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Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate; 

Reclamaţia nr. 956/26.01.2011 (Radio Zu) 

Perioada: 03.01.2011-31.01.2011  

Monitorizare: Serviciul Monitorizare Radio-TV 

 

În perioada 03.01.2011-31.01.2011 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, 

Pro FM, Rock FM şi Radio 21. 

 

Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în prezentul raport de monitorizare: 

Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 
Perioada monitorizată 

Protecţia 

copiilor 

Protecţia 

demnităţii umane 

Publicitate / 

Concursuri 

Kiss FM 03.01.2011-31.01.2011 - - - 

Pro FM 22.01.2011-23.01.2011 - - - 

Rock FM 
13.01.2011-18.01.2011; 

24.01.2011-26.01.2011 
- - - 

Radio Zu 03.01.2011-31.01.2011 4 - 6 (Concurs) 

Radio 21 27.01.2011-28.01.2011 - - - 

Radio Guerrilla 
03.01.2011-12.01.2011; 

19.01.2011-21.01.2011 
- - - 

 

 

1. _____RADIO ZU ___________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 12.01.2011 

 

Până în data de 17 ianuarie emisiunea matinală de la Radio Zu, difuzată în intervalul orar 07.00-10.00, a 

fost prezentată de Răzvan Popescu. În emisiunea din data de 12.01.2011 acesta a citit trei bancuri trimise de către 

ascultători:  

Ora 08.55. „Am  primit la 1815 trei bancuri super tari”:  

Primul – Culmea fidelităţii – la a treia nevastă să ai aceeaşi amantă!;  

Al doilea sună aşa – Soţul intră în pat şi-i şopteşte soţiei la ureche: iubita, sunt fără chiloţi! Soţia 

adormită îi răspunde: hai mă, lasă-mă, lasă-mă, mă, hai că bag mâine dimineaţă la spălat!  

Şi al treilea, fii atent! – la bărbaţi gaura fundului se numeşte anus! La femei, bonus! 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 25.01.2011  

 Reclamaţia nr. 956/26.01.2011 pentru emisiunea Morning Zu din 25.01.2011, ora: 9:00.  

Conţinutul reclamaţiei: Limbaj licentios, aluzii sexuale, deloc potrivite la o ora matinala, cu maxima 

audienta in magazine si mijloace de transport.  Alte comentarii: Din nefericire, am ascultat prestatia celor doi 

realizatori - Morar si Buzdugan - intamplator, intrand cu copilul meu de 12 ani intr-un magazin, unde a trebuit sa 

astept la o coada. Nu pot sa precizez ora exacta la care i-am ascultat, dar stiu ca a fost intre 9.00 - 10.00.  I-am 

mai auzit si in alte randuri pe cei doi realizatori, cu aceleasi glume pornografice, crezand ca in mod sigur se vor 

lua masuri, dar acum, cu copilul alaturi, am realizat ca nu s-a schimbat nimic si ca trebuie facut ceva. 

Constatări: 



 2 

Încă de la prima oră a emisiunii „Morning Zu” din data de 25.01.2011, D. Buzdugan a povestit că în 

noaptea ce trecuse, în blocul lui s-au auzit nişte zgomote mai puternice decât în mod obişnuit, zgomote ce la 

început păreau a fi de natură violentă, dar care, în timp, a înţeles că ar fi legate de sex. Cei doi realizatori au 

considerat că această experienţă nocturnă a lui D. Buzdugan merită (re)povestită şi încheiată cu unele 

„recomandări”. 

 

M.Morar (ora 09.08): Mai povesteşte o dată de ce n-ai dormit azi-noapte! 

D. Buzdugan: Băi nu ştiu, cred că la mine în bloc s-au mutat nişte actori porno,... 

M.Morar: Ai avut un somn porno, Daniel?  

