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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Compartimentul Monitorizare Radio 

 

 

Raport de monitorizare 

 

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

Emisiunea: Emisiuni matinale   

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate;  

Perioada: 01.06.2010 – 30.06.2010 

Monitorizare: Compartimentul Monitorizare Radio 

 

În perioada 01.06.2010 – 30.06.2010 au fost monitorizate emisiunile matinale difuzate de posturile de 

radio: Europa FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Radio Zu şi Radio 21. Au fost monitorizate emisiunile 

cuprinse în intervalul orar 06.30-14.00 şi alte programe difuzate în afara acestui interval. Posturile Europa FM şi 

Pro FM au fost monitorizate câte două zile, alternativ, în perioada menţionată în următorul tabel. 

 

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

 

Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 

Perioada 

monitorizată 

Protecţia 

copiilor 

Protecţia 

demnităţii umane  

Concursuri 

 

Europa FM* 08-30.06.2010 - - - 

Radio Guerrilla 01-30.06.2010 - - - 

Kiss FM 01-30.06.2010 3 3 (incluse) - 

Pro FM*  08-30.06.2010 - - - 

Radio Zu 01-30.06.2010 1 - 2 concursuri 

Radio 21 01-30.06.2010 - - - 
Europa FM*: în zilele de 08, 09, 14, 15, 18, 21, 24, 25 şi 30 iunie. 

Pro FM*: în zilele de 10, 11, 16,17, 22, 23, 28 şi 29 iunie. 

 

 

1. RADIO KISS FM_______________________________________________ 

 

Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” se difuzează de luni până vineri în intervalul orar 07.00-10.00. 

Ultima ediţie a emisiunii „Cronica cârcotaşilor”din luna iunie a fost difuzată în data de 18.06.2010. Din 

data de 21.06.2010, pe timpul verii, în acelaşi interval orar, postul de radio Kiss FM difuzează emisiunea „Matinal 

senzaţional” cu Oana Paraschiv, Dan Marcu şi „Unguru Bulan”.  

 

PROTECŢIA COPILULUI şi PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE ŞI A DREPTULUI LA PROPRIA 

IMAGINE 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 07.06.2010  

În emisiune Şerban Huidu a folosit un limbaj vulgar, ofensator şi instigator la violenţă în comentariul la o 

informaţie publicată în presă despre ridicarea maşinilor staţionate între anumite ore pe un segment din B-dul 

Mihalache: 

Huidu: Bună dimineaţa tuturor, 8 şi 7 min, staţi aşa!, staţi că avem unele tari, tari, tari de tot! Unde e mă 

aia cu parcările? Începe jaful şi la Primăria Generală pentru că primăriile locale au jefuit până n-au mai putut, 

ei bine, jaful cel mare oameni buni începe şi la Primăria Generală. Eu propun să mutăm într-o zi toate maşinile 

din Bucureşti să vedem ce dracu mai ridică imbecilii ăştia?!  

Găinuşă: Te rog frumos să vorbeşti ă... 

Huidu: Boii dracu! Pot să zic aşa? Jeguri umane!  
Găinuşă: Hai citeşte ştirea şi după aia ne enervăm. 

Huidu: Nesimţiţi ordinari! Lasă-mă să spun că nu pot să nu spun!... Jegoşi! Nu parcaţi pe B-dul Ion 

Mihalache între ora 7.30 şi 19.30! Se saltă maşinile! S-a trezit şi Primăria Generală. Primăria Capitalei, domn’ 
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doctor Oprescu care are în faţa primăriei parcate toate jafurile... acolo peste tot, pe terenul verde... nu prea au 

locuri de parcare că aici noul sediu al primăriei pe care se plăteşte 3 milioane de euro pe an n-are locuri de 

parcare, dar de aicea nu se ridică maşini. 

Găinuşă: Ei, a fost o scăpare, acuma nu trebuie să-i acuzăm chiar atât!  

Huidu: „Primăria Capitalei propune un experiment”, auzi ce propune... un experiment! 

Găinuşă: Chiar primăria e un experiment! 

