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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Compartimentul Monitorizare Radio 

 

Raport de monitorizare 

 

Posturi radio: Kiss FM, Magic FM, Pro FM, Realitatea FM, Radio Zu, Europa FM, Radio Guerrilla 

Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate 

Perioada: 01.09.2010-30.09.2010  

Monitorizare: Compartimentul Monitorizare Radio 

 

În perioada 01.09.2010 – 30.09.2010 au fost monitorizate programele cuprinse în intervalul orar 06.30-

14.00, difuzate de posturile de radio: Kiss FM, Magic FM, Pro FM şi Radio Zu. Posturile de radio Europa FM, 

Radio Guerrilla şi Realitatea FM au fost monitorizate în perioadele menţionate în 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 
Publicitate / Concursuri 

Kiss FM 01-30.09.2010 1 - Concurs 

Radio Zu 01-30.09.2010 1 - -  

Pro FM 01-30.09.2010 Raport a fost prezentat  în şedinţa Consiliului din 28.09.2010 

Magic FM 01-30.09.2010 - - - 

Europa FM 21-29.09.2010 - - - 

Radio Guerrilla 15-23.09.2010 - - - 

Realitatea FM 06-15.09.2010 - - - 

 

 

_____RADIO KISS FM_____________________________________ 

 

I. PROTECŢIA COPILULUI 

 

 Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”din data de 02.09.2010 

Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” se difuzează zilnic, de luni până vineri, între orele 07.00-10.00. 

Ora 08 şi 54. Pornind de la un articol din Click.ro, în emisiune a fost realizat următorul moment despre 

„femei trecute de prima tinereţe care s-au apucat de prostituţie după ce criza le-a lăsat fără locuri de muncă”:  

Ş.Huidu: 08 şi 48 de minute, avem o ştire fabuloasă. Asta trebuia să fie ştirea blondă, dar este genială. Aici 

scrie, la click.ro, la 50 de ani din contabilă a ajuns, mă-nţelegeţi, damă de companie. „Multe femei trecute de prima 

tinereţe s-au apucat de… prostii, după ce criza le-a lăsat fără locuri de muncă.” Iată, şi avem câteva poze – Estera, 

de 50 de ani, la 100 de lei... Bine, 50 de ani, cred că lipseşte un zero. Nu sunt 50 sunt 500. O avem pe Elena de 51, 

tot la 100 de lei. Scump, foarte scump. Mona, la 42 de ani, dar care arată mai naşpa decât astelalte două, la 150. Şi 

Adela, pfu!…50 de ani, 100. Bă nene, dacă la 50 de ani se lucrează aşa de greu pe piaţa asta a muncii, nu ştiu ce să 

ne mai facem. Ca să nu vă mai zic, multe femei sunt pe internet deja şi zic aşa, atenţie anunţul, că ăsta-i cel mai 

tare: „Doamnă matură”,  deci nu matură, mătură... 

M.Găinuşă: Doamnă mătură, spală, calcă, chestii de-astea... 

Ş.Huidu: Doamnă mătură „de 50 de ani, minionă, blondă, intelectuală, ofer clipe de amor nebun, pasiune 

şi tandreţe". Intelectuală... Vă rog frumos! 

M.Găinuşă: Asta-i din cauza drepturilor de autor. 

Ş.Huidu: „Anunţul Esterei este doar unul dintre sutele de acest gen postate pe internet, la rubrica 

„Matrimoniale”. Chiar dacă are studii superioare şi experienţă, femeia nu a reuşit să-şi găsească un job stabil şi 

caută un blog-job stabil în domeniul în care s-a pregătit. „Nu sunt ca orice pipiţă de pe centură. Sunt contabilă de 

meserie şi am terminat ASE-ul". Ceea ce confirmă încă o dată că fetele care termină ASE-ul se descurcă în orice 

situaţie. Şi eu am terminat ASE-ul şi am avut foarte multe colege, foarte multe colege. Mişu n-a intrat la ASE. 

M.Găinuşă: Asta e. Mai activează colegele tale? 
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Ş.Huidu: Activează. După cum vezi, ne asigură femeia care a ajuns acum la bătrâneţe…    

M.Găinuşă: Bătrâneţe? Hai, că nu e chiar. Este în floarea vârstei... 

