

legislaţiei audiovizuale în programele matinale. 



 7 

 

 

_________________Luna APRILIE___________________ 

 

 

Posturi radio: Kiss FM, Radio Zu, Radio Guerrilla, Pro FM şi Radio 21  

Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate;  

Reclamaţia nr. 4783/08.04.2011 (Kiss FM) 

Perioada: 01.04.2011-30.04.2011  

 

În perioada 01.04.2011-30.04.2011 au fost monitorizate programele difuzate de posturile de radio: Kiss 

FM, Radio Zu şi – în perioadele menţionate în tabel –, posturile Radio Guerrilla, Pro FM şi Radio 21.  

 

Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna aprilie: 

 
Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 
Perioada monitorizată Protecţia copiilor 

Protecţia demnităţii 

umane 

Publicitate / 

Concursuri 

Kiss FM 01 - 30.04.2011 3 - 1 (reclamaţie) 

Radio Zu 01 - 30.04.2011                          1 - 

Radio Guerrilla 01-04.04.2011  - - - 

Pro FM 05-11.04.2011  -  -  - 

Radio 21 15-18.04.2011 
Piesă muzicală 

Inserturi audio 
- - 

 

 

 

1._____RADIO KISS FM___________________________________________ 

 

Reclamaţia nr. 4783/08.04.2011: Data difuzării emisiunii : 05/04/2011; Ora difuzării: 19:38  

Denumirea emisiunii : KISS Cash  

Conţinutul reclamaţiei: Regulamentul concursului a fost incalcat, prin simplu fapt ca nu s-a inceput 

cronometrarea, particpantului la concursul Kiss Cash si a fost descalificat pe acest principiu. Al doilea motiv 

pentru descalificare a fost ca nu a ghicit din prima numarul, ci din a treia, fapt ce nu contravine regulamentului.  

Va multumesc astept un raspuns de la dumneavoastra.  

 

Constatări: 

În emisiunea „Kiss Kiss in the Mix” din data de 05 aprilie 2011 s-a desfăşurat, la  ora 19.38, concursul „Kiss-

Cash 2011, primul sezon”. În urma reportărilor premiul a ajuns la 7.700 de euro. 

Desfăşurarea concursului: 

Conform regulamentului, un ascultător a comunicat prin telefon numărul – 234.532 – pe care urma să-l 

spună un participant înscris la concurs, sunat de Dj-ii Kiss Fm.  

A fost sunat Claudiu, din Sibiu: 

Dj Kiss FM: ...Am vrea să-ţi dăm nişte bănuţi la Kiss Cash, mai exact 7.700 de euro, dacă ne zici şi 

nouă care ar putea să fie indiciul ăsta? 

Claudiu (rep. 02.32): 234352. 

Dj:  Cât, cât? Mai zi o dată. 

Claudiu: 234352. 

Dj:  A! Ai nişte cifre undeva inversate, să ştii! 

Claudiu: 234... păi v-am ascultat acum. 

DJ:  234 şi?... ai undeva la mijloc două cifre inversate. Adică nu le zici exact cum trebuie. 

Claudiu: 325.  

Dj:  Nu, ne pare rău, hai că nu, deja... 

Claudiu (rep. 03.05. secunda 32-n.m.): 5... 32. Este!! 

Dj:  A!  

Claudiu: 532. 
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Dj:  Ţi-a şoptit cineva acolo? 

Claudiu: Nu, că sunt singur în maşină. 

Dj:  Păi nu ştiu cum să facem în cazul ăsta, pentru că trebuia să spui de la început numărul bun. 

Claudiu: V-am ascultat, dar le-am încurcat, că... conduc, conduc. 

Dj:  Am înţeles, dar trebuia să spui din prima numărul corect, nu asta este condiţia, regula? 

Claudiu: Da. 

Dj:  Zi-mi, ce facem acum? 

Claudiu: Nu ştiu, cum ziceţi voi, băieţi. 