Huidu: „Celor care locuiesc pe B-dul Ion Mihalache. Dacă-şi lasă maşina pe bulevard între 7.30 şi 19.30, 

va fi ridicată şi vor trebui să plătească pentru recuperare doar 800 de roni”. Adică ce mare lucru, un jaf la 

drumul mare! Nu există locuri de parcare, n-avem parcări rezidenţiale, n-avem absolut nimic, dar ne mai ridică 

un pic maşinile, hoţi ordinari ce sunt, jeguri umane care există, na! Mai departe, oficialii Primăriei Generale 

vor să elibereze bulevardele din Bucureşti ridicând maşinile. Să elibereze! Dar să le elibereze de bordurile 

chinezeşti pe care le-au pus ani de zile nu vor să le elibereze? Nu! Nu, ei aia nu se poate! Mai departe... „Ce 

dacă nu sunt locuri de parcare suficiente şi 11 şoferi se bat pe un singur loc, pentru ei nu construieşte nimeni 

parcări”. (...) 

Găinuşă: Nu sunt locuri de parcare, de aia sunt şi ridicate, că nu sunt locuri de parcare. 

Huidu: Fii atent! Jaful la drumul mare! „De luni vor fi ridicate maşini, se vor strânge 400.000 de lei noi 

într-o singură zi”. Până nu v-o împuşca cineva în cap! Că asta meritaţi! Până nu v-o trage cineva un glonţ în 

cap n-o să vă lăsaţi şi-o să ridicaţi maşini fără să faceţi nimic în loc, jegurilor ce sunteţi!  

Găinuşă: Oricum, cadrul legal nu există! 

Huidu: Şi ştii ce-or să spună? Exact! Cadru legal nu există, toate maşinile ridicate dacă-i daţi în judecată 

vă recuperaţi banii. Recuperaţi-vă banii oameni buni nu-i lăsaţi să vă fure!  

Găinuşă: Dar ştiţi ce vă rog dacă tot îi daţi în judecată, daţi-i în judecată şi pe persoană fizică, adică pe 

poliţistul care face constatarea şi pe „nea Dorel” care aplică repede măsura, în două minute. 

Huidu: Şi pe primarul general să-l daţi în judecată. 

Găinuşă: Şi să vedem dacă mai merită să faci chestia asta... să mai lucrezi la ei... 

Huidu: Jegurile... 

Găinuşă: Şi pe domnul Prigoană puteţi să-l daţi în judecată că dânsul ridică în sectorul 3 am înţeles!... 

(...) 

Huidu: „Dacă luni vă lăsaţi maşina şi n-o mai găsiţi, căutaţi-o în Aleea Mateloţilor”, Matel-hoţilor. 

„Acolo va duce firma care saltă autoturismele în sectorul 1, taxa de ridicare, transport, depozitare este de 833 de 

lei şi creşte cu 357 de lei pe zi. Din aceşti bani doar 20% merg la bugetul primăriei, restul sunt încasaţi de cei 

care ridică maşinile”... Hoţii dracu! Ăia!... Nu mă laşi... 

Găinuşă: ...cu cei 20% de la primărie, ştiţi câte locuri de parcare se vor construi? 

Huidu: Zero! 

Găinuşă: Păi după şpaga pentru primari... Asta e! 

Huidu: Da’ eu nu înţeleg cum poate să accepte lumea aşa ceva! Oameni buni, treziţi-vă! Daţi-le cu roşii 

în cap. Hai să facem un miting, hai să ne organizăm cumva! Hai să vadă că suntem mulţi, suntem mulţi şi ei sunt 

nişte jeguri. 

Găinuşă: Te rog frumos să nu mai învârţi mămăliga, că nu explodează. Te rog! 

Huidu:Băi oameni buni, cum poţi să te duci, să-ţi ia ăla maşina şi să te duci cu capul plecat să-i dai 8 

milioane, nu se poate! Haideţi să facem ceva, oameni buni, haideţi să facem ceva. Da, să ridice maşini, dar după 

ce fac locuri de parcare să ridice maşini, dar după ce îţi dau nişte permise de parcare pentru cei care stau în 

zonă, haideţi să reglementăm... 

Găinuşă: Şi după ce banii se duc la primărie, să se ducă banii la primărie, 80% la primărie, din care să 

facă locuri de parcare. Da, sunt de acord, luaţi-mi maşina, asta e!! Dar pentru firmele private, ca să-şi facă ăia 

concediile în Hawaii şi în... (...). 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 09.06.2010  

În emisiune Şerban Huidu schimonoseşte o declaraţie a lui Dan Voiculescu: 

Huidu (ora 08.11, rep 02.35-sel): ...„Dar să ştiţi că fripturişti de genul acesta care să se dea ei salvatorii 

neamului există întotdeauna... Domnu’ Dan Voiculescu: „Avem un plan pentru pensionari. Dacă li se vor opri 

bani îi vor primi înapoi. Am o bucurie că aproape 70 de mii de pensionari au depus dosarele la FACIAS”... 

