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Decizia nr. 313 din 26.03.2019
privind amendarea cu 10.000 lei a 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 26 martie 2019, Consiliul Naţional al Audiovizualului
a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate cu privire la
respectarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului în cadrul emisiunilor
matinale difuzate în luna ianuarie 2019, în perioada 14-16, 28-31.01.2019, în intervalul
orar 07:00-10:00, de postul de radio GOLD FM.

Serviciul de programe de radio cu denumirea GOLD FM aparţine radiodifuzorului
S.C. EXPRESIV S.A. (licenţă 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)

În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii unor fragmente din înregistrări,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. EXPRESIV S.A. a încălcat
prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

Conform Legii audiovizualului:
Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a

programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate
face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al
altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie,
în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

În fapt, 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 Orlando (Orlando Ivan). Potrivit raportului de monitorizare, în
perioada 14-16.01.2019, s-au redifuzat secvențe din edițiile de la sfârșitul anului 2018
ale emisiunii „Cronica Cârcotașilor”.

Redăm spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare:
“În edițiile din datele de 14.01.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 07:01:42

și 15.01.2019 la ora 09:01:40, realizatorii au vorbit despre „pornhub”, „cel mai accesat
site pentru adulți”.
sel.1-audio13931
07:01:38 - 7:05:45; material difuzat și în data de.
Șerban Huidu: Cel mai accesat site pentru adulți.
Dezbrăcatu': Așa.
Șerban Huidu: A publicat cifre pentru anul 2018. Care este categoria preferată a
românilor pe „pornhub” ?
Dezbrăcatu': Da’ stai puțin să le spunem tuturor celor care ne ascultă. Site-ul a
înregistrat anul acesta 33,5 miliarde de accesări.
Șerban Huidu: Deci mulți ...
Dezbrăcatu': Cu o creștere de 5 miliarde față de 2017.
Șerban Huidu: Din ce în ce mai mulți, ăștia, nu pot să le zic pe nume, că ...
Dezbrăcatu': Fii atent.