D.Buzdugan: Eu oricum mă trezesc în fiecare dimineaţă pe la ora 3, aşa, mă apucă ori foamea, ori nu mai 

pot să dorm (...) Şi-am auzit, bă, mâncaţi-aş deci scandal mare, panaramă în bloc acolo, bă, zic, o bate! Bă, o 

bate pe una la 3 noaptea! Zic, o fi venit femeia târziu acasă, zic, mamă, ce nasol! După care stau eu şi zic, mă, da 

o bate dar parcă-i şi place! Bă da’ parcă-i place, bă, că-i repeta nişte chestii acolo. Mi-am dat seama că-i preda o 

lecţie despre Karma Sutra.  

M.Morar: Şi tu crezi că la tine pe scară s-a deschis un studio de înregistrări. 

D.Buzdugan: Băi, pe scară, nu ştiu unde naiba, sus, jos, că vuia tot blocul! Am nişte variante pentru vecinii 

care se cred singuri în bloc atunci când fac dragoste! Deci, dacă mai faceţi dintr-astea şi vreţi să nu vă ştie tot 

blocul eu zic să deschideţi televizorul, prima recomandare, deschideţi televizorul, daţi la maxim pe CNN unde 

accentul crainicilor e unul special şi îi dezorientează pe vecinii care pun paharul la perete ... şi pe muzica CNN-

ului, pe vorbele CNN-ului vă daţi jos hainele să nu se audă foşnetul. Apoi nu discutaţi decât chestiuni tehnice în 

mare şoaptă în primele faze ale împerecherii; nu pierdeţi prea mult timp cu preludiul pentru că feromonii ajung 

cu viteza orgasmică la nasul vecinilor celor mai apropiaţi şi se prind ăia că faceţi sex. O altă recomandare: ardeţi 

etapele privitului în ochi, mângâierile, sărutările prea lungi care sunt toate producătoare de frecare de aer ceea 

ce poate declanşa unele sesizări din partea vecinilor; ungeţi paturile, parchetul, fotoliile, mesele, frigiderele, 

aragazele şi dulapurile... 

M.Morar: Cu ce, cu ce să le ungem? 

D.Buzdugan: cu ulei, da, să nu scârţâie! Nu împingeţi prea tare că picioarele obiectelor pe care are loc 

actul, să nu fie târâte pe parchet.  

M.Morar:Am înţeles!Să ne întoarcem la practică m-ai convins cu teoria.Deci, practic, la tine aseară în casă 

D.Buzdugan: Era bine dacă era în casă!   M.Morar: Era, ori o bătaie, ori se filma un film XXX, da?  

D.Buzdugan: Da!  M.Morar: Măi, eu cred că o bătea! Deci ăla cred că o bătea! (...) 

M.Morar: Nu, ştii cum a fost? A venit aia târziu acasă, pe la 2, 2 şi ceva, ăla i-a deschis uşa, bărbatul 

singur acasă: „Unde-ai fost, fă, până la ora asta?”. „M-au prins nişte bărbaţi, m-au violat trei zile şi trei nopţi”. 

„Păi cum trei zile de viol, când tu eşti plecată de astăzi de acasă? ”   „Păi da, dar mă mai duc şi mâine şi 

poimâine! ” Înţelegi, deci cam aşa cred că a fost... 

D.Buzdugan: O altă recomandare pentru cei care vor să facă sex acasă: nu faceţi sex în baie pentru că 

ecoul gresiei şi al sunetelor care răspândesc zgomotele se întâmplă mult mai rapid decât aburii! 

M.Morar: A face sex în baie, e ca şi cum ai sparge seminţe la Ateneu!  

D.Buzdugan: Dacă vrei să faci sex în baie, folosiţi duşul. Îi băgaţi în ceaţă pe toţi vecinii. Nu vă 

împerecheaţi lipiţi de pereţi, deoarece sunetele şi smuciturile împreună cu gâfâiturile şi grohăiturile finale fac 

pereţii să intre în trepidaţii, să vibreze iar semnalul este decodat de psihopaţii din toate apartamentele. Nu vă 

legaţi partenerul cu lanţuri căci zalele zornăitoare pun blocul pe jar şi în final ţipaţi în gând la final. 

M.Morar: Daniel, dacă ăia care au făcut la tine filme porno, sau ce-or fi făcut azi noapte în bloc, ştiau că tu 

o să vorbeşti zece minute la radio despre chestia asta făceau mai tare. Şi sigur, o să mai facă şi în noaptea asta.  