„...pentru a fi reprezentaţi în justiţie”... Găinuşă: La ce? 

Huidu:. O porcărie. „Chiar dacă moţiunea de cenzură va fi soluţionată în defavoarea lor (...)”. 

Citirea declaraţiei a fost însoţită de sunete batjocoritoare. 
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Găinuşă: Auzi, nea Felix ăsta, el e sănătos când vorbeşte chestia asta cu pensionarii? 

Huidu: Nu! El nu e sănătos, în general. 

Găinuşă: Vrea popularitate spunându-le la pensionari că o să trimită 70 de mii de dosare în instanţă? Păi 

crezi că ăia mai apucă ultimul termen, pensionarii?  

Huidu: Eu altceva vroiam să, mă înţelegi, altceva... 

Găinuşă: Nu, serios acuma, dacă-i dă în judecată, dacă dă în judecată Guvernul acum, tu când crezi că va 

fi soluţionată cauza? Oalele şi ulcelele or să se bucure de soluţionarea cauzei. 

Huidu: Pe mine nu asta mă interesează! Pe mine mă interesează altceva! Cum moare domnul Felix 

Motanul de grija pensionarilor şi a bugetarilor şi cum el anul trecut a tăiat salariile angajaţilor de la Antene. El, 

de grija angajaţilor de la Antene, ăia care-l pupă în popou, nu are nicio problemă.  

Găinuşă: Nu le-a tăiat la toţi. 

Huidu: Ei, da, e adevărat, domnul Gâdea nu cred că a avut salariul tăiat, el a avut salariul puţin modificat 

în sus pentru că domnul Gâdea e un cadru de nădejde,  un... ia să vedem cum luptă Felix pentru ţară, daţi-mi 

voie, ia, ia, ia zi mă: 

Voce Dan Voiculescu: În ciuda faptului că sunt mâhnit de ce se întâmplă astăzi am o bucurie. 70 de mii  

aproape, de pensionari au depus deja dosarele la FACIAS pentru a fi reprezentaţi în justiţie. (...).  

 

Huidu şi Găinuşă au persiflat acest discurs pe care l-au însoţit de sunete şi expresii batjocoritoare.  

Găinuşă (rep.04.55): Hai, opreşte-l, opreşte-l că nu e foarte important ce spune!... 

 Huidu: Stai un pic... a’ dracu!. (A fost inserată apoi repetat o replică înregistrată dintr-un film – „un 

turnător nenorocit”!) ...şi ce-mi place mie că după ce au fost şi-au făcut şi-au dres aşa, exact, asta-i cel mai 

interesant! El moare de grija pensionarilor!  

Găinuşă: N-a fost aliat cu ăştia de la putere?  

Huidu: Ba da, a fost soluţia imorală! (S-a inserat o înregistrare audio cu Corneliu Vadim Tudor recitând în 

“epoca de aur”). 

Găinuşă: Eu ştiu de ce domnul Voiculescu este foarte preocupat de pensionari şi de banii lor! 

S-a inserat o secvenţă înregistrată: „hai, mai taie din ele dă-le dracului”! (Această replică s-a mai difuzat 

de câteva ori). Pentru că dânsul, acum 20 de ani a avut grijă de banii a doi pensionari, care din păcate s-au dus 

dintre noi, şefii lui direcţi! 

Huidu: Of, of! Măi, măi! 

 

 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 10.06.2010  

Ora 08.18. După un insert audio în legătură cu Casa Regală a urmat un comentariu tendenţios şi 

ofensator pentru o persoană din sfera Casei Regale. 
Descrierea insertului audio: Sună telefonul. –Alo! Casa Regală? Sunt Mihai Găinuşă de la Kiss Fm şi vă 

mulţumim că ne ascultaţi. Vocea de la celălat capăt al legăturii telefonice a fost imitată tot de Mihai Găinuşă, care 
a luat în derâdere un defect de vorbire al Maiestăţii sale.  

A urmat comentariul: 

Huidu (rep.00.30): Bună dimineaţa tuturor, `a propos de Casa Regală există o Casă Regală şi o 

pseudo-Casă Regală. 

Găinuşă: Hai lasă-mă, nu se poate! 

Huidu: Amândouă sunt pseudo-Case Regale, dacă mă întrebaţi pe mine. 

Găinuşă: Una e căsuţă regală... 