Ş.Huidu: La prima bătrâneţe. Cam ofilită petala, dar, zice: „pentru 100 de lei, negociabil.” Fii atent: „100 

de lei, cu finalizare” 

M.Găinuşă: Vă rog frumos, mai sunt şi copii care se duc la grădiniţă. 

Ş.Huidu: Da-i finalizare, finalizarea înseamnă în finală. Sau 150, cu două finale. 

M.Găinuşă: În liste. Două finaliste. 

Ş.Huidu: Şi total. Adică, orice. Nu-i problemă… 

M.Găinuşă: Asta-i din matematică, copii, dragi copii. 

Ş.Huidu: „Pe site-urile de profil, oferta dame mature este cât se poate de bogată. Ca să ţină pasul cu 

colegele de breaslă mai tinerele”…  

M.Găinuşă: Da grăbiţi-vă, că s-ar putea să dispară 

Ş.Huidu: „...acestea sunt dispuse să lase mai mult la preţ şi să accepte chiar cele mai ciudate fantezii....”   

M.Găinuşă (râde): Integrale, scoatere de sub radical, chestii de-astea. Doamnele contabile ştiu mai bine 

cum se fac aceste operaţii. 

Ş.Huidu: Mulţumim foarte mult pentru această informaţie de criză. După cum vedeţi greu, foarte-foarte 

greu se descurcă lumea în ziua de astăzi. Greu să câştigi o pâine. Greu, foarte greu. 

M.Găinuşă: Doamnă intelectuală caut autori… pentru drepturi. 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM ______ 

 

În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” difuzată în data de 02.09.2010, prezentatorii emisiunii au citit şi 

comentat un articol din Click.ro despre femei trecute de prima tinereţe care s-au apucat de prostituţie, care mai 

activează: 

Ş.Huidu: La prima bătrâneţe. Cam ofilită petala, dar, zice: „pentru 100 de lei, negociabil.” Fii atent: „100 

de lei, cu finalizare” 

M.Găinuşă: Vă rog frumos, mai sunt şi copii care se duc la grădiniţă. 

Ş.Huidu: Da-i finalizare, finalizarea înseamnă în finală. Sau 150, cu două finale. 

M.Găinuşă: În liste. Două finaliste. 

Ş.Huidu: Şi total. Adică, orice. Nu-i problemă… 

M.Găinuşă: Asta-i din matematică, copii, dragi copii. 

 

 

II. COMUNICĂRI COMERCIALE AUDIOVIZUALE__(KISS FM)________________________ 
 

În emisiunea Cronica Cârcotaşilor, în perioada 07 septembrie-23 septembrie 2010, s-a desfăşurat  concursul 

VEKA, în care a fost promovat un produs VEKA (ferestrele VEKA). 

Premiile pentru acest concurs au fost camere foto şi marele premiu, o tâmplărie exclusiv clasa „A”, în 

valoare de 2000 Euro (ales dintre toţi câştigătorii zilnici). (Din regulamentul concursului - Premiul cel mare consta 

intr-un voucher in valoare de 2000 de euro, inclusiv TVA. Voucher care va fi utilizat in reteaua de magazine ale 

partenerilor VEKA Romania din toata tara, pana la data de 31 decembrie 2010 si de valoarea caruia, castigatorul 

poate achizitiona ferestre si/sau usi tip termopan marca VEKA) . 

 

Desfăşurarea concursului: 

Pentru a putea fi considerat câştigător, participanţii la promoţie apelau, la semnalul de concurs, numărul de 

telefon 0722 20 60 20 (tarif normal, valabil în toate reţelele de telefonie din România). Ascultătorul care intra primul 

în legătură cu moderatorii emisiunii trebuia să răspundă corect la întrebarea pusă de moderator. 

Textul de prezentare al concursului, citit de moderator, şi întrebarea adresată de moderator au fost : 

Exemple: 

În data de 08.09.2010 (ora 8.32) 

Ş.Huidu: „Nu mai lăsa iarna să te ia prin surprindere. Cheltuielile de întreţinere se fac mai mici cu 

fereastra care lasă iarna la uşă – fereastra VEKA. Pentru o viaţă mai lungă a ferestrelor tale, VEKA şi partenerii 

săi din întreaga ţară te sfătuiesc să cauţi doar profile de calitate exclusiv clasa A – adică VEKA”. 