D.Buzdugan: Aoleu! Nu, că mă duc până la ei, mă Mihai! 

M.Morar: 9.13 minute, …avem un câştigător, bună dimineaţa! 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 28.01.2011  

 

Farsa lui Buzdugan, difuzată la orele: 07.44, 08.42 şi 09.40 

Daniel Buzdugan are rolul unei studente care doreşte să-şi ofere serviciile unui „domn” generos. Apelează 

prin telefon un bărbat ce avea anunţ pe site-ul de matrimoniale şi începe o conversaţie nepotrivită, considerăm, 

pentru difuzarea într-un program matinal.  

După ce pun la punct detaliile întâlnirii, „domnul” îi descrie tipul de fată preferat: să aibă difuzoarele 

mari, deci ce mi-ar place mie la o bibilică; să aibă boxele mari şi diferenţialul tot la fel, mare! Diferenţialul, 
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vorbim în termeni mai aşa, mai intimi... mai de viaţă; adică să aibă boxe, înseamnă ţâţele, iar diferenţialul 

înseamnă -bip-...urul mare, că nu putem să spunem fund! Să am de ce apuca: să aibă jamboane, să am de ce 

trage! Nu-i aşa? Nu-i corect aşa? 

Posibilul partener al „studentei” îi repetă ce înseamnă boxe şi diferenţial iar aceasta îi spune că foloseşte 

numai prezervativ, obiect refuzat de către „domn” spunând că nu foloseşte „guma”. 

Studenta (D. Buzdugan): De unde ştiţi că nu sunt bolnavă? 

Domnul: Asta se deduce! Experienţa vieţii mă face să ştiu! Eu vă arăt analizele că din punct de vedere al 

sănătăţii, orice organ al acestui corp persoanei fizice mele este perfect sănătos, exact de aviator! Creier, plămâni 

şi celelalte organe sexuale.  Studenta: Sunteţi aviator?   Domnul: A, am lucrat în aviaţie!   

Studenta: Cu paraşutele?  Domnul: Cu paraşute cu două picioare!  

Studenta: Păi nu ştiu, am senzaţia că ne complicăm dacă nu folosiţi prezervativul! (...) Putem să fixăm un 

tarif acuma? Eu zic 500 de mii normal şi... 

Domnul: A, e puţin, dacă-mi place persoana e puţin! Să vedem care este şi rezultatul. Felul cum se simte, 

cum mă simt, cum se lucrează, cum lucraţi, dacă aveţi toate poziţiile care sunt ultimele acuma în schemă; folosesc 

poziţii care nu le ştie nimeni! Am nişte reţete ale mele speciale. 

Studenta: Voiam să vă întreb altceva; dacă dumneavoastră practicaţi chestia asta cu femei, regulat? 

Domnul: Nu, nu, ceva aşa serios, nu aşa de... cum s-ar spune, ocazional, nu pleci de la mine, te duci la altul, 

îi faci lu’ ăla lucrarea iar vii la mine! Eu n-am căutat pe nimeni în savarină şi nici altul nu m-a căutat pe mine în 

savarină!  

Studenta: Cât aţi putea oferi? 

Domnul: Păi v-am zis, în raport cum se lucrează, deci aşa ce fac? Dau în oală sau dau în mure? (…) 

Studenta: Cum adică „să dai în oală?” 

Domnul: Păi unele sunt scobite! Aia-i oală! Deci unele sunt scobite, ba că a avut fibromi, ba că a avut o 

trompă scoasă, ba că mai ştiu eu ce a avut pe acolo, chitarişti, în pădurea neagră, a făcut operaţii şi... aşa că 

dacă este mai plină de mure, să aibă rafturi multe... 

Studenta: Ce-s alea?  Domnul: Rafturi, rafturi…  

Studenta: Haideţi să ne vedem în seara asta dacă vreţi să ieşim undeva? 

Domnul: Aş vrea să am o ieşire până la 3 – 4 dimineaţa, aşa , undeva într-un loc mai intim, chiar duc dorul! 

Studenta: Notaţi numele meu acolo... 