Huidu: Una e căsuţă regală. `A propos de căsuţa regală, citim aici, în Libertatea, cum prinţul 

Paul şi soţia Lia demonstrează că nu l-au înfiat pe micuţul Carol Ferdinand, ci că ei chiar au avut 

treabă. Ia uite ce burtică a avut prinţesa Lia! „Pentru a pune capăt speculaţiilor” cum că prinţesa Lia, 

la aproape 100 de ani, a dat naştere unui prunc viu... 

Găinuşă: Hai mă, că nu scrie 100 de ani, te rog frumos! 

Huidu: „Pentru a pune capăt speculaţiilor apărute recent prin presă, conform cărora micuţul 

Carol Ferdinand nu ar fi copilul lor natural, prinţul Paul şi prinţesa Lia de România au decis să facă 

publice câteva fotografii din arhiva personală a familiei”... 
Găinuşă: Ştii ce se întâmplă? Mulţi au considerat că ar fi copilul lui, regelui Moracului, Hussein VI şi de 

fapt ar fi Hussein VII el, nu ar fi Carol Ferdinand!  
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Huidu: ...„Ce-au arătat din arhiva familiei, ecografii cu fătul în timpul sarcinii”. Alta e şmecheria! Deci 

totul s-a întâmplat la domnul doctor „Menghelescu, Marinescu”, ăla care a mai făcut o mumie să aibă un copil, 

bun, că a făcut chestia asta n-ar fi nicio problemă, eu altceva am... am ceva cu ăla, da, într-adevăr, l-aş spânzura 

de limbă, e adevărat, l-aş spânzura de limbă şi nu numai de limbă l-aş spânzura şi l-aş bate unde trebuie cu 

şutul dar nu contează ce-mi doresc eu aşa de dimineaţă şi ce-mi doresc de ani de zile de dimineaţă, de când am 

aflat că o mumie de 70 de ani e însărcinată cu o fetiţă că aşa a vrut domnul doctor Menghelescu, trăsni-l-ar să-

l trăsnească, nu, altceva mă întreb, dom’le da’ prinţul, când a recoltat el, a recoltat la o policlinică normală cu 

nişte reviste de doi lei sau a recoltat la o policlinică cu plată cu nişte asistente care au... 

Găinuşă: În primul rând că nu era o policlinică, ci era un palat. Huidu: La palat a recoltat... 

Găinuşă: La un palat special pentru capetele încoronate, nu este o clinică propriu-zisă! 

Huidu: Eu mă dezic de ce spui tu! Capetele încoronate sună foarte urât când e vorba de recoltat! 

Găinuşă: Atenţie! Şi nu e vorba de reviste de care spui tu, acolo sunt portrete, portrete pe pânză în ulei,  

pe pereţi!  

Huidu: Stai un pic! N-o fi Peter..., n-o fi Rubens peste tot aşa... 

Găinuşă: Şi o vezi pe principesa Ana Maria Antoaneta, nu ştiu ce... şi ăla când o vede zice Aaa... 

Principesa... înţelegi cum e? 

Huidu: Am înţeles, am înţeles! Şi recoltezi, recoltezi... 

Găinuşă: Ei sunt deosebiţi! 

Huidu: E adevărat! Felicitările noastre prinţesei Lia că la cei 100 de ani într-adevăr a născut o fiinţă 

vie; bine, fiinţa n-are nicio vină că a fost chinuită în asemenea hal, în continuare cred că ... 

Găinuşă: Dacă n-a avut timp în tinereţe... tu ştii ce chinuiţi sunt prinţii? (o imită pe prinţesa Lia cum 

vorbeşte stricat româneşte). 

Huidu: Mulţumesc foarte mult pentru aceste precizări domnu’ Mişu, dacă nu eraţi dv. nu ştiu ce făceam, 

nu ştiu ce mi se întâmpla, adică... 

Găinuşă: Auzi, da, eprubetele, sticluţele de la „Palatul” de recoltare sunt albastre?  

Huidu: Da, cred! De ce?  

Găinuşă: Păi nu? trebuie să fie albastru, sânge albastru... 

Huidu: Da, da, bleumarin! Bună dimineaţa, 8 şi 22 de minute, mergem mai departe, lasă sângele acolo 

unde e, c-am umplut-o de respect, pe ştirea asta, cum ne-a umplut şi ea pe noi, mă scuzaţi, da’ aşa este, chiar ne 

consideră proşti... 