2
Șerban Huidu: Pentru a șasea oară la rând „pornhub” a publicat statisticile (n.n. – S-
a râs în studio) complete ale anului, iar cifrele scot la iveală principalele preferințe ale
utilizatorilor precum și detalii inedite.
Dezbrăcatu': Deci, problema e alta, planeta se umple de fătălăi. Pentru că avem 92 de
milioane de utilizatori zilnic.
Șerban Huidu: Deci 4,79 milioane de noi clipuri încărcate. Un milion de ore content
nou urcat pe site, în 2018, mai exact conținut cât să-l vezi 115 ani încontinuu. Deci
(n.n. – realizatorul reproduce niște sunete) încontinuu să te uiți la ...
Dezbrăcatu': Dacă un extraterestru se uită la noi, se uită pe navă, bă ce curvărie mare
e pe planeta aia, acolo.
Șerban Huidu: Cele mai dese căutări: Stormi Daniels, 4k, Romantic, Trans și Outdoor.
Cele mai interesante categorii: lesbiene, japoneze, milf, ebony, hentai, anal și mature.
Dezbrăcatu': Da’ și Kim, vezi că și Kim e ...
Șerban Huidu: Cele mai urmărite vedete porno: Stormy Daniels, Mia Khalifa, Riley
Reid, Lana Rhoades, Brandi Love, Mia Malkova, Nicole Aniston.
Dezbrăcatu': Ai auzit de ăștia?
Șerban Huidu: Mă să știi că.
Dezbrăcatu': I-ai văzut în filme, joacă bine?
Șerban Huidu: Le-am văzut.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da, dragă. Dragă, deci mie Khalifa aia, știi cum e?
Șerban Huidu: Nu, mie Khalifa nu-mi place, în schimb Riley Reid îmi place.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da, te-ai uitat și tu acuma dragă la ...
Șerban Huidu: M-am uitat, evident.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da, mă rog, o să le chem la mine, stai dragă un pic,
lasă.
Șerban Huidu: Stai să-ți zic mai departe cu statistică.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Lasă dragă statistică, o iei la prima mână așa, ce ai?
Șerban Huidu: Cel mai ...
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Ești pudic?
Șerban Huidu: Cel mai urmărit star porno: Jordi El Nino Polla. Așa-l cheamă. Deci, nu,
nu glumim cu nimic.
Dezbrăcatu': Piticu porno e acolo?
Șerban Huidu: Jordi El Nino Polla. În top 5 mai sunt: Johnny Sins, James Deen,
Rocoo Siffredi și Mandingo.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): S-au dus vremurile alea în care era ăla, Geremy ăla,
cum, Ron Jeremy și ăștia domne.
Șerban Huidu: Da, da.
Dezbrăcatu': Suntem la gala premiilor ...
Șerban Huidu: „Pornhub” . Cele mai tari țări de băieți d-ăștia veseli, sunt Statele
Unite, Marea Britanie, India, bine la ei cu două degete rezolvă, că e foarte mic
intervalul.
Dezbrăcatu': Tu zici, ca să cauți pe site-ul ăsta.
Șerban Huidu: Ca să cauți pe site și ...
Dezbrăcatu': Două degete.
Șerban Huidu: Cu o mână cauți pe site și cu o altă mână folosești două degete. Țările
cu cel mai mare trafic: deci India, Japo ... și la japonezi tot așa e, hai. Canada, Franța,
Germania, Italia. România nu este în top 20, deci noi nu avem ...
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Ne-am dat dracu dacă nu suntem, ce mai ...
Șerban Huidu: Păi dacă n-avem, n-avem, asta e.
Dezbrăcatu': Păi noi avem aicea.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Păi am făcut eu, cum am făcut „cordhub” ...
Șerban Huidu: Corhub, da? Ați făcut Corbeanca, da.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): „Cordhub”, domne.
Dezbrăcatu': Site, site, e de ...
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Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da, e de d-asta și am fuzionat cu ăsta cu „pornhub”
-u ăsta, o să chem la mine „naționala topless de pornhub”.
Șerban Huidu: In?
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): În weekend, e all time, ce ai? (n.n. – S-a râs în
studio)
Dezbrăcatu': Auzi, hai să le spunem ascultătorilor ...
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Și le chem la mine la Corbeanca.
Dezbrăcatu': Da.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): În training. Ca să aibă accesări mai multe.
Șerban Huidu: Deci femeile au următorul top 3 al categoriilor pe care le caută:
lesbiene, japoneze și hentai. Bărbații preferă în schimb: japoneze, milf și hentai.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da dragă, „henpaiul” ăla nu e cu desene animate?
Șerban Huidu: Ba da.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Păi ce dracu, te uiți la așa ceva, ești nebun la cap?
Șerban Huidu: Nu contează.
Dezbrăcatu': Te uiți și mănânci ...
Șerban Huidu: Nea Țânță?
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Da, dragă.
Șerban Huidu: Bre, te mai ține „bascula” aia?
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Auzi dragă, da’
Șerban Huidu: Câte căutări?
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Auzi dragă, da’ ție îți place pizza?
Șerban Huidu: Îmi place să fiu nebun.
Orlando (în rolul lui Țânțăreanu): Păi și mie, ce ai? D-aia ...
Șerban Huidu: Da’ nu cu ciuperci.
(...)
(...)

