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- pentru postul de radio GOLD FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 mai 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 ale postului
de radio GOLD FM, difuzate în luna februarie, în perioada 11-13, 15, 18.02.2019, în
intervalul orar 07:00-10:00 și 16-17.02.2019, în intervalul orar 08:00-11:00.

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. 18 alin. (1) lit. b) și art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor invocate:
Art. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă:

b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen;
Art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu

folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la
violenţă.

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).

Redăm spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare analizat de membrii
Consiliului:
„În edițiile din datele de 11, 12, 13, 15, 16, 18.02.2019 s-a difuzat o secvență înregistrată

(tip jingle, sel.1), în care prezentatorul Dezbrăcatu (Codruț Kegheș) a dialogat cu Orlando
(acesta joacă rolul lui Țânțăreanu). Exemple de difuzare: 11.02.2019, la ora 07:28:16 (tip jingle,
sel.1); 07:31:58; 09:42:18; 12.02.2019, 09:16:14; 09:27:15; 13.02.2019, 07:13:32; 08:21:04;
15.02.2019, 08:35:24; 09:45:44; 16.02.2019, 08:20:51; 18.02.2019, 09:11:25.
Jingle (sel.1-audio131603)
Dezbrăcatu': Domnul Țânțăreanu, hai, bre, pe cine mai invitați la ziua dumneavoastră la
Corbeanca anul ăsta? Mare pizzar!
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu): Da domne, da. Deci invit numai sportive de top,
domne. Deci echipa mondială de handball topless a Franței, că are și europence, m-ai
înțeles? Africance, magrebiene d-alea! Da, apoi pe Sharapova topless, normal pe
Sharapova, da’ pe Serena Wiliams nu-l chem că mă bate dragă!
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- În ediția din data de 11.02.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 07:32:56,

realizatorii au vorbit despre declarația primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, privind
gratuitate la transportul public în comun pentru elevii care învață în București.
sel.2-audio131603
Șerban Huidu: Edilul Bucureștiului spune că elevii care frecventează unitatea de învățământ
din București, care au domiciliul în Capitală beneficiază de gratuitate la abonamentul lunar
urban general, dar și elevii care locuiesc în județul Ilfov vor beneficia de acest drept, în plus vor
putea beneficia de un abonament lunar valabil pe linia regională de domiciliu. Ceea ce mi se
pare un lucru bun.
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu, ora 07:33): Dragă e bine pentru că eu am naționala
topless de eleve majore din Kyoto.
Șerban Huidu: De eleve majore. Da, da, da.
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu): Din Japonia, bine, arată bine, asta.
Șerban Huidu: Și le aduci până la Corbeanca?
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu): Le aduc pe banii lui Firea, de la aeroport când vin
așa.
Șerban Huidu: Aha, exact.
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu): Să vină cu pre-orășănească, la Corbeanca.
Șerban Huidu: Pre-orășănească.
Orlando (joacă rolul lui Țânțăreanu): Vreau să se cheme „The love bus”, a spus ăsta, știi?
Roz cu asta, cu nebunii, cu manga, tanga, dracu să le ia, cum le zice acolo.
Șerban Huidu: Să vezi acuma, e un card nominal, care e gratuit, să vezi acuma cum or umbla
băieții cu cardurile.

(...)
- În ediția din data de 11.02.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 07:36:29

(sel.5), realizatorii au vorbit despre piesa muzicală„Pantelimonu petrece” - B. U. G. Mafia și au
difuzat-o, iar la un moment dat Șerban Huidu a intervenit pe parcursul difuzării: Fumătorii mei.

Piesa muzicală „Pantelimonu' petrece” - B. U. G. Mafia
Hei această noapte este o noapte specială
E o petrecere în cartier și nu vreau s-o pierd din greseală.
Așteptăm cu nerăbdare dar mai e până diseară
Fără arme și bătăi,
Nimeni n-o să moară.

Încă este 3 și toți sunt la baschet
Mă îmbrac în trening
Iau țigară din pachet
Și mă-ntâlnesc cu câțiva să mergem la teren
Restul ne așteaptă acolo
Se întrec la slam.
Jucăm vreo două ore
Echipa noastră e cea mai tare
Tre' să plecăm să fim gata fiecare
Că înainte de bairam dăm o raită prin oraș
Avem afaceri de încheiat cu niște vechi borfași.
Pe la 8 în colț umplem vreo 3 mașini
Roțile scot fum frate când pornim
Acum că avem bani agățăm și niște fete
La noapte suntem la bairam și tre’ să avem ce...
Ce...
(...)
Acum avem hașiș, femei și băutură
Suntem gata de petrecut hai frate încă o tură
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După ce ne mai plimbăm mergem direct la loc
Bairamul a început,
Casa a luat foc
Este aici lumea bună,
Tot cartierul ridicați mâinile
A venit cartelu.
De abia de acum paranghelia începe cu adevărat
Avem mult hașiș ne apucăm de fumat
Două trei jointuri tot bairamul e în transă ...