Dj:  Cum zicem noi? Cum zice regulamentul! Trebuie să consultăm site-ul, să vedem ce scrie acolo, la 

regulament. Tu trebuia să spui din prima numărul bun, noi aşa ştim că e regulamentul. Tu, practic, l-ai zis din a 

treia încercare. Ai amestecat ultimele cifre de la final şi la a treia încercare ai zis 532. Bun, ce facem în cazul 

ăsta? Hai să consultăm regulamentul, să vedem ce se întâmplă. Facem aşa: nu anunţăm acum dacă dăm premiul 

sau nu, pentru că suntem într-o situaţie destul de încurcată, am putea spune... deliberăm împreună cu colegii 

noştri care au fost pe fază şi au ascutat şi o să dăm verdictul în câteva minute. Aşa că, ne întoarcem după pauză, 

te sunăm, Ok? 

Claudiu: Ok, bine, mulţumesc. 

Dj: Bun, hai să luăm o mică pauză şi ne întoarcem, deliberăm cu juriul, să vedem dacă din a treia 

încercare scrie la regulament că are voie să ia bănuţii... 

 

După nouă minute Dj-ii Kiss FM au revenit anunţând că nu se acordă premiul: 

Dj: Era cât pe-aci să dăm bănuţii la Kiss Cash, din păcate Claudiu din Sibiu n-a zis din prima numărul 

corect, ci în urma a patru încercări, potul merge aşadar mai departe. Au fost şi peste 20 de secunde, n-am pornit 

noi counter-ul pentru că am zis că nu era cazul. Ideea e aşa: au trecut şi cele 20 de secunde, a zis 4 încercări, nu 

i-a ieşit numărul... Ideea era să zică din prima numărul corect, asta e regula... 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 05.04.2011 

Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” se difuzează de luni până vineri, în intervalul orar 07-10. 
Fragment din emisiunea din 05.04.2011 (ora 07.43): 

M.Găinuşă: 7 şi 43 de minute, la ce să ne oprim?.... 

Oana: Nu la ştirea aceea pe care mi-ai arăt... 

M.Găinuşă: De ce, mă, că...  

Oana: Păi s-o păstrezi pentru mai târziu, Mişu, este pentru audienţă maximă ştirea aia. 

M.Găinuşă: Mamaia vroia acum, mamaia respectivă, nu vroia mai târziu, iată, titlul este următorul: 

„Nu m-a violat cum trebuia să mă violeze, că nu spuneam la nimeni!”, incredibil, sunt reacţii surprinzătoare ale 

unei bătrâne din Prahova care a fost victima unei agresiuni sexuale mai puţin obişnuite. Femeia spune că nu 

faptul că a fost molestată a deranjat-o, ci modul în care individul, pe nume Viorel şi-a satisfăcut poftele cu ea. 

 

A fost redată următoarea înregistrare: 

Reporter: Spune că dacă v-ar fi violat, v-ar fi lăsat urme, se presupune că v-a forţat, v-a... 

Femeia: Păi nu m-a violat cum trebuia să mă violeze, aia e! Că dacă mă viola îi spuneam: Du-te 

dracului! Ai făcut-o, pe-aici să nu mai dai. Nu spuneam la nimeni, tăceam. O înghiţeam şi pe-asta şi dacă îl mai 

vedeam o dată la poarta mea îl omoram 

Reporter: Da’ cum v-a... 

Femeia: Cu degetul şi cu limba.... să mă scuzaţi, să mă iertaţi, că n-am păţit în viaţa mea şi neam de 

neam n-am să păţesc. 

Reporter: Ca să afle şi ei ce s-a-ntâmplat. 

Femeia: Aşa, l-am scăpat cu capu-ntre picioare. În timpul ăla, aşa... s-a terminat. De! Mă spoi şi pe 

mâini, în schimb pe faţă nu mi-a ajuns. „Dă-mi o cârpă”. Am luat o cârpă de-aici, s-a şters 

 

M.Găinuşă: Eu zic să oprim, cine-a pus această ştire? Îmi pare rău că n-am ascultat-o înainte.  

Oana: Tu ai pus această ştire!    M.Găinuşă: Cine mi-a pus-o mie pe faţă, aicia? 

În acest timp, reportajul a continuat: 

Reporter: N-aveţi probe... 

Femeia: Are probe cârpili cu care s-a şters prostu' cu ele. Că dacă şi-a dat drumu’ ca un bou pe el, s-a 

murdărit. 