Întrebarea : Din ce clasă sunt profilele?”      Răspuns ascultător: A 
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În data de 09.09.2010 (ora 8.46): 

Moderator: „Nu mai lăsa iarna să te ia prin surprindere. Cheltuielile de întreţinere se fac mai mici cu 

fereastra care lasă iarna la uşă – fereastra VEKA. Dacă ai şti că durata medie de viaţă a ferestrelor VEKA este de 

50 de ani, sigur ai şti ce să alegi. Sună acum şi spune-ne care este durata medie de viaţă a ferestrelor VEKA, şi 

câştigi o cameră foto digitală, pentru că sigur vei vrea să faci poze cu noile ferestre clasa A de la VEKA ?” 
Răspuns ascultător: Durata medie de viaţă a ferestrelor VEKA este de 50 de ani. 

 

14 septembrie 2010 (ora 9.25) 

Ş.Huidu: „Nu mai lăsa iarna să te ia prin surprindere. Cheltuielile de întreţinere se fac mai mici cu 

fereastra care lasă iarna la uşă – fereastra VEKA. VEKA îţi dă libertatea să alegi culoarea ferestrelor tale – 50 de 

culori, sau imitaţii de lemn stau la dispoziţie. Sună acum şi spune-ne câte culori şi imitaţii de lemn propune 

VEKA pentru frestrele tale şi câştigi o cameră digitală foto. Toţi câştigătorii intră în tragerea la sorţi pentru 

marele premiu, o tâmplărie VEKA în valoare de 2.000 de euro, ferestre exclusiv de clasa A, premii pe măsură, 

numai de la VEKA.” 

Întrebarea: Câte culori şi imitaţii de lemn îţi stau la dispoziţie?     Răspuns ascultător : 50. 

 

16 septembrie 2010 (ora 9.35) 

Ş.Huidu: „...Nu lăsa iarna să te ia prin surprindere. Cheltuielile de întreţinere se fac mai mici cu fereastra 

care lasă iarna la uşă – fereastra VEKA. Pentru o viaţă mai lungă a ferestrelor tale, VEKA şi partenerii săi din 

întreaga ţară te sfătuiesc să cauţi profile de calitate superioară exclusiv clasa A”. Sună-ne acum şi spune-ne ce 

te sfătuieşte VEKA să cauţi la viitoarele tale ferestre? (...) Ce profil de calitate superioară trebuie să foloseşti? 

Clasa?”     Ascultător : Clasa A. 

 

17 septembrie 2010 (ora 9.48) 

Ş.Huidu: „Nu mai lăsa iarna să te surprindă, fă-i tu o surpriză. Trânteşte-i în nas o fereastră VEKA prin 

care să nu mai poată intra nici iarna asta, nici în următoarele 50. Ferestrele VEKA au o durată estimată de viaţă 

de 50 de ani. (...) Sună acum şi spune-ne cât trăiesc în medie ferestrele VEKA?”. Răspuns ascultător: 50 de ani. 

 

 

____CONCLUZII – COMUNICĂRI COMERCIALE  -  KISS FM ______ 

 

În perioada 07-23 septembrie s-a desfăşurat un concurs – în regulamentul acestuia este numit Campanie 

promoţională „VEKA România” –  în care premiile au fost camere foto digitale iar marele premiu, o tâmplărie 

VEKA exclusiv clasa „A”, în valoare de 2000 Euro. În textele de prezentare ale fiecărui concurs au fost promovate 

ferestrele VEKA. (Din aceste prezentări au fost extrase şi întrebările din cadrul concursului). 

Exemple: 

- Pentru o viaţă mai lungă a ferestrelor tale, VEKA şi partenerii săi din întreaga ţară te sfătuiesc să cauţi 

doar profile de calitate exclusiv clasa A – adică VEKA (în 08.09.2010) 

- durata medie de viaţă a ferestrelor VEKA este de 50 de ani (în 09.09.2010) 

- VEKA îţi dă libertatea să alegi culoarea ferestrelor tale – 50 de culori, sau imitaţii de lemn stau la 

dispoziţie (în 14.09.2010) 

- Pentru o viaţă mai lungă a ferestrelor tale, VEKA şi partenerii săi din întreaga ţară te sfătuiesc să cauţi 

profile de calitate superioară exclusiv clasa A (în 16.09.2010) 

- Ferestrele VEKA au o durată estimată de viaţă de 50 de ani (în 17.09.2010) 

 

 

 