4. În ediția din data de 28.01.2019 între orele 08:33:36 și 08:34:51 -- 8:35:35,
realizatorii au vorbit despre o știre privind căutările pe site-urile de dating: „În ianuarie toți
cei singuri își caută ... Cu înfrigurare ... jumătatea. Drept urmare site-urile de specialitate ,
sunt asaltate”.
sel.7-audio131268
Șerban Huidu: În ianuarie toți cei singuri își caută ...
Dezbrăcatu': A ...
Șerban Huidu: Cu înfrigurare ... jumătatea. Acest lucru est pus pe seama faptului că
melancolia după sărbători și mai ales când ai bani (...) Ei bine iată totul se întâmplă înainte
de „Ziua Îndrăgostiților” și se pare că nimeni nu vrea să petreacă singur așa ceva. (...) În
București, Cluj și în alte orașe mai multe persoane își caută un partener online. Drept
urmare site-urile de specialitate, sunt asaltate doamnelor și domnilor de către ...
Dezbrăcatu': De către băieții veseli dar știi care este cea mai dominantă zodie din căutători?
Racul! Zodia Rac!
Șerban Huidu: Extraordinar, zodia Rac, ce să spun!
Orlando: Hai mă că am intrat și eu pe un site de ăsta.
Șerban Huidu: Da, da, așa și?
Orlando: Păi zice așa.
Șerban Huidu (sel.7, rep.01.16): Să te documentezi mai mult, nu?
(n.n. – din acest moment de la ora 08:34:51 la ora 08:35:34 au fost redate pe fondul
sonor gemete și alte sunete (ale unei femei) specifice filmelor pentru adulți)
Orlando: Fii atent, 33 de ani, 1,76, 59 de kg, sărut, girls (...) experience, body massage,
Dezbrăcatu': Se aude ceva ...
Orlando: Masaj la pro ...
Șerban Huidu: Ieși de pe site-ul ăla că te umpli de paraziți, potolește-te! (n.n.- se face
aluzie la ce se redă pe fondul sonor și anume gemete și alte sunete ale unei femei,
specifice filmelor pentru adulți, acestea continuă în timp ce realizatorii discută)
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Orlando: Uite 500 de lei ora scrie pe site-ul ăsta de dating.
Șerban Huidu: Stai mă așa! Alt site de dating!
Orlando: Păi uite!
Șerban Huidu: Da, mă, văd, da’, ieși de pe site-ul ăla!
Dezbrăcatu': Orlando, potolește-te, mă!
Șerban Huidu: Orlando, ce faci?
Dezbrăcatu': Îți virusezi telefonul, mă, ai grijă!
Șerban Huidu: Suntem la treabă, mă băiatule! Ce naiba!
Orlando: Poate face o ofertă! (n.n. – S-a râs în studio)
Dezbrăcatu': Auzi, elevii și ...
Orlando: Să întreb dacă-i ultimul preț!
Dezbrăcatu': Nu. Elevii și studenții în grup beneficiază de tarife reduse. (n.n. – S-a râs
în studio)
(...)

11. În ediția din data de 29.01.2019 a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 09:21:07,
realizatorii au făcut o scenetă despre problema cormoranilor în care Orlando (în rolul lui
Țănțăreanu) și Șerban Huidu au folosit un limbaj obscen.
sel.11-audio131293
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Bună dimineața.
Șerban Huidu: Sărumâna. A venit alt nebun.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Noroc. Domne vreau să vă zic că la mine la
Cordeanca, Cristian Țânțăreanu.
Șerban Huidu: Da.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Dezbateam această problemă spinoasă de la UE,.
Șerban Huidu: Da.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): O să am invitată naționala ...
Șerban Huidu: Topless ...
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Naționala topless de piscicultoare.
Șerban Huidu: Ha, ha, ha, ha. Imediat o să avem pe domnu Daia vorbind.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Păi, da, tocmai daia.
Șerban Huidu: Bravo.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): La piscină, piscicultoarele vor dezbate despre
cormorani și despre impactul biologic pe care-l lasă rahatul lor.

12. În ediția din data de 29.01.2019 a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 9:48:15
(sel.12), realizatorii au făcut o scenetă despre acordul cu Maroc, în care Orlando (în rolul
lui Țănțăreanu) și Șerban Huidu au folosit un limbaj obscen.
sel.12-audio131293
Dezbrăcatu': Auzi, da’ stai, că uite o altă treabă dezbatem.
Șerban Huidu: Ia.
Dezbrăcatu': Deci Daia spune „Felicitări pentru acordul cu Maroc”.
Șerban Huidu: Bravo.
Dezbrăcatu': Și am intrat să văd ce-i acordul cu Maroc.
Șerban Huidu: Da și ce-i?
Dezbrăcatu': Un sistem de irigare.
Șerban Huidu: Bravo.
Dezbrăcatu': Și aduc apa de la 270 de km depărtare în zonele cele mai secetoase.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Dragă, eu am un contract cu niște marocance de
asta ...
Șerban Huidu: Lasă-mă să ghicesc. Este naționala topless de marocance cu care a
făcut Daia acordul.
Orlando (joacă rolul lui Țănțăreanu): Nu domne, naționala topless de marocance
irigatoare.
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(...)