 

 

______CONCLUZII  -  KISS FM __________ 

 

În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 07.06.2010 Şerban Huidu a folosit un limbaj 

vulgar şi instigator la violenţă la adresa oficialilor de la Primaria Capitalei: 

(...) propun să mutăm într-o zi toate maşinile din Bucureşti să vedem ce dracu mai ridică imbecilii 

ăştia?! (...) Nesimţiţi ordinari! Lasă-mă să spun, că nu pot să nu spun!... Jegoşi! 

(...) hoţi ordinari ce sunt, jeguri umane care există, na! 

(...) Până nu v-o împuşca cineva în cap! Că asta meritaţi! Până nu v-o trage cineva un glonţ în 

cap n-o să vă lăsaţi şi-o să ridicaţi maşini fără să faceţi nimic în loc, jegurilor ce sunteţi!  

(...) Hoţii dracu! 

(...) eu nu înţeleg cum poate să accepte lumea aşa ceva! Oameni buni, treziţi-vă! Daţi-le cu roşii 

în cap. Hai să facem un miting, hai să ne organizăm cumva! Hai să vadă că suntem mulţi, suntem mulţi 

şi ei sunt nişte jeguri. 

 

În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 09.06.2010 Şerban Huidu a schimonosit o 

declaraţie a lui Dan Voiculescu, însoţind-o de sunete batjocoritoare. În final a fost inserată repetat o 
replică înregistrată dintr-un film – „un turnător nenorocit”! 

 

În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 10.06.2010, după ce s-a difuzat un insert audio în legătură 

cu Casa Regală, Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă au comentat tendenţios şi ofensator un eveniment important de la 

Casa Regală. 
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Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul 

inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor, astfel: În anul 2009: 07.04.2009 

(5.000 lei), 07.05.2009 (7.500 lei) şi 09.07.2009 (5.000 lei); 

În anul 2010: 09.02.2010 (10.000 lei) şi 11.05.2010 (protecţia minorilor şi protecţia imaginii şi 

demnităţii persoanei - somaţie publică) 

 

 

 
2. RADIO ZU____________________________________________________ 

 

Emisiunea „Morning Zu”, cu Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, se difuzează de luni până vineri între orele 

07.00 şi 10.00. Farsele se difuzează în emisiune de trei ori, la orele 07.30, 08.30 şi 09.30. 
 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 21.06.2010 

„Farsa Bote”. În farsa făcută unei prietene (Deea), Monica (o colaboratoare a lui D.Buzdugan) 

voia să-i ceară sfatul acesteia întrucât a rămas însărcinată din „combinaţia cu Botezatu”, jucat în farsă de 

Daniel Buzdugan. Monica se gândeşte la un câştig din „chestia asta” şi nu ştie cât să-i ceară lui Botezatu. 

(...) 

Monica: Câţi bani zici? Eu am zis 3 mii, zi tu acuma, nu ştiu... 

Deea: Nu ştiu, zi şi tu mai mult, habar n-am 10 mii, ceva de genul ăsta. Mă, şi totuşi, el cum de a 

făcut, aţi făcut sex neprotejat şi aşa, nu s-a gândit şi la chestia asta, cu graviditatea?... E bine dotat? 

Monica: Depinde ce înţelegi  tu, dotat. 

Deea: Nu ştiu, 20... (râde)  

Monica: 20? Pentru tine 20 e dotat? 

Deea: Da, e Ok 20, ce să faci, acuma cu 30 bănuiesc că îmi ajunge până-n –bip- . Deci este mai 

dotat de 20? Ştii că toată lumea spune că e gay, că e gay, gay , gay, gay, gay, ştii? 

Monica: Cum poate fi gay dacă umblă cu femei? 

Deea: Păi cică femeile sunt aşa, de paravan. El a spus întotdeauna că este bisexual... da, şi atunci 

se poate să fie şi cu femei.... 

Monica: Tu ştii că fantezia lui este să facă cu două femei odată?   

Deea: E, păi zi-mi tu un bărbat care n-are fantezia asta, plus că el şi-a-mplinit-o, stai liniştită! A 

zis de mai multe ori că face sex în grup, chestii de-astea. 

Monica: A bătut un apropo, c-ar vrea cu două femei odată. Te bate gândul? 

Deea: Nuu! Ce-ai femeie? (Râde). Am mai slăbit, dar eu nu am fizic de arătat în faţa lui Botezatu. 

Monica: Îi facem lui noi o farsă şi-i cerem şi mai mulţi bani, îi facem o chestie, „ştii ai fost 

filmat”!, şi-l filmăm, aşa, noi, ştii? Zic, „Dă-ne bani!”, ce zici? 