Domnul: Păi aţi spus că vă cheamă Ioana, nu? 

Studenta: Ioana, zisă... Daniel Buzdugan. 

„Domnul” a râs, a întreabat dacă a fost frumoasă convorbirea şi s-a arătat bucuros de farsa lui Buzdugan. 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 31.01.2011  

 

Farsa cu Lupanarul, difuzată la orele 07.38, 08.37 şi 09.45 

„Nepotul” şi „bunicul” vor să meargă la „femei”. Cel care sună la anunţul din ziar şi află data, ora şi tariful 

pentru care vor beneficia de serviciile unei fete este „nepotul”. Acesta, punând la punct „detaliile afacerii”, 

reuşeşte să o convingă pe prestatoarea de servicii să vină împreună cu bunicul, plătitorul, dar mai ales posesorul 

unei mari sume de bani din care nepotul ar vrea să se aleagă cu ceva! 

Redăm mai jos câteva fragmente din discuţia celor trei: 

 

Nepotul: Vă sun în legătură cu anunţul din ziar, fata cu…  Prestatoarea: Da! 

Nepotul: Ce vroiam să vă întreb, aş vrea să vă fac şi eu o vizită cum s-ar spune, azi, mâine, poimâine, nu 

ştiu, weekend-ul ăsta sunteţi dispusă? 

Prestatoarea: Da, da…am programări dar se rezolvă, nu e nicio problemă. 

Nepotul: Mâine, mâine după prânz aşa, s-ar putea?  Prestatoarea: E Ok! Cam pe la ce oră? 

Nepotul: Pe la două, aşa, să zic!… Puteţi să-mi spuneţi şi mie tariful? 

Prestatoarea:  800 de mii etajul şi 1.500.000 parterul! ( repetă încă o dată preţul) 

(...) 

Nepotul: Bun, şi dacă mai vin cu cineva cât m-ar costa? 

Prestatoarea: Dublu! Dar pe rând, nu amândoi odată! 

Nepotul: Eu vreau să vin mâine, vreau să vin cu bunicul meu, e vreo problemă? 

Prestatoarea: A, nu! Nu! Nu pot să fac cu un schelet sau mai ştiu eu, cu o mortăciune…e prea mult pentru 

mine, deci, aşa nu! 
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Nepotul: În anunţ nu scrie vârsta; eu vreau să cheltui bani, dv. vreţi să faceţi bani, mă gândeam că e Ok. 

Prestatoarea: Cu bătrânii nu mă bag, cu schelete ambulante, nu!... Am păţit-o cu un taximetrist, avea omul 68 

de ani şi mi-a făcut preinfarct! Eu sunt puţin mai focoasă, l-am luat prea tare şi a venit cu taxiul şi a plecat cu 

ambulanţa. 

 

În timp ce încearcă să o convingă să-l servească şi pe bătrân, acesta intră pe fir şi are loc următorul dialog: 

Bunicul (Daniel Buzdugan): Vorbeşti cu ea acuma? Dă-mi-o un pic la telefon, dă-mi-o un pic să vorbesc... 

Alo, sărut mâinile, Panaitescu sunt, locotenent colonel în rezervă, aş avea plăcerea cu dv. dacă se poate, stimată 

doamnă! 

Prestatoarea: Câţi ani aţi spus că aveţi?  

Bunicul: 74 spre 75 de ani! Prestatoarea: Să fiţi sănătos! Bunicul: Şi vreau să fac un pic instrucţie cu dv. 

Prestatoarea: Numai să nu fie invers, să nu fac eu instrucţie cu dv. 

Bunicul: Bine, e drept că n-am mai fost la femei de mult, ultima oară când am fost la lupanar, ultima oară 

când am fost la lupanar am fost în 1944. 

Prestatoarea: Am înţeles asta, dar ce-i aia lupanar?  

Bunicul: Lupanar? Casă de toleranţă, domnişoară. Ultima dată am fost în 1944, la Stalingrad! Ce femei 

erau acolo, rusoaice! 

Prestatoarea: Dar cu inima cum staţi, moşule?  Bunicul începe să cânte: Inima mea bate, bate pentru tine... 

