
1

CONS I L I U L NA Ț IONAL AL AUD IOV I ZUALULU I

ROMÂNI A
BU CUR E Ș T I
Bd. Libertății nr. 14
Sector 5, CP 050706
www.cna.ro

Autoritate publică
autonomă

Tel.:00 4 021 3055356
Fax:00 4 021 3055354
cna@cna.ro

Decizia nr. 901 din 22.10.2019
privind somarea S.C. EXPRESIV S.A.,

Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 51, bl. B 22, sc. C, et. 17, ap. 165, sector 6
CUI 2354292

Fax: 021/310 2265

- pentru postul de radio GOLD FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 octombrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare cu privire la
respectarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului în cadrul programelor
matinale, difuzate de postul de radio GOLD FM, în perioada 02-08.09.2019, în
intervalul orar 07:00-10:00.

Postul de radio GOLD FM aparține radiodifuzorului S.C. EXPRESIV S.A. (licența
audiovizuală nr. R 027.3/01.02.1993 eliberată la 20.06.2012 și decizia de autorizare nr.
047.4-1/01.09.2015 eliberată la 07.12.2016).

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii de înregistrări, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EXPRESIV S.A. a încălcat prevederile art.
18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu pot fi difuzate în
intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.

Postul de radio GOLD FM difuzează de luni până vineri, între orele 07:00-10:00,
emisiunea „Cronica Cârcotașilor”, prezentată de Șerban Huidu, Dezbrăcatu' (Codruț
Kegheș) și Ioana Petric. Sămbătă și duminică, între orele 08:00-11:00, s-au difuzat, în
reluare, secvențe din ediții ale emisiunii „Cronica Cârcotașilor”.

În fapt, în cadrul ediției din 02.09.2019, la ora 09:10, s-a difuzat piesa muzicală
„Tantra yoga” interpretată de Ovidiu Mihăilescu.

Redăm din raportul de monitorizare:
Sel. 4

Știu o fată-i zice Coca
Vrea să învețe tantra yoga
E emancipată tare
Stă cu 3 nudiști la mare!
Știu o altă fată Lili
Se joacă cu kundalini
Și are chakrele mărite
De când vrea să se mărite ...
Un amic de-al meu Ion
Face yoga pe balcon
Nu mai doarme, nu vorbește
Doar respiră ca un pește!
Alt prieten Niculae

Face exerciții-n baie
Vrea să-i crească mult... femuru’
Că așa l-a învățat Guru!

Refren:
Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte
Merg la yoga, merg la Guru și el le arată ...
Tantra!

Marilena e minoră
Dar vrea un orgasm de-o oră
Și ca să-l obțină lasă
Toți yoghinii la ea-n casă.
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Când părinții o enervează
Mihaela se droghează
Evadează în astral
Ca să faca sex total...
Adrian de la natură
Are mușchii ca pe mână
Cinci gagici l-au dus la sală
Ca să-l facă o spirală.
Nelu n-a mâncat de-o lună
Și acum vine o nebună
Să-l ia la o sindrofie
Să-i dea multă... energie!

Refren

Nina stă în patru labe
Face yoga, joacă table
Cu Vasile de la 9
Și dă numai 6, 9!
Dar Vasile are nevastă...
Înțelegeți dumneavoastră,
El cu ea face pe duru
Că așa l-învățat Guru!
Și-uite așa la noi în țară
Avem viață spirituală
Ce biserici, ce călugăr?
„Vrem contacte fără număr!”
El și ea merg în natură
Să-i dea calul lui pe-o tură
Și apoi își iau conturu

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au
constatat încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit b) din Codul audiovizualului,
întrucât în cadrul emisiunii “Cronica Cârcotașilor“ din 2 septembrie 2019, la ora
09.10, a fost difuzată o piesă muzicală ale cărei versuri au avut un conținut
obscen, de natură a prejudicia minorii, care au avut acces neîngrădit la audiere,
în raport de ora acesteia de transmisie.

În aceste condiții, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu și-a îndeplinit
obligația legală de a asigura o protecţie reală a publicului minor și consideră că
difuzarea unui conţinut precum cel exemplificat trebuie făcută cu
responsabilitate, pentru ca minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau
morale. Or, în scopul asigurării protecției minorilor, în intervalul orar 6.00-23.00
nu pot fi difuzate producţii care prezintă limbaj sau comportament trivial, vulgar
sau obscen.

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră
că respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia
audiovizuală trebuie să primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de
protecţie a copiilor are în vedere şi educarea acestora, obligaţie ce îi incumbă,
în egală măsură, şi radiodifuzorului.

Având în vedere aceste aspecte și ţinând cont de criteriile de
individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu
somaţie publică.

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de
legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art.1 Radiodifuzorul S.C. EXPRESIV S.A. (licența audiovizuală nr. R
027.3/01.02.1993 eliberată la 20.06.2012 şi decizia de autorizare
047.4-1/01.09.2015 eliberată la 07.12.2016 pentru postul de radio GOLD FM) se
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 18 alin. (1) lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.
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Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea
audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios
administrativ a Curţii de Apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri
prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr.
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are
obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel
puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala
emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio
GOLD FM cu somație publică, deoarece în cadrul emisiunii “Cronica
Cârcotașilor“ din 2 septembrie 2019, la ora 09.10, a fost difuzată o piesă
muzicală ale cărei versuri au avut un conținut obscen, de natură a prejudicia
minorii, care au avut acces neîngrădit la audiere, în raport de ora acesteia de
transmisie.

Potrivit art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în intervalul orar
06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament
trivial, vulgar sau obscen.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

PREŞEDINTE,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și
Relații Europene
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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