Deea: Nu mă bag, că nu... nu-mi stă bine mie... 

Monica: Da mă, da’ facem bani, nu ştiu, eu-s nebună la cap... 

Deea: Băi, şi eu am nevoie de bani de chiţăi, nu ştiu cum să zic, dar educaţia, e riscant, e foarte 

riscant şi gândeşte-te că pe lângă el eşti prea mică, nu de ani, mă refer la putere, la influenţă şi poa’ să 

ţi-o coacă mult mai rău decât i-o coci tu lui. Eu zic aşa, în primă fază prezintă-i  simtomele şi dăi de 

bănuit să vezi în ce ape se scaldă el... 

Monica: Tu de ce nu te bagi la sex în trei, ai vreo problemă cu asta? 

Deea: Da, nu ştiu, eu nici măcar nu m-aş săruta vreodată cu o femeie d-apăi să fac şi altceva, nu 

sunt vreo pudică... 

Monica: Bă, păi stai că nu te săruţi cu mine, eşti nebună la cap? Te săruţi cu el, normal, 

Doamne!, păi asta e înscenarea între noi, îl băgăm pe el acolo la mijloc... (...) 

Deea: Mie chiar îmi place de el, sincer, dar nu e de nasul meu... eu zic  că o să mă refuze.... lui îi 

plac femeile care arată foarte bine, cu ţâţe mari şi craci lungi, ce să caut eu pe la Botezatu...  (...). 
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______CONCLUZII  -  RADIO ZU __________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

În dialogul din materialul înregistrat difuzat – farsa lui Buzdugan – a lipsit decenţa şi au fost abordate 

subiecte cu temă sexuală:  

Emisiunea „Morning Zu” din data de 21.06.2010 

Deea: (...) Mă, şi totuşi el cum de a făcut, aţi făcut sex neprotejat şi aşa, nu s-a gândit şi la chestia asta, cu 

graviditatea?... E bine dotat? Monica: Depinde ce înţelegi tu, dotat. Deea: Nu ştiu, 20...  

Monica: 20? Pentru tine 20 e dotat? 

Deea: Da, e Ok 20, ce să faci, acuma cu 30, bănuiesc că îmi ajunge până-n –bip- . 

(...) 

Monica: Tu ştii că fantezia lui este să facă cu două femei odată?   

Deea: E, păi zi-mi tu un bărbat care n-are fantezia asta, plus că el şi-a-mplinit-o, stai liniştită! A zis de mai 

multe ori că face sex în grup, chestii de-astea. 

Monica: A bătut un apropo, c-ar vrea cu două femei odată. Te bate gândul? (...) Tu de ce nu te bagi la 

sex în trei, ai vreo problemă cu asta? 
 

 

 CONCURSURI (POSTUL DE RADIO ZU) 

 
 CONCURSUL ALDIS 

În zilele de 17, 22 şi 24.06.2010 în emisiunea „Morning Zu”a fost difuzat concursul ALDIS. 

Desfăşurarea concursului: 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 17.06.2010 

Întrebarea. (Ora 07.43, rep.00.10). 

S-a inserat un semnal sonor – jingle-ul emisiunii: I’m Zu in the morning ! Radio ZU. 

Mihai Morar: Facem un concurs blitz. Aldis vă propune un mic dejun săţios, gustos şi uşor care să 

asigure întregii familii energie pentru a înfrunta încă o zi de caniculă. Pentru astăzi Aldis vă recomandă şunca 

de Praga. Întrebarea dimineţii, pentru un cuptor cu microunde, la 1815, primul care răspunde corect la 

următoarea provocare: Ce produs vă recomandă astăzi Aldis pentru micul dejun al întregii familii? 

Când citesc textele astea de concurs zici că mă întorc cu 10 ani în urmă, când lucram la Radio Contact...  

(...) 

Răspunsul. (Ora 07.53, rep.09.50). 

S-a inserat jingle-ul emisiunii apoi a fost contactat un ascultător. 

Mihai Morar: Felicitări! Aţi fost primul care a dat sms la 1815, luaţi un cuptor cu microunde de la Aldis 

dacă ne şi răspundeţi la întrebarea: Ce produs vă recomandă astăzi Aldis pentru... 

Ascultătorul: Şunca de Praga. Ascultătorul a câştigat cuptorul cu microunde. 