Prestatoarea: Eu ştiu că bate, dar cum staţi?  

Bunicul: Bate, ştiţi cum bate ?, cum băteau tunurile la Stalingrad… n-am mai văzut sex de ani şi ani de zile, 

nici nu mai ştiu unde este poziţionat! 

Prestatoarea: Întâi vă controlaţi inimioara şi după aia veniţi la mine! Eventual cumpără-ţi loc în cimitir, fă-ţi 

cavou… dă-mi să vorbesc cu nepotu’… 

Bunicul: Deci, ne vedem?  

Prestatoarea: Nu, moşule! Eu am 20 de ani, dumneta ai 74, deci prea mult, dă-mi pe nepot să vorbesc cu el! 

(…) 

După ce fac împreună un preţ mai mare „nepotul” o convinge pe fată să mai vorbească cu bătrânul şi să-l accepte : 

Prestatoarea: Da, moşule, ce faci?  Bunicul: Păi ce să fac? Uite eram aşa, supărat un pic.  

Prestatoarea: Dar de ce moşule?    Bunicul: Ai spus că nu se poate! 

Prestatoarea: Bine moşule, hai că se poate! Ne vedem mâine la două!  

(…) 

Bunicul: Cât costă?  Prestatoarea: 20 de milioane, moşule!  Bunicul: Cât? Prestatoarea: 20 de milioane… 

Bunicul: Cât timp?    Prestatoarea: 2 ore!  Bunicul: 2 ore, 20 de milioane? Mi se pare cam mult! 

Prestatoarea: Moşule, dar fac şi parterul şi etajul! (repetă încă odată)    

Bunicul: Păi eu vin să fac dragoste acolo, nu vin să… 

Prestatoarea: Da, moşule, asta facem! Dar fac şi parterul şi etajul! 

Bunicul: Deci 20 de milioane? Să-ţi rezervi 3 ore, că avem program de trageri!... Da’nu se poate mai ieftin? 

Prestatoarea: Ăsta-i tariful moşule! Vrei, accepţi! Nu vrei, asta e! 

(…) 

Tot întrebând dacă ăsta este tariful „bunicul” „a leşinat” sau poate chiar a făcut „preinfarct”.  

 

Ora 09.23 

M.Morar şi D.Buzdugan au găsit pe youtube „cel mai tare interviu, ever – pastilele lui Gaiţă, lumea lui 

Gaiţă”, difuzat la Antena 1, despre dobândirea orgasmelor. Ei vor să împărtăşească „orgasmul ideatic” pe care l-au 

trăit în week-end într-o cameră de hotel la Sinaia.  

M.Morar: Haideţi să vedem părerea populaţiei despre dobândirea orgasmului! 

A urmat redarea sunetului dintr-un montaj în care Viorel Gaiţă punea întrebări iar interlocutorii răspundeau.  

Întrebare: Sunt foarte multe cupluri de tineri şi nu numai care se plâng că nu pot obţine un orgasm satisfăcător. 

De ce credeţi că se întâmplă aşa ceva? 

Răspuns: Părerea mea personală, se pare, din păcate, tineretul, aşa cum e el, soţ, soţie este foarte greu, fără un 

credit nu rezişti! Eşti o persoană zero. 

Întrebare: De acum încolo nu se mai dau orgasme pe bază de buletin. Credeţi că este o măsură corectă? 

Răspuns: Presupun că au fost influenţaţi de criza din America şi de asta s-a introdus şi la noi mai multă 

securitate... 
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Întrebare: Foarte multe cupluri în ultimul timp se plâng  că nu pot să obţină vreun orgasm. Ce trebuie făcut după 

părerea dumneavoastră? 

Întrebare: În ultimul timp foarte multe cupluri se plâng că nu pot să obţină un orgasm. Ce trebuie făcut în această 

situaţie? 

Răspuns: Se obţine greu din cauză că serviciul care unii au, unii nu au şi chiar dacă-l au sunt foarte mici! 

(...) 

Întrebare: Dumneavoastră (...) locuiţi în Franţa! Acolo, în Franţa, cum se poate obţine un orgasm?  