(n.n. – a intervenit realizatorul Șerban Huidu: Fumătorii mei.)
Bete moarte, femeile dansează pe masă
Cu muzica la maxim de la început
Stau toate puse în linie și dau din cur.
Își onduiesc corpu' de te fac pilaf
De începi să ai închipuiri cu ele în cearșaf
Așa că nu mai stați,
Haideți și voi
Să vedeți cum e în PTM când petrecem noi!

Refren:
X3
Pantelimonu petrece... toată noaptea...
X1
Pantelimoooon

Încă un bairam marfă în Pantelimon
Doi câte doi se duc pe rând către dormitor
Că treaba s-a încins și toți au chef de sex
Un amic de al meu face avere cu Durex.
Se bea, se fumează și se dansează
Și va fi la fel de tare până când se luminează.
Cel care a dat bairamul a rămas singur acasă.
Mă-sa și tac-su se întorc mâine după amiază.
Mai e mult de petrecut
Nimeni nu s-a săturat
Poate doar vecinii care se plimbă pe lângă pat
Dar ce să îi faci,
E sâmbătă noaptea
Și se știe că noi nu dormim în ziua a a 7-a.
O să ne distrăm, n-o să ne oprim,
Să continue bairamul ne dorim
Decât toata viața fraier,
Mai bine o zi rege
Așa că hai cu noi Pantelimon petrece.
(...)

- În ediția din data de 11.02.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, în cadrul rubricii
Horoscop, la ora 8:46:14 (sel. 7) și în data de 15.02.2019 la ora 7:47:42, după prezentarea
zodiei Leu, s-a inserat o secvență înregistrată (dintr-un film).
sel.7-audio131604 (11.02.2019, ora 8:46:14)
Dezbrăcatu': Ca să vedeți că la „Leu” nu e niciun fel de minciună, totul e adevăr. În prima parte
a zilei s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult, că nu știu ce.
Că c-o fi, c-o păți. Ideea e că dumneavoastră tre’ să vă păstrați calmul.
Șerban Huidu: Auzi, Orlando, tu ești leu, nu?
Orlando: Da.
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Șerban Huidu: Știi că ai o poreclă? Nu știi? Ciumetele.
Voce actor (înregistrare, dintr-un film): Ce gagică de balamuc și-a tras ciumetele și noi o
frigem pe rapandula aia de Rexona!
Orlando: Fecioară. (n.n. – S-a râs în studio).

Sel.35-audio1320 (15.02.2019 la ora 7:47:42)
Dezbrăcatu': Da leule, Orlando la tine. Orland Dolănescu, așa o să-ți spun, ai voce. Este
posibil să constatați că trebuie să faceți o călătorie neplanificată în interes profesional sau de
afaceri. Poate că schimbarea de program vă indispune, dar asta e, vă alegeți cu beneficii.
Șerban Huidu: Știi ce poreclă are, nu? Ciumetele.
Voce actor (înregistrare, dintr-un film): Ce gagică de balamuc și-a tras ciumetele și noi o
frigem pe rapandula aia de Rexona!
Dezbrăcatu': Trecem la Fecioară.

- În ediția din data de 11.02.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 08:21:32 (sel.8),
realizatorii au prezentat mesaje înregistrate de la un ascultător.
sel.8-audio131604
Sergiu (ascultător): Mi-aș dori pentru politicienii noștri ca ultimul lucru pe care-l văd, să
fie zâmbetul meu, în timp ce le dau foc.
Șerban Huidu: O!
Orlando: Nu așa, nu așa.

La ora 09:07:33 (sel. 8.1) realizatorii au difuzat un alt mesaj înregistrat al aceluiași
ascultător Sergiu.
Șerban Huidu: Sergiu din București are de are cu ...
Sergiu (ascultător): Bine iertați-mă, nu în timp ce le dau foc, în timp ce-i îngrop de vii,
sună mai bine?
Orlando: Nu, nu, Sergiu, te rugăm.
Șerban Huidu: E vorba de politicieni, nu, ai dreptate, Sergiu mie mi se pare că nu
exagerezi deloc, nu știu cum.
Sergiu (ascultător): Ăștia sunt defecți, au început să creadă și ei ce minciuni spun.
Șerban Huidu: Așa, mai departe.

Ulterior la ora 09:11:00 (sel.8.2) în timpul difuzării unei piese, s-a difuzat alt mesaj de la
Sergiu (ascultător): „Băi băieți eu propunem să-i îngropăm pân' la jumate ca să nu mai
cheltuim banii cu fotografiile, în fața crucii de la brâu în sus, liber”, iar același mesaj s-a
mai difuzat și la ora 09:25:15 (sel.9) cu precizarea făcută mai departe de Șerban Huidu: Mie mi
se pare că am avut în această dimineață de la Sergiu „cetire” niște mesaje mai „strong”
așa, pentru politicieni.