În anul 2010 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru 

conţinutul inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor, în datele de: 

09.02.2010 (10.000 lei), 11.05.2010 (somaţie publică - protecţia minorilor şi protecţia imaginii şi 

demnităţii persoanei), 07.07.2010 (somaţie publică – limbaj injurios, comentarii defăimătoare cu privire la unele 

persoane, de natură să prejudicieze imaginea acestora). 
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_____RADIO ZU ___________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 Emisiunea „Morning Zu”din data de 28.09.2010   

Farsa din această ediţie, difuzată la orele 07.45, 08.45 şi 09.45 a cuprins dialoguri cu insinuări şi conotaţii 

sexuale. 

În farsă, Daniel Buzdugan s-a recomandat ca fiind un angajat al unei companii de testare a opiniei publice, 

precizând că există şi o sumă de 50 de euro pe care o primesc toţi cei ce sunt de acord să respundă la acel sondaj, 

tema fiind „Când şi cu cine ai făcut ultima oară banking”? 

  

La primul telefon, o fată de 18 ani a răspuns că în urmă cu două zile a făcut banking numai cu o singură 

persoană şi cel mai trăsnit loc unde a făcut banking a fost în apă, la mare. A mai spus că este important să faci 

banking cu persoana pe care o iubeşti, să ai o relaţie stabilă, serioasă cu o persoană de încredere. Întrebată dacă ştie 

ce înseamnă cuvântul banking fata a răspuns că da, înseamnă a face dragoste cu mai multe persoane sau cu una 

singură. Chiar şi după ce i s-a spus că a fost o farsă, întrebată fiind dacă va face banking vreodată, a raspuns  că nu, 

niciodată. 

La al doilea telefon a răspuns un bărbat care pe parcursul “interviului” s-a arătat dispus să încerce „în 

direct” banking-ul cu Daniel Buzdugan şi chiar cu încă un partener. Redăm mai jos discuţia dintre bărbatul 

intervievat, Daniel Buzdugan şi încă o persoană din apropierea lui Buzdugan. 

Buzdugan (rep.03.30): Cunoaşteţi termenul de banking? 

Intervievat: Da! 

Buzdugan: Când aţi făcut ultima dată banking? 

Intervievat: Acum un an! Acum un an! 

Buzdugan: Şi-mi puteţi spune unde s-a întâmplat? Unde aţi făcut banking ultima dată, acum un an? 

Intervievat: În pădure! 

Buzdugan: Cu prietena dv.? 

Intervievat: Da! 

Buzdugan: De ce tocmai în pădure? 

Intervievat: Pentru că acolo am vrut! 

Buzdugan: De acum un an n-aţi mai făcut banking? 

Intervievat: Nu! 

Buzdugan: De ce? 

Intervievat: N-am vrut! 

(...) 

Buzdugan: Cu ce vedete din România v-ar plăcea să faceţi banking? 

Intervievat: Pamela Anderson! Altă întrebare. 

Buzdugan: Nu mai am întrebări! 

Intervievat : Ţie îţi plac băieţii sau fetele? Sau şi băieţii şi fetele? Eu sunt băiat şi... vrei să ne întâlnim?  

Buzdugan: Ţie îţi plac băieţii? 

Intervievat: Da, de ce m-ai sunat? 

Buzdugan: Fac sondajul ăsta pentru... 

Intervievat: Lasă vrăjeala! E vrăjeală! Dar tu ai prietenă? Atunci de ce m-ai sunat? Tu de unde eşti? 

Buzdugan: Din Piteşti! 

Intervievat: Şi atunci de ce te-ai prefăcut că eşti de la nu ştiu ce serviciu?  

Buzdugan: Mi-era ruşine! 

Intervievat: Lasă vrăjeala! Şi ce facem dacă ne întâlnim?  

Buzdugan: Nu ştiu! 

Intervievat: Atât?  

Buzdugan: Îţi place să faci banking cu băieţi?  

Intervievat: Tu ai mai făcut cu băieţi? 

Buzdugan: Da, eu fac, în general fac banking numai cu băieţi! 

Intervievat: Adică, mai concret! 

Buzdugan: Adică fac banking cu ei. 
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Intervievat: Cum faci dragoste cu băieţii? Da’ prietena ta ştie? De ce m-ai sunat? Că voiai să te întâlneşti 

cu mine? Tu vrei să mă cunoşti neaparat? 