Întrebare : Dumneavoastră aţi încercat vreodată să obţineţi vreun orgasm, în ultimul timp? 

Întrebare: Nu aţi încercat să obţineţi niciun orgasm acolo?  

Răspuns: Nu ştiu ce să vă spun! 

Întrebare : Dv. aţi obţinut vreun orgasm în ultimul timp?  

Răspuns: Nu, nu am mai făcut din ’81. 

Întrebare: Din ’81? Dar soţia a avut vreun orgasm în ultimul timp?  

Răspuns: Nu, nici dânsa! 

Întrebare: Păi de ce? 

Răspuns: Ne-am limitat la ce avem! 

Întrebare: Dar dânsa n-a încercat să obţină vreun orgasm în altă parte?  

Răspuns: Nu, Nu! Atât! Nu şi nu! 

Aceeaşi întrebare era pusă şi altor persoane, răspunsul fiind asemănător celor dinainte. 

Întrebare: Unele persoane au obţinut orgasme multiple, altele nu obţin deloc. Care să fie explicaţia?  

Răspuns: ... Sunt mulţi şmecheri care face măgării de astea, acuma! S-au întâmplat multe cazuri, alţii au dat de 

belele, deci nu mai poţi să ai încredere aşa… mai mult şmecherii face chestiile astea!! 

Aceeaşi întrebare, ultimul răspuns: Părerea mea personală este aceasta: ori ştiu să vorbească şi sunt 

superinteligenţi dacă pot să pronunţ acest cuvânt, deci au o inteligenţă aparte, şi au această răbdare, dar eu cred 

că ei când fac acest lucru şi ajung la 3 trebuie să se stopeze pentru că a-l lua pe al 4-lea înseamnă dezastru! 

 

Ora 09.34 

D.Buzdugan: Deci vreau să vă spun, apropos de treaba cu orgasmul din reportajul, interviul care a fost, 

tocmai, sunt tot felul de orgasme: deci, este orgasmul ipotecar, asta-i pentru case, un vecin de-al meu a făcut 

orgasm doar cu buletinul!  

M.Morar: Da, există şi orgasmul pentru orice, din ce în ce mai mult orice,... 

D.Buzdugan: Nevastă-mea are orgasm în rate, domnu’ Morar. Faza e că dacă nu plătesc o să-mi dea 

orgasm cu executare silită! 

M.Morar: Dar există şi orgasm pentru nevoi personale?  

D.Buzdugan: Da, ă...pe B-dul Mătăsari! Strada Mătăsari! B-dul „plăcerii”! 

M.Morar: Ne întoarcem în câteva momente! 
 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO ZU _______________ 

 

Emisiunea „Morning Zu”din data de 12.01.2011 

Emisiunea a conţinut bancuri cu un conţinut nepotrivit pentru ora la care s-au difuzat. 

 

Emisiunea „Morning Zu”din data de 25.01.2011  

În reclamaţia referitoare la conţinutul emisiunii s-a spus că limbajul licenţios utilizat de cei doi 

prezentatori este ascultat şi de minori. În această emisiune D. Buzdugan a povestit că în noaptea trecută, în blocul 

lui s-au auzit zgomote puternice, care la început păreau a fi de natură violentă, apoi a înţeles că ar fi legate de sex. 

D. Buzdugan: ...Cred că la mine în bloc s-au mutat nişte actori porno... (...) Am nişte variante pentru 

vecinii care se cred singuri în bloc atunci când fac dragoste! Deci dacă mai faceţi dintr-astea şi vreţi să nu vă ştie 

tot blocul eu zic să deschideţi televizorul...  daţi la maxim pe CNN (...) ungeţi paturile, parchetul, fotoliile, mesele, 

frigiderele, aragazele şi dulapurile... cu ulei, da, să nu scârţâie! (...) nu faceţi sex în baie pentru că ecoul gresiei şi 

al sunetelor care răspândesc zgomotele se întâmplă mult mai rapid decât aburii! (...) Nu vă împerecheaţi lipiţi de 

pereţi, deoarece sunetele şi smuciturile împreună cu gâfâiturile şi grohăiturile finale fac pereţii să intre în 

trepidaţii (...). 
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Emisiunea „Morning Zu”din datele de 28.01.2011 şi 31.01.2011 

Conversaţiile cuprinse în farsele lui Buzdugan difuzate în emisiunile din zilele de 28 şi 31.01.2011 au fost 

pe o temă sexuală. 