 9 

S-a încheiat difuzarea reportajului. M.Găinuşă: Da, foarte frumoasă. Mă scuzaţi că am dat această ştire 

fără s-o ascult înainte, domnu’ Dan 10%, mie 5%... (...) Nu se poate aşa ceva, ne scuzaţi pentru această... 

Oana: Mai comentează ştire, Mişu.. 

M.Găinuşă: Nu poţi să comentezi în halu’ ăsta... 

Oana: O invităm pe mamaie la noi aici şi o întrebăm cum a stat de fapt treaba... 

(...) 

Ora 07.48 (rep. 05.50) 

M.Găinuşă: Nu mai râde, că nu mai prididesc să-mi fac mea culpa în această dimineaţă. Timp de atâta 

amar de vreme am vrut să fac din acest program un program decent şi acuma-mi dau cu bâta-n baltă... 

Oana: A fost, Mişu, timp de o lună de zile... 

M.Găinuşă: Am dat cu bătrâna-n baltă chiar în halu... n-am fi crezut că o femeie bătrână în halu ăsta o 

să vorbească... 

Oana: Nici eu nu m-aş fi aşteptat vreodată în viaţă ca tu să laşi să  intre pe post aşa ceva! 

M.Găinuşă: Îmi pare foarte rău, dar nu am ascultat înainte şi n-am crezut că cineva poa’ să-mi dea 

chestia asta să dau pe post, deci să trecem peste... Elegant vom trece peste, dacă se mai poate.... oricum cei care 

nu au prins această înregistrare o vor regăsi în monitorizarea CNA, cu siguranţă. Hai să trecem la o ştire din 

Cancan... 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 19.04.2011 

Pasaj din emisiune: 

Ş.Huidu: Mişu ... M.Găinuşă: Da. Ş.Huidu: Dar de baba aia din Prahova nu spui nimic? 

M.Găinuşă: Care babă? Ş.Huidu: N-o ştii? M.Găinuşă: Aicea nu am nici o babă să ştii. (...) 

Oana: Celebra doamnă în vârstă, nu-i mai spune şi tu babă. 

M.Găinuşă: Nu mai abordez această... M.Găinuşă: Am abordat-o suficient. Dacă vreţi să aflaţi cum am 

abordat-o, o să vedeţi în monitorizarea CNA-ului. Atunci. 

Oana: Vrei să vorbim despre acest subiect, Mişu? 

M.Găinuşă: Nu am nevoie de psiholog, lasă-mă în pace. 

Ş.Huidu: Noi avem  baba.  

M.Găinuşă: Eu cred că ea are nevoie.  

Ş.Huidu: Avem baba, să ştii, nu se lasă, bă, nu se lasă. 

Oana: Nu se lasă, Mişu şi trebuie să te informăm ce s-a mai întâmplat cu celebra băbuţă ... 

Ş.Huidu: În circul de stat. 

Oana: Bine. Cazul a luat o turnură neşteptată... Viceprimarul comunei, acel Viorel, da, îl mai ţineţi 

minte ... A declarat că toată povestea a fost înscenare politică din partea celor de la PSD. 

 

A fost redată următoarea înregistrare: 

Reporter (reper 01.16): A fost sau n-a fost viol? Asta e ...  

Femeia: Nu, n-a fost viol. A făcut alte măgării. N-a fost viol, cum trebuie să..., viol cum se zice viol. 

Reporter: Ce a fost? Ca să o lămurim până la urmă. A fost? Deci spuneţi  că n-a fost viol până la urmă?  

Femeia: N-a fost viol. El a făcut alte măgării.  

Reporter: Dacă n-a fost viol, ce a fost? 

Femeia: Cum să vă spun eu, el n-a făcut cum trebuia să facă, ca oamenii. El a făcut altfel. 

Reporter: Spuneţi că n-a fost viol. 

Femeia: Nu, nu, n-a fost viol, a fost perversiuni sexuale, cum se zice. Aşa. N-a fost viol cum trebuia (...). 

Pe parcursul derulării înregistrării, prezentatorii Mihai Găinuşă şi Şerban Huidu au intervenit din studio. 

M.Găinuşă: Aşa. 

Femeia: Cei de la Văleni care a venit, anchetatorii. Fraţilor, nu a fost viol, cum trebuia să fie. 