S-a inserat jingle-ul emisiunii. 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 22.06.2010 

Întrebarea. (Ora 07.52, rep.01.30) Mihai Morar: Hai să ascultăm cum sună concursul şi ce puteţi câştiga 

la el. (S-a inserat jingle-ul emisiunii). Astăzi oricum este o emisiune de jocuri şi concursuri, pe lângă numele pe 

care-l strigăm şi ora viitoare (...) dar până atunci hai să ne facem jocul din fiecare dimineaţă. Aldis vă propune 

şi astăzi o masă hrănitoare şi gustoasă pentru întreaga familie, de aceea vă recomandă specialităţile ghiudem 

şi babic. Întrebarea pentru voi, pentru un cuptor cu microunde pe care puteţi să-l câştigaţi trimiţând un sms la 

1815, cu tarif normal, 6 eurocenţi, spune-ne ce specialităţi recomandă astăzi Aldis şi poţi câştiga cuptorul cu 

microunde. Aşteptăm sms-ul, primul câştigă cuptorul cu microunde. Succes! 

S-a inserat jingle-ul emisiunii. 

(...) 

Răspunsul. Ora 08.15. Mihai Morar: (...) Hai să dăm şi premiul nostru, cuptorul cu microunde. (S-a 

inserat jingle-ul emisiunii). (Rep.01.00) Acuma avem câştigătorul, bună dimineaţa!... Ce specialităţi recomandă 

astăzi Aldis?, te-am întrebat mai devreme. Ascultătorul nu mai ţinea minte exact, dar a fost ajutat de Mihai Morar 

şi a câştigat cuptorul cu microunde. 
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 Emisiunea „Morning Zu” din data de 24.06.2010 

Întrebarea. Ora 07.41. (S-a inserat jingle-ul emisiunii). 

Mihai Morar: Grătarul la iarbă verde gustos şi apetisant cu cotletele, mititeii şi cârnăciorii de bere de la 

Aldis. Întrebarea pentru voi, pentru un cuptor cu microunde şi răspunsul la 1815 este: Ce produse vă oferă Aldis 

pentru grătarul la iarbă verde din weekend-ul următor? 1815, primul sms care vine, câştigă cuptorul cu 

microunde de la Aldis. 

(...) 

Răspunsul. Ora 07.53, (rep.11.55) (S-a inserat jingle-ul emisiunii). 

Mihai Morar: Dăm primul premiu din această dimineaţă. La telefon a fost o ascultătoare din Braşov. Ce 

recomandă Aldis pentru grătar? 
Ascultătoarea: Cotlet, mititei şi cârnăciori. 

Mihai Morar: Cotlet, mititei şi cârnăciori. Câştigi un cuptor cu microunde de la Aldis. (...). 

 

 
 CONCURSUL CARREFOUR 

În zilele de 23 şi 25.06.2010 în emisiunea „Morning Zu”a fost difuzat concursul CARREFOUR.  

Desfăşurarea concursului: 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 23.06.2010 

Ora 07.41. Mihai Morar: Cred că e momentul, Daniel, să mai facem un concurs... (...) 

S-a difuzat un spot publicitar Carrefour (1): 

Voce Off: La Carrefour demolăm preţurile. Pregăteşte-te de concurs şi poţi pleca la cumpărături pe 

banii noştri. Carrefour, pentru o viaţă mai bună! 

 

Întrebarea. Mihai Morar: Cum spuneam, de 9 ani Carrefour demolează preţurile pentru tine, până pe 12 

iulie echipa Carrefour serbează 9 ani de preţuri incredibile şi te aşteaptă în toate magazinele cu oferte 

imbatabile. Spune-ne acum, la 1815 pentru un voucher în valoare de 300 de lei, voucher pe care puteţi să-l 

folosiţi în orice magazin Carrefour, care este sloganul Carrefour? Ne întoarcem imediat, vedem cine câştigă 

banii de cumpărături... 

S-a difuzat un spot publicitar Carrefour (2): 

Voce Off: În perioada aniversară Carrefour face cinste! Fii şi mâine gata de concurs şi poate vei pleca 

la cumpărături pe banii noştri. Carrefour, pentru o viaţă mai bună! 

(...) 

Răspunsul. Ora 07.54. (rep.13.40) (S-a inserat jingle-ul emisiunii). Mihai Morar: Bună dimineaţa, 

făcurăm concurs mai devreme şi prima care a dat sms la 1815 ne-a spus sloganul Carrefour este doamna... 

Câştigaţi un voucher în valoare de 300 de roni dacă ne spuneţi şi nouă sloganul. 

Ascultătoarea: Carrefour, pentru o viaţă mai bună. 