Intervievat: Şi ce să facem dacă ne cunoaştem ? Pe tine te atrag băieţii ? 

Buzdugan: Vorbesc cu ei, negociez… 

Intervievat: Şi dacă o face gratuit ce are? 

Buzdugan: Şi în general îmi place la bancă, ştii? 

Intervievat: Pe bancă în parc! Dar când, ziua sau noaptea?  

Buzdugan: Seara! 

Intervievat: E mai romantic! 

Buzdugan: Tu ai făcut-o vreodată la bancă?  

Intervievat: Pe bancă am făcut! Tu? 

Buzdugan: Nu ţi-am zis că acolo practic eu banking? 

Intervievat: Şi cu cine o faci de obicei? 

Buzdugan: Cu cei pe care îi găsesc la bancă acolo! Sunt bănci speciale pentru aşa ceva! 

Intervievat: I-auzi, că n-am ştiut! 

Buzdugan: Mai vino şi tu prin Piteşti, că în Piteşti ştii cum e, numai bănci şi farmacii! 

Intervievat: Pe bancă agăţi băieţii? Cum agăţi?  

Buzdugan: Mă duc la ei, cu buletinul... 

Intervievat: Cu buletinul?! I-auzi! Dacă vrei tu, vin cu tine. 

Buzdugan: Tu unde eşti acuma? 

Intervievat: În Curtea de Argeş. 

Buzdugan: N-ai cum să iei un taxi sau să… 

Intervievat: Nu, dacă plăteşti tu iau şi taxi. Da, ţie îţi plac băieţii blonzi sau bruneţi?  

Buzdugan: Eu mai am un prieten care e cu mine, uite ţi-l dau la telefon 

Intervievat: Dă-mi-l la telefon! Dă-mi la telefon! 

 

Intervievat: Salut! Tu cine eşti? 

Cristi: Cristi sunt! 

Intervievat: Îmi pare bine! 

Cristi: Ţi-a povestit? Ţi-a spus de noi, Iorgu? 

Intervievat: Păi da, da, a spus că-i plac băieţii! 

Cristi: Nu ştiu ce ţi-a spus, ţi-a spus cu... 

Intervievat: A spus că a făcut dragoste cu tine! 

Cristi: A... şi cu mine, păi da, deci noi suntem vreo patru băieţi care ne întâlnim la bancă. Avem un sistem 

al nostru, sistem bancar. 

Intervievat: Ce-ai făcut cu prietenu’? 

Cristi: Păi nu ţi-am spus că am făcurt banking? Ţi-a povestit? 

Intervievat: Da, vreau mai multe detalii! 

Cristi: Noi avem un termen, ca să nu ne citească alţii noi ne numim bancardieri, ştii că stăm pe bancă, 

acolo. 

Intervievat: Da’ îţi place de mine? Cu unu sau doi, nu-i nicio problemă... Dacă-ţi  mai găseşti unu sau doi.. 

Cristi: Ştii, noi nu zicem, să nu fim deconspiraţi, noi zicem self banking! 

Intervievat: Self Service! Ne întâlnim şi facem, da! 

Cristi: Ţi-am zis, un prieten de-al nostru are o casă în Fundulea şi vrem să facem acolo o gaşcă  noastră 

să ne întâlnim, mai avem nişte prieteni pe Fundeni care vrem să-i anturăm şi pe ei cum ar veni şi vrem să ne facem 

şi pe facebook dar ca să ne mascăm facem şi o echipă de fotbal, adică trecem noi acolo 11 fundaşi! 

Intervievat: Da, da, ne facem după aia de cap, bine? Bănuiesc că îi selectezi, nu cu oricine te întâlneşti! 

Cristi: Da, stai puţin că a venit Iorgu! Ţi-l dau la telefon. 

Intervievat: Salut! 

Buzdugan: Salut! Cum a fost? 

Intervievat: A fost bine, dar nu vrei să facem (bip) acuma la telefon? Sau facem mai târziu?  

Buzdugan: Cum? 

Intervievat: Facem mai târziu? 

Buzdugan: Ce să facem? 

Intervievat: Treaba aia, ştii tu! 
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Buzdugan: A, Self Banking! 

Intervievat: Self barking, da! 

Buzdugan: Vrei să facem self banking acuma? 