Ş.Huidu: Nu. M.Găinuşă: Asta am înţeles. 

Femeia: M-a supus la perversiuni. Nu ştiu ce a avut în capul lui. 

M.Găinuşă: Pervers. 

Femeia: El era beat. Am mai înţeles că a mai tăbărât şi pe la Matiţa, a mai tăbărât şi prin mai multe părţi. 

Ş.Huidu: A  tăbărât. 

Reporter: Cu acelaşi procedeu, sau viol clasic?  

Femeia: Cu acelaşi. Nu, cu acelaşi procedeu  Care l-a făcut la mine. E obsedat după aşa ceva. Domnule, 

eu nu inventez nimic. Eu am dat cârpele la probă, probele s-a dus la Văleni. 
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Femeia: Mi-a luat sângele la analiză. Am spus în gura mare, nu m-a violat cum trebuia să mă violeze. A 

făcut alte măgării. Dacă nu mă chinuia în halul în care m-a chinuit că datorită lui nu..., că mi-a scos piciorul 

din..., că eram operată a doua oară. Păi dacă el m-a împins, ca pe dracu. 

 

Intervenţii din studio, după redarea înregistrării: 

M.Găinuşă: Aia mi-a plăcut mie, acolo, fragmentul ăla. „M-a supus la perversiuni sexuale”. Aşa. 

Ş.Huidu: Nu aia, nu aia. Mi-e cu piciorul mi-a plăcut. A umblat la picior? A doua oară? Nu se poate! Să 

plătească! 

Oana: Da. Să trecem totuşi de acest subiect, suntem în săptămâna mare. 

Ş.Huidu: Păi mare, exagerat de mare. 

Oana: Şi să nu ne mai gândim la astea.  

M.Găinuşă: Săptămâna mare. Se fură clopote, se violează, se mănâncă iepuraşii de paşte. E România 

asta. 

Ş.Huidu: Da, da, da. Păi e mare. 

M.Găinuşă: Se împuşcă câinii pe stradă.  

Ş.Huidu: E mare, mă. 

M.Găinuşă: Mie îmi place că suntem un popor paşnic şi iubitor de Dumnezeu, bună dimineaţa, aleluia! 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 20.04.2011 

Ora 9:14. Prezentatorii emisiunii Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Oana Paraschiv au făcut o dedicaţie 

muzicală difuzând piesa ,,De ziua ta’’ a formaţiei ,,Paraziţii’’. 

 

Ş.Huidu (ora 09.14): Zi de ce?    M.Găinuşă: Dar zi tu ce.   Oana: De ce, ce? 

Ş.Huidu : Cheltuie Primăria sector 1. La mulţi ani, e ziua ei! Cum? 

M.Găinuşă: A, e ziua primăriei?   Ş.Huidu : Păi da, d-aia cheltuie, mă ... 

M.Găinuşă: Nu, nu. Vroiam să le facem o dedicaţie. 

Oana: În fiecare  zi e ziua primăriei pentru că îşi permite, Şerbane, să-şi facă  ziua în fiecare zi (...) 

Ş.Huidu : Nu, e ziua ei, îşi face ziua. Bagă bănci de lemn tropical, bagă coşuri de gunoi cu scrumiere, bagă 

mese de tenis şi şah şi ce dacă? 

Oana: Să sărbătorim împreună cu ei, zic. 

Ş.Huidu : La mulţi ani!  

 

A fost difuzată piesa „De ziua ta" – „Parazitii”. 

Versuri:   

Eşti un nasol cu lanţ de aur la gât şi creierul gol, 

Cumperi ţoale de firmă false, bagi mecla-n mall, 

Ai un Seria 5, îţi pute botu plescăi mentol, 

Mor femeile după tine, fă-ţi un control … 

Cap de bivol, văd că tu nu ai rude ai stol, 

Şi o să-mi aduc în pistol, muniţia de război la 

paintball, 

Eşti parvenit, dai cu banii în lăutari 

 

Da, da. Să sugi (bip) de ziua ta! 