Mihai Morar: Carrefour, pentru o viaţă mai bună! 300 de roni, cumperi ce vrei tu!... 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 25.06.2010 

Ora 07.40 (rep.00.20) Mihai Morar: Hai să dăm un premiu... Denise eşti pregătită să iei telefoane în 

direct? (S-a inserat jingle-ul emisiunii). Facem aşa, de 9 ani Carrefour demolează preţurile pentru tine, până pe 

12 iulie echipa Carrefour serbează 9 ani de preţuri incredibile şi te aşteaptă în toate magazinele cu oferte 

imbatabile. Fiţi atenţi aici, imediat, la întrebare. 
S-a difuzat spotul  publicitar Carrefour (1) descris mai sus. 

Întrebarea. Mihai Morar: Trebuie să ne spui la 1815 dacă trimiţi primul sms, câştigi un voucher de 

cumpărături în valoare de 300 de roni, de câţi ani demolează Carrefour preţurile pentru tine? Dacă e Ok, 

repede sms, Denise vă sună şi aţi câştigat cumpărături în valoare de 3 milioane. 

S-a difuzat spotul publicitar Carrefour (2) descris mai sus. 

(...) 

Răspunsul. Ora 07.59. (rep.00.25) Mihai Morar: Să dăm premiul pe care l-am promis mai devreme. Bună 

dimineaţa! V-am întrebat mai devreme de câţi ani demolează Carrefour preţurile pentru tine?   

Ascultătoarea: De 9 ani. 

Mihai Morar: De 9 ani, câştigă un voucher de cumpărături în valoare de 300 de roni... în orice 

hipermarket Carrefour poţi să cheltuieşti banii ăştia. 
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 CONCLUZII - CONCURSURI (RADIO ZU) 

 

 CONCURSUL Aldis 

În cadrul concursului Aldis difuzat în zilele de 17, 22, 24.06.2010 s-au promovat produsele Aldis.  

În introducerea concursului s-a spus: 

- Aldis vă propune un mic dejun săţios, gustos şi uşor care să asigure întregii familii. Pentru astăzi Aldis vă 

recomandă (...) - în 17.06.2010; 

- Aldis vă propune şi astăzi o masă hrănitoare şi gustoasă pentru întreaga familie, de aceea vă recomandă 

specialităţile (...) - în 22.06.2010; 

- Grătarul la iarbă verde gustos şi apetisant cu cotletele, mititeii şi cârnăciorii de bere de la Aldis. - în 

24.06.2010. 

După ce au fost comunicate produsele (specialităţile) recomandate de Aldis pentru ziua respectivă a urmat 

întrebarea concursului: Ce produs vă recomandă astăzi Aldis (...)?. 

Premiul oferit a fost un cuptor cu microunde de la Aldis. 

 

Observaţie: Concursul a avut o desfăşurare asemănătoare concursului „Aldis” organizat în luna mai. În 

urma prezentării raportului de monitorizare în ziua de 11.06.2010 postul de radio a fost sancţionat cu 

somaţie publică „întrucât a făcut publicitate mascată în favoarea firmelor care au oferit premii”. 

 

 CONCURSUL Carrefour 
În cadrul concursului Carrefour întrebarea din concurs a fost încadrată de spoturi publicitare Carrefour, iar 

conţinutul întrebărilor au avut un caracter publicitar: Care este sloganul Carrefour?- în 23.06.2010, sau De câţi 

ani demolează Carrefour preţurile pentru tine? - în 25.06.2010. Spoturile publicitare Carrefour difuzate în 

cadrul concursului nu au fost cuprinse în grupaj de publicitate. 

 

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), astfel:  

În anul 2009: 20.01.2009 (5.000 lei), 03.02.2009 (5.000 lei), 10.03.2009 (5.000 lei), 07.04.2009 (10.000 lei), 

09.07.2009 (5.000 lei) şi 10.09.2009 ( 5.000 lei);   În anul 2010: 10.03.2010 (10.000 lei), 20.04.2010 (15.000 lei) 

şi 11.05.2010 (10.000 lei). 

Pentru pub mascată în mai multe ediţii Morning Zu: somaţie publică în data de 10.06.2010. 

 

 

 

3. EUROPA FM, RADIO GUERRILLA, RADIO PRO FM şi RADIO 21 

 

La aceste posturi de radio nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale.  

 

 

 Data: 05.07.2010 

  

Compartimentul Monitorizare Radio Director Monitorizare 

 