În farsa difuzată în emisiunea „Morning Zu”din data de 28.01.2011 un „domn” care avea anunţ la 

matrimoniale a fost sunat de o studentă (D.Buzdugan cu voce schimbată). „Domnul” a descris tipul de fată 

preferat: să aibă difuzoarele mari... să aibă boxele mari şi diferenţialul tot la fel, mare! (...) adică să aibă boxele, 

înseamnă ţâţele, iar diferenţialul înseamnă (-bip-...urul mare) că nu putem să spunem fund! şi a folosit termeni 

din argou: să dai în oală, (...) dacă este mai plină de mure, să aibă rafturi multe 

 

În farsa difuzată în emisiunea „Morning Zu”din data de 31.01.2011, „nepotul” şi „bunicul” (D. Buzdugan) 

dorind să meargă la „femei” au sunat la un anunţ din ziar. În discuţia cu prestatoarea de servicii aceasta a 

comunicat tariful: 800 de mii etajul şi 1.500.000 parterul ; 2 ore - 20 de milioane...  

Iniţial femeia nu l-a vrut pe bunic: Nu pot să fac cu un schelet, sau mai ştiu eu, cu o mortăciune… Cu bătrânii nu 

mă bag, cu schelete ambulante, nu!... 

În aceeaşi emisiune cei doi prezentatori au inserat sunetul unei înregistrări de pe Youtube dintr-un montaj 

al lui Viorel Gaiţă despre dobândirea orgasmului. 

 

 

COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE – RADIO ZU 

 

Concursul ALDIS      
 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 18.01.2011 ora 09.30 

S-a inserat spotul (ora 09.30): ALDIS aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească, în 

care a lansat sute de produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor. 
M Morar: Întreaga familie se poate bucura de un mic dejun savuros şi săţios cu preparatele din carne ale 

Aldis. Astăzi Aldis vă recomandă salamul bănăţean. La 1815 ne spuneţi ce specialitate recomandă Aldis pentru 

breakfast-ul de astăzi şi câştigaţi un cuptor cu microunde.   

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 19.01.2011 ora 08.31 

S-a inserat spotul (ora 08.31): Aldis aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească în care a 

lansat sute de produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor. 

M.Morar: Pentru a vă bucura de energie întreaga zi, Aldis vă propune un mic dejun săţios de la care să 

nu lipsească preparate proaspete din carne. Pentru azi Aldis vă recomandă salamul de şuncă ţărănesc. Ce 

specialitate recomandă Aldis pentru breakfast-ul de astăzi, e întrebarea, iar voi răspundeţi la 1815. Premiul este 

un cuptor cu microunde. Succes!  

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 20.01.2011 ora 08.32 

S-a inserat spotul (ora 08.32): Aldis aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească în care a 

lansat sute de produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor. 

M.Morar: Aldis a lansat o gamă largă de specialităţi tradiţionale din carne de porc, vită sau oaie. Pentru 

azi, Aldis vă recomandă cârnaţii de Pleşcoi. Întrebare la 1815 – spuneţi-ne ce specialitate recomandă astăzi 

Aldis, câştigaţi un cuptor cu microunde în câteva momente!  

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 25.01.2011 ora 08.50 

S-a inserat spotul (ora 08.50): Aldis aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească în care a 

lansat sute de produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor. 