 

Eşti un (biip) retardat care stă pă „gugle”…, 

Joacă table, râgâie când dă duble, 

Cântă “O viaţa mea”, când e plimbat în dube, 

La pârnaie o (biip) ge-n chec visând (biip) nude  

Ne bucurăm sincer frate, îţi meriţi soarta, 

Caută-ne în 20 de ani, când ţi se va deschide 

poarta, 

Eşti umilit, nefericit, pupă tineta… 

 

Da, da. Să sugi (bip) de ziua ta! 

 

Eşti un paznic (bip), cu ceapa-n gât,  

Fii mulţumit că ai crescut cu vaca la păscut, 

Prostia ta e scut, noi n-avem apărare, 

Când îţi aperi obiectivul transpirat cu ceafa-n soare, 

În jurul tău „e multe”, nu înţelegi nimic 

Şi presupui uimit că eşti în căruţă când te bagi în lift, 

Îţi dăm un kick găozare, exact ca Băsescu. 

 

Da, da. Să sugi (bip) de ziua ta! 

 

Eşti un porc posesor de casă de discuri, 

Ţi-am băgat milioane în cont, 

Tu vezi doar riscuri, 

Fiscu te vânează, 

Fii pe fază, eşti o mină de aur, 

Şi o să plângi falit la audit, 

Cu lacrimi de minotaur, 

Nu sunt bogat, sunt respectat în schimb, 

Când fac afaceri sar la gât, dă-te-n foc nu dau 

limbi, 

N-ar fi rău să te schimbi, un pic şi nu uita… 
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Da, da. Să sugi (bip) de ziua ta! 

 

Eşti un popă infect, cu mâna pe bani,  

Când e vorba de f(biip)ut copii şi lins icoane, ai 

şapte dani, 

Te temi că Dumnezeu rămâne fără fani, 

Când bagi alcool, mâncare şi vrei bani la 

înmormântare, 

Oare hoitu tău gras o să sperie morga 

Când vei părăsi pământul , 

Şi o să mori ca Iorga ... 

Noi glumim acum …şi (bip)măm ceva in cinstea ta ... 

  

Da, da. Să sugi (bip) de ziua ta! 
 

Cred că ţi-a vorbit mă-ta ... mă-ta ... mă-ta…despre 

mine (Bis) 

Cred că ţi-a vorbit mă-ta ... mă-ta ... mă-ta…despre 

mine (Bis)

 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 

 

 Reclamaţia nr. 4783/08.04.2011 

În urma monitorizării programului difuzat de postul de radio Kiss Fm s-a constatat că în desfăşurarea 

concursului „Kiss-Cash 2011 - primul sezon” din cadrul emisiunii „Kiss Kiss in the Mix” din data de 05 

aprilie 2011, la  ora 19.38, nu a fost respectat regulamentul concursului, deoarece: 

- Nu a fost semnalată în niciun mod scurgerea celor 20 de secunde pe care participantul la concurs le 

avea la dispoziţie pentru a formula răspunsul corect (singur sau ajutat de un terţ, conform regulamentului); 

- Ghicirea numărului corect s-a întins pe o durată mai mare de 20 de secunde cât este prevăzut în 

regulament. În acest concurs ascultătorul a formulat numărul corect în 32 de secunde. 

În această ediţie a concursului, Dj-ii emisiunii, în urma unei pauze pentru a delibera, nu l-au desemnat 

câştigător pe participantul la concurs. 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 05.04.2011 

Mihai Găinuşă a introdus în emisiune o înregistrare în care o  femeie relata, pe larg şi cu detalii despre 

modul în care a fost violată. 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 19.04.2011 

În această emisiune a fost difuzat un nou fragment din înregistrarea în care o femeie, cea care în 

fragmentul difuzat în emisiunea din data de 05.04.2011 relata despre modul în care a fost violată, încearcă să 

lămurească acum pe reporter că „ n-a fost viol, a fost perversiuni sexuale, cum se zice. N-a fost viol cum trebuia 

(...)” . Reporterul încerca să afle dacă a fost viol clasic sau alt procedeu. 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 20.04.2011 

A fost difuzată piesa muzicală care a conţinut un limbaj licenţios („De ziua ta” – Paraziţii). 