14. În ediția din data de 29.01.2019, a emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, la ora
09:58:03 (sel.14), realizatorii Șerban Huidu, Dezbrăcatu' (Codruț Kegheș) și Orlando
(Orlando Ivan) au comentat o știre privind „beneficii asupra vieții sexuale, date de
consumul de vin roșu”.
sel.14-audio131316
Șerban Huidu: Iată câteva beneficii asupra vieții sexuale, date de consumul de vin
roșu.
Dezbrăcatu': Adică rămânem în subiect.
Șerban Huidu: Da. Rămânem. Suntem specialiști în vin roșu. Deci am băut whisky,
am văzut cum e cu preacurvia, pardon, cu ... cu credința și acuma trecem un pic mai
departe la împărtășanie, cum ar veni. Numeroase studii au arătat că dintre toate
băuturile alco ...holice (sic!) pe care le consum înainte de a face ... (n.n. – realizatorii
scot niște sunete), vinul roșu este singurul care aduce schimbări majore în privința
experienței pe care ...
Dezbrăcatu': Te roșești la față, nu mai ești inhibat.
Șerban Huidu: Deci în primul rând îmbunătățește viața asta ... (n.n. – realizatorii scot
niște sunete). Da. Deci calitățile vinului roșu pot fi evidențiate dacă veți consuma
moderat, că dacă te îmbeți ca porcu ...
Dezbrăcatu': Acuma depinde și ce ...
Șerban Huidu: Ajută erecția. Pentru că iară, deci dacă bei foarte mult, dormi cu
erecția (n.n. – s-a râs).
Orlando: Ce mai, numai să ...
Șerban Huidu: Îmbunătățește nivelul de testosteron.
Dezbrăcatu': Dacă n-ai testosteron ...
Orlando: Ajută la relaxare și dezinhibare pentru că are niște substanțe din astea
precum polifenolul ia ziceți după mine: polifenol.
Șerban Huidu: Polife ... Stai un pic (n.n. - din acest moment (sel.14, rep.01:40) au fost
redate sunete și gemete de femeie specifice filmelor pentru adulți, iar realizatorii au
făcut referire aluzivă la acest aspect) Dar să știi e un consumator de vin aicea care
a ...
Dezbrăcatu': Dar să te chinui să scoți dopul în halul ăsta, să gemi.
Șerban Huidu: Da frate, nu știu, are un tirbușon, are un tirbușon, foarte ...
Dezbrăcatu': Alo?
Șerban Huidu: Alo? Bună dimineața! (n.n. – a intervenit prin telefon un bărbat)
Voce bărbat (la telefon): Stai frate să vorbim un pic așa, să ... băieții ăștia, stai așa.
Șerban Huidu: Așa. Dumneavoastră vin roșu consumați sau mai mult alte ...
Orlando: Tărie? Cu vinul, cum?
Voce bărbat (la telefon): Important este să-ți deschizi apetitul, cu ce? Cu „50”.
Șerban Huidu: Cu un „50” de ce?
Voce bărbat (la telefon): Nu contează, da’ cu „50” să …
Șerban Huidu: Am înțeles.
Dezbrăcatu': Acetonă?
Voce bărbat (la telefon): Urmează preludiul. Prânzul, frumos, două-trei păhărele, vin
roșu, se întărește „cucu” ...
Șerban Huidu: Stai. Stai un pic.
Voce bărbat: Orlando nu prea știe, că el e (...)
Șerban Huidu: Stați un pic, stați un pic. Eu am o problemă. Aicea am găsit „Gicuță”
să facă niște fete să exemplifice. Ăștia doi nu pot să-i dezlipesc. Cu forța, băi uitați-vă
la mine!
Voce bărbat (la telefon): Bă Șerbane, nu crede tot ce-i pe Google sau pe Youtube,
Dezbrăcatu': E o prostie.
Șerban Huidu: Da, da, da. Deci dumneavoastră spuneți că-i adevărat?
Voce bărbat (la telefon): Eu tind să cred că da. N-am ajuns la tantra yoga, da’ mai e
timp, hai!
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Dezbrăcatu': Dacă bei două sticle, auzi, dacă bei două sticle, ești pe Tatra yoga!
Șerban Huidu: E mai mult Tatra, da. Deci băieți pân’ la urmă rămâne cum am stabilit.
Dezbrăcatu': Da, da, da.
Șerban Huidu: Fetele ... Orlando!
Orlando: Da!
Șerban Huidu: Uită-te la mine, nu te mai ...
Dezbrăcatu': Auzi, dacă bei vin alb ... Ce ți se întâmplă?
Șerban Huidu: Măi, nu țin să-ți zic exact.
Orlando: Doar te dezinhibezi, atât.
Șerban Huidu: Nu da’ mie mi se pare că, se cheamă că se chinuie prea tare, asta cu
(…) a băut prea mult.
Dezbrăcatu': Ia, ia dă înapoi să vedem ce sticlă au pe masă? (n.n.- S-a râs în studio).
Șerban Huidu: Hai odată ...
Dezbrăcatu': Hai că nici Gicuță nu mai vrea.
Șerban Huidu: Gicuță nu mai vrea, e ...
(....)”