M.Morar: E ora micului dejun! Pentru ca întreaga familie să se bucure de energie întreaga zi, Aldis vă 

recomandă şunca de Praga. La 1815 poţi câştiga un cuptor cu microunde dacă eşti primul care trimite sms şi ne 

răspunde la întrebarea ce specialitate ne recomandă Aldis pentru micul dejun de astăzi! 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 27.01.2011 ora 08.51 

S-a inserat spotul (ora 08.31): Aldis aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească în care a 

lansat sute de produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor. 
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M.Morar: Pentru cei care doresc să gătească sănătos Aldis a lansat, spuneam, o gamă largă de produse 

proaspete din carne de porc, vită şi oaie. Pentru mesele de familie, Aldis recomandă astăzi pastrama din piept de 

pui. La 1815 poţi câştiga un cuptor cu microunde, dacă ne spui ce recomandă Aldis pentru mesele de familie. 

1815 SMS – ul tău unde poţi să te înscrii şi pentru Radio Zu e şmecherie te scapă de datorie şi în curând o să dăm 

şi cuvântul cheie ca să te înscrii şi la “Ghici ce-ţi aduce anul 2011”. Poate eşti cel care va ghici marele premiu 

ascuns de Zu în spatele nostru.   

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 31.01.2011 ora 09.56 

M.Morar: Pentru cei care doresc să realizeze creaţii culinare gustoase şi sănătoase, Aldis a 

lansat o largă gamă de specialităţi din carne proaspătă de porc, vită şi oaie. Pentru astăzi, Aldis vă 

recomandă muşchiul de porc. La 1815 ne spui ce specialitate din carne proaspătă recomandă astăzi 

Aldis şi câştigi un cuptor cu microunde. 
 

 

____CONCLUZII - COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE -  RADIO ZU ______ 

 

Concursul ALDIS      

În cadrul concursurilor difuzate în zilele de 18, 19, 20, 25, 27 şi 31.01.2011 s-au promovat produsele 

ALDIS. Premiul oferit a fost un cuptor cu microunde. La începutul concursurilor s-a inserat un spot publicitar 

pentru ALDIS : „ALDIS aniversează două decenii de existenţă pe piaţa românească, în care a lansat sute de 

produse pentru gusturile şi buzunarele tuturor românilor”. 

Spotul a fost urmat de informaţii despre produsele ALDIS:  

(...) Întreaga familie se poate bucura de un mic dejun savuros şi săţios cu preparatele din carne ale Aldis. 

Astăzi Aldis vă recomandă salamul bănăţean (...) – în 18.01.2011; 

(...) Aldis vă propune un mic dejun săţios de la care să nu lipsească preparate proaspete din carne. Pentru 

azi Aldis vă recomandă salamul de şuncă ţărănesc (...) – în 19.01.2011; 

(...) Aldis a lansat o gamă largă de specialităţi tradiţionale din carne de porc, vită sau oaie. Pentru azi, 

Aldis vă recomandă cârnaţii de Pleşcoi (...) – în 20.01.2011; 

(...) Pentru ca întreaga familie să se bucure de energie întreaga zi, Aldis vă recomandă şunca de Praga. 

(...) – în 25.01.2011; 

(...) Pentru cei care doresc să gătească sănătos Aldis a lansat, spuneam, o gamă largă de produse 

proaspete din carne de porc, vită şi oaie. Pentru mesele de familie, Aldis recomandă astăzi pastrama din piept de 

pui (...) – în 27.01.2011; 

(...) Pentru cei care doresc să realizeze creaţii culinare gustoase şi sănătoase, Aldis a lansat o 

largă gamă de specialităţi din carne proaspătă de porc, vită şi oaie. Pentru astăzi, Aldis vă recomandă 

muşchiul de porc (...) – în 27.01.2011; 

 
Observaţie: Concursul ALDIS s-a desfăşurat în acelaşi mod şi în luna decembrie 2010 – publicitate mascată în 

favoarea firmei ALDIS. Postul a fost sancţionat prin Decizia nr. 15 din 11.01.2011.  
 

 

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) pentru limbaj licenţios cu conotaţii sexuale şi pub mascată în favoarea firmei care a oferit premii pt. concurs. 

 

 

2. __KISS FM, PRO FM, ROCK FM, RADIO 21 şi RADIO GUERRILLA __________ 

 

La aceste posturi de radio, în luna ianuarie 2011 nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei 

audiovizuale în programele matinale. 

 Data: 21.02.2011 

  

Şef Serviciu Monitorizare Radio-TV  

 