 
Notă: Difuzarea acestei piese a fost sancţionată în şedinţa din 10.03.2009 (postul Radio Guerrilla – emisiunea 

Guerrilla de dimineaţă) şi 09.02.2010 (postul Kiss FM, Cronica Cârcotaşilor). 

 

 

 

 

 

 

În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul 

inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor în data de 11.01.2011 (5.000 lei). 
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2._____RADIO ZU___________________________________________ 
 

Emisiunea „Morning Zu” se difuzează de  postul Radio Zu de luni până vineri, în intervalul orar 07-10. 

În ediţia din data de 13.04.2011, prezentatorii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au realizat o scenetă pe 

teme sexuale: 

D.Buzdugan (ora 08:41): Violatorul din Zapodeni, ai auzit de el?... A fost prins violatorul din Zapodeni, 

unul care a violat o babă, nu ştiu, a fost zilele astea, ieri, nu ştiu, când a fost prins. Vrea să intre în emisiune să... 

M.Morar: Aşa, bine, hai să intre. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului din Zapodeni): Bună dimineaţa. 

M.Morar: Ăsta mă convinge să plec. Bună dimineaţa. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Da. Deci, da. 

M.Morar: Deci cine sunteţi dumneavoastră, ce vreţi de la noi, care-i treaba? 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Sunt violatorul din Zapodeni şi am venit aici ca să îmi fac mea 

pulpa, să povestesc cum s-a întâmplat. 

M.Morar: Povestiţi-ne, dar repede că avem treabă.  

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Eu sunt, mă încadrez într-o tradiţie. La noi aici în judeţul Vaslui, în 

Moldova, este tradiţia de a-ţi alege baba. 

M.Morar: Aşa. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): De la 1 la 8 martie se alege baba. 

M.Morar: Bun. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Am pus ochii pe babă, am ales-o şi am violat-o conform tradiţiei. Că 

vorba aia, adică. Şi este tradiţia că dacă baba are orgasm, se anunţă un an îmbelşugat. 

M.Morar: Aoleu! 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Dacă baba nu simte nimic, înseamnă că recoltele vor fi mai proaste 

şi se va produce inundaţii. Şi de asta ... 

M.Morar: Denis, poţi să-l chemi tu BGS-ul să ... 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Deci aşa se prevestesc inundaţiile, ca să ...să ştie lumea din sat dacă 

agoniseala de o viaţă s-o ducă pe deal sau nu. Adică asta e toată treaba. 

M.Morar: Dacă la dumneavoastră la Zapodeni tradiţia e ca fiecare violator să-şi aleagă baba, la noi în 

Bucureşti tradiţia e ca fiecare băiat (...) să-şi aleagă violatorul... Băieţii de la pază v-au ales pe dv azi dimineaţă. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Da. Anul ăsta vreau să vă spun, dar întrebaţi-mă cum a fost anul 

ăsta! 

M.Morar: Dar nu vreau să vă întreb! 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Deci vreau să spun că anul ăsta, baba a mimat orgasmul, deci v-a fi 

un an secetos, va fi un an greu. 

M.Morar: Da, se vede, cu cutremure, cu tzunami, e nasol. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Da. 

M.Morar: Deci nici violatorilor nu le merge foarte bine. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Da, a fost o babă drăguţă, că înainte de a suna la 112 să anunţe 

poliţia că am violat-o, mi-a oferit nuci, covrigi. 

M.Morar: După tradiţie. 

D.Buzdugan (în rolul violatorului): Da, după tradiţie. Bine, sub ameninţarea pumnilor mei, dar a fost ... 

adică s-a..., s-a supus.  

M.Morar: E 8 şi 45 de minute, avem (...). 

 

 

__CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI, PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE -  RADIO ZU ____ 

Prezentatorii emisiunii „Morning Zu” difuzată în data de 13.04.2011, Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, au 

realizat o scenetă pe temă sexuală, în care Daniel Buzdugan, în rolul violatoriului din Zapodeni, a avut referiri 

peiorative la persoanele în vârstă: Am pus ochii pe babă, am ales-o şi am violat-o conform tradiţiei... Şi este 

tradiţia că dacă baba are orgasm, se anunţă un an îmbelşugat. (...) anul ăsta, baba a mimat orgasmul, deci v-a 

fi un an secetos... 