În raport de conţinutul exemplificat anterior, difuzat în intervalul orar 07.00-10.00,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută în
sarcina sa de a ţine seama de conținutul cu potențial dăunător pentru dezvoltarea
minorilor și alegerea unui interval orar de difuzare corespunzător temelor sau
subiectelor abordate, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea reglementărilor
privind protecţia minorilor.

Or, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a asigura protecţia
minorilor în cadrul serviciilor de programe, în condiţiile în care pe parcursul emisiunilor
monitorizate, difuzate la ore matinale, care au permis audierea fără restricţii de către
minori, a fost folosit un limbaj licenţios, cu conotaţii sexuale.

Consiliul consideră că un conţinut precum cel analizat a fost de natură a afecta
minorii, întrucât un astfel de conţinut difuzat către public, accesibil audierii de către
minori, date fiind orele de difuzare, nu poate constitui un model de educaţie în
dezvoltarea copiilor.

Potrivit art. 39 din Legea audiovizualului, programele susceptibile de a prejudicia
minorii pot fi difuzate numai prin alegerea unor intervale orare la care minorii să nu aibă
acces la audierea unor astfel de programe, radiodifuzorii având obligaţia de a asigura o
protecţie reală a publicului minor, iar difuzarea emisiunilor cu un asemenea conţinut
trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât interesul superior al copilului să nu fie
prejudiciat.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată
de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant
al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor
legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică,
mentală şi morală a acestora.

Or, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a publicului minor, iar
difuzarea unor producţii audiovizuale cu un conţinut precum cel analizat, trebuie făcută
cu responsabilitate, astfel încât minorii să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau
morale.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că emisiunile analizate au fost
difuzate cu încălcarea prevederilor legale privind protecția minorilor.

Ţinând seama de cele constatate şi având în vedere criteriile de individualizare a
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus
sancţionarea radiodifuzorului cu amenda în cuantum de 10.000 lei.

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



7
În temeiul dispoziţiilor art. 90 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 serviciul de programe de radio cu
denumirea GOLD FM) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

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
amendă de 10.000 lei, întrucât, în cadrul ediţiilor emisiunii „Cronica Cârcotașilor” din 14,
15, 28 și 29 ianuarie 2019, care au fost difuzate la ore accesibile minorilor, a fost folosit un
limbaj licenţios, cu conotaţii sexuale, de natură să prejudicieze dezvoltarea copiilor, fapt ce
contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului, potrivit cărora difuzarea
programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate
face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot auzi emisiunile
respective.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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