Intervievat (cuprins de dorinţă): Da, hai! Începe tu! Începe tu, da! 

Buzdugan: Faci acuma tu self banking?  

Intervievat: Da! Da, e bine! Îmi place! 

Buzdugan: Îţi place?  

Intervievat: Da! 

Buzdugan: Mult? 

Intervievat: Da! 

Buzdugan: Ce simţi? 

Intervievat: Ce să simt? Plăcere!... Da’, hai că facem mai târziu bine? 

Buzdugan: Cum? 

Intervievat: Facem mai târziu! 

Buzdugan: De ce?  

Intervievat: Hai că nu pot acuma am ceva treabă! Da, nu pot acuma! 

Buzdugan: Auzi? Buzdugan sunt, a fost o farsă! 

........ 

Intervievat: Lasă vrăjeala! Lasă vrăjeala! Ai grijă că o încurci dacă... te dau la Poliţie! 

Buzdugan: Nu, nu mă da la Poliţie! 

 

 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO ZU ______ 

Farsa difuzată în emisiunea „Morning Zu”din data de 28.09.2010 a cuprins un interviu în care termenul 

banking a fost interpretat de persoanele intervievate în sensul de „a face dragoste cu mai multe persoane sau cu una 

singură”. Întrebările puse de Daniel Buzdugan au fost: „Când aţi făcut ultima dată banking? ”, „Faceţi banking  

cu mai mulţi oameni?”, „Cu cine ai făcut ultima dată banking”?, „Unde aţi făcut ultima dată banking”? şi 

altele.  

 

Al doilea intervievat, un bărbat căruia îi plac băieţii, a dorit să facă acest lucru, adică banking, cu 

D.Buzdugan şi colegul acestuia, şi, în final, a încercat chiar la telefon. În unele momente ale dialogului, Daniel 

Buzdugan i-a cerut intervievatului să repete unele expresii, întărind aluziile legate de sex: 

Intervievat: ... dar nu vrei să facem (-bip-) acuma la telefon? Sau facem mai târziu?  

Buzdugan: Cum? 

Intervievat: Facem mai târziu? 

Buzdugan: Ce să facem? 

Intervievat: Treaba aia, ştii tu! 

Discuţia a continuat, anterior convenind că self barking se referă la a face „cu unu sau doi”. 

Buzdugan: Vrei să facem self banking acuma? 

Intervievat (cuprins de dorinţă): Da, hai! Începe tu! Începe tu, da! 

Buzdugan: Faci acuma tu self banking?  

Intervievat: Da! Da, e bine! Îmi place! 

Buzdugan: Îţi place?  

Intervievat: Da! 

Buzdugan: Mult? 

Intervievat: Da! 

Buzdugan: Ce simţi? 

Intervievat: Ce să simt? Plăcere! Da’, hai că facem mai târziu bine? 

Buzdugan: Cum? 

Intervievat: Facem mai târziu! 

 

În anul 2010 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 datele de:   

10.03.2010 (10.000 lei) şi 20.04.2010 (15.000 lei), 11.05.2010 (10.000 lei), 10.06.2010 (somaţie publică – pentru 

publicitate mascată în favoarea firmelor care au oferit premii pentru concursuri) şi 07.07.2010 (somaţie publică). 
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_____RADIO PRO FM______________________________________ 

Raportul de monitorizare a programelor postului de radio Pro FM a fost prezentat în şedinţa Consiliului din data 

de 28 septembrie 2010, întrucât în ediţiile emisiunii matinale „Alarma”, în mod repetat, au fost făcute comentarii pe 

teme sexuale şi s-a folosit un limbaj trivial la ore la care copiii au acces neîngrădit la audierea programelor de radio. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio Pro FM cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.  

 

_____RADIO REALITATEA FM______________________________ 

Începând cu data de 15.09.2010 postul de radio Realitatea FM difuzează programe conform grilei aprobate 

(program propriu şi preluare Realitatea TV). Anterior acestei date, la începutul lunii septembrie postul îşi extinsese 

retransmisia programelor postului de televiziune Realitatea TV, de luni până vineri, pe tot parcursul zilei 

 

_____EUROPA FM, RADIO GUERRILLA ŞI MAGIC FM ______________________ 

La aceste posturi de radio, în luna septembrie nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale. 

 

 

 Data: 08.10.2010 

  

Compartimentul Monitorizare Radio  

 

 