 

În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Zu pentru calitatea limbajului 

folosit în emisiunile matinale (încălcarea normele privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale), în 

data de 11.01.2011 (10.000 lei) şi în 24.02.2011 (10.000 lei). 
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3._____RADIO 21___________________________________________ 

 

 În programele muzicale ale postului a fost difuzată, de mai multe ori, piesa Vestul sălbatic (Puya), astfel: 

În data de 15.04.2011 în emisiunile „Bine dimineaţa” la ora 08.38 şi „21@ Work cu Nico”, la ora 11.55 şi în data 

de 16.04.2011 în emisiunea „Afterparty” la orele 07.25 şi 10.49. 

Versurile acestei piese conţin o expresie vulgară: 

(...) 

Da, da, ne ştim bine textu’, / N-avem nevoie de viză ca să cucerim Vestu’. 

 

Avem jucători la Roma sau Fiorentina, 

Băieţi deştepţi din Mexic până în China, 

La radio auzi numai Ozone şi Inna, 

Nemţii fac coadă să ne cumpere maşina. 

Se zice : Tot ce-i bun tre' să vină de afară, 

Tot ce e de la noi e de căcat şi tre' sa moară. 

Eu nu subscriu băi, o să rămân în ţară, 

Pe restu’ vă pup şi ne vedem la vară. 

(...) 

 

 Printre inserturile reprezentând promouri, în perioada monitorizată au fost: 

- Începând cu mijlocul lunii aprilie pe postul Radio 21 se difuzează următorul spot de promovare pentru 

emisiunea Request 629: 

„Radio 21 (pronunţat în engleză: Radio Twenty-one). „Request 629”! Dom’le, eu stăteam în cameră 

liniştit şi când colo ce să vezi?! Se aude: „Aşa, aşa, joacă-te cu camera. Rupe patu’, dă-i cu pasu, jos textila, 

mută-i vila!”. Şi când colo, ce să vezi?! La radio era SexyRequest-ul. De-aici, înţelegeţi voi restul. Request 629. 

Sunt Liviu Hodor, sunt DJ Andi, românii ştiu să se distreze şi noi îţi demonstrăm asta. În fiecare zi, de luni până 

vineri, de la şase la nouă seara. „Request 629”, o emisiune o... o... orgasmică. Request 629... Orgasm, dom’le, 

nu problemă! (Exemple de repere orare la care s-a difuzat: 15.04.2011, ora 07.49, 09.25, 11.25; 18.04.2011, orele 

07.27, 09.23, 10.10 ş.a.). 

 

-  „Radio Twenty-one. Românii sunt buni la pat. Salut! Soci sunt şi cred că românii sunt buni la pat pentru 

că în fiecare zi văd pe prima pagină a ziarelor numai sfârcuri. Normal, se şi antrenează după. Asta e România! 

Simply positive. (Difuzat, de exemplu, în 16.04.2011, la ora 08.57). 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO 21 _______________ 

 

- În perioada monitorizată, în zilele de 15 şi 16.04.2011 a fost difuzată piesa Vestul sălbatic (Puya), ale 

cărei versuri conţin o expresie vulgară:  

Se zice : Tot ce-i bun tre' să vină de afară, / Tot ce e de la noi e de căcat şi tre' sa moară. 

- În programele postului s-au inserat jingle-uri (spoturi de autopromovare a postului de radio sau a unor 

emisiuni), pe teme sexuale:  

(...) o emisiune o... o... orgasmică. Request 629... Orgasm, dom’le, nu problemă!; 

(...) cred că românii sunt buni la pat pentru că în fiecare zi văd pe prima pagină a ziarelor numai sfârcuri; 

(...) Românii ştiu să se distreze, pentru că în fiecare seară de la 6 la 9 se primesc cele mai multe sesizări 

pentru tulburarea liniştii publice. Măi copii, daţi volumul mai tare! 

 

 

4. Radio Guerrilla şi Pro FM. 

La aceste posturi de radio, în perioadele menţionate, în luna aprilie nu s-au constatat alte încălcări 

ale legislaţiei audiovizuale în programele matinale. 

 

 Data: 05.05.2011 

 Şef Serviciu Monitorizare Radio-TV 

 