- În ediția din data de 11.02.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora 09:29:41
(sel.10), s-a difuzat piesa „Valoarea unei vieți” – Paraziții. La sfârșitul difuzării piesei (a ultimelor
versuri), la ora 09:32:33 s-a inserat un mesaj înregistrat (pentru politicieni) de la ascultătorul
Sergiu: Șerban, de când sunt nenorociții ăștia niște domni și niște doamne fir-ar-ai dracu
cu mama lor cu tot?!

„Valoarea unei vieți” – Paraziții
(...)
Poți să faci infarct in timp ce te (n.n. –secv. sonoră)
E primu’ gând cu care cred că n-ai putea să te-mpaci
Treci în neființă când duci gunoiu’
Deci mă risc zi de zi / Da' m-auzi?.. Palpa-mi-ai (n.n. -secv. sonoră)
Muncești o viață, tragi ca hamalu’ frate
Și poți să mori în timp ce-mi spui că n-am dreptate!
Cazi de pe scaun când pui globuri în pom,
Cât (n.n. -secv. sonoră) ziceai că valorează o viață de om?
E de (n.n. -secv.sonoră) da, nu e cea mai nașpa treabă
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Cel mai de (n.n. -secv.sonoră) e să mori când ți-o iei la (n.n. -secv.sonoră).
Cu 7 plase în mână, accidentat de drick.
Te poți gândi post-mortem că n-ai însemnat nimic!
Poți să mori pe scenă când bagi ca adevăratu'
Și toți să strige distrați: A leșinat! (n.n. -secv. sonoră)
Cazi lat în timp ce te-nchini
Și te ridici fâl-fâl la cer (n.n. -secv. sonoră) de pinguin.
Poți să mori, când câștigi la loto
Fără să lași un motto
Lasă-ne poza de adio în aparatul foto!
Cazi cu liftu', sau sari cu rabla in copaci
Și ajungi la domiciliu în 4 pungi și 7 saci.
Cu numărul zilelor libere la zero redus
Mori în pârnaie cu (n.n. -secv.sonoră), dezlegând Rebus.
Poți să mori de plictiseală când îți numeri banii,
Sau să cazi mort în cort lângă palat, ca țiganii.
Renunțând forțat, la ultimul sărut ...
Unii pleacă dintre noi cu piftia-n gât... Salut!
(....)
Poți să mori pe masa de operație, sau în stație
Sau fiind femeie poți să mori făcând felație
Poți să nu faci nimic greșit (...) fără măsură
Oricum te vede Dumnezeu (n.n. -secv. sonoră)
Poți să fii sculptor, sudor, doctor, e ca dracu
Că poți să mori încercând să îl salvezi pe altu'!
Poți să mori, încercând să schimbi un bec
În timp ce-ți râde proasta
Poți să mori, încercând să îți omori nevasta!
Poți să mori drogat, visând, sau beat visând
Poți să mori plângând, mâncând sau chiar râzând.
În fața unui cuțit strigând:„Bă nu da”
Sau mai rău, înecat cu tort de ziua ta.
Poți să mori în parc, în timp ce plimbi un câine,
El vine, te miroase și se (n.n. -secv. sonoră) pe tine.
Poți să mori în accident când te-aleargă garda
Sau când vrei să tai o găină și (n.n. -secv.sonoră) barda.
Poți să mori în timp ce faci sex cu o vecină, mă-nțelegi?
Poti să mori de frig în timp ce vrei să te-nneci.
Poți să mori bă puță
Ascultându-l pe Guță
În dormitor...
Dar nu mori pur si simplu... Eu te omor!!

(...)
- În ediția din data 12.02.2019, la ora 09:56:46 (sel.19) s-a difuzat piesa muzicală în limba

engleză „Fuck martinez” a formației „2 Live Crew.

Piesa muzicală „Fuck martinez” a formației „2 Live Crew” (sel.19)

This is something I shouldn't say
But I'm a say this shit any motherfuckin' way

Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)
Lemme hear you say
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Fuck Martinez! Fuck, fuck Martin-ez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)

All the white guys say
Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!
(Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!)
All the white guys say
Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!
(Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!)

All the fellas say
Martinez' wife, you know she suck a mean dick!
(Martinez' wife, you know she suck a mean dick!)
All the fellas say
Martinez' wife, you know she suck a mean dick!
(Martinez' wife, you know she sucka mean dick!)

Now break it on down!

Now make it funky!

Now all the ladies clap!
Now all the ladies clap!

Now all the fellas say
E-eeoeo-e-e-eeoeo!
(E-eeoeo-e-e-eeoeo!)
Now all the fellas say
E-eeoeo-e-e-eeoeo!
(E-eeoeo-e-e-eeoeo!)

Okay, okay, we gonna do this here like this here
While it's real funky you know what I'm sayin'?
When I say Martinez, you all say "suck dick"
And when I say Martinez' wife y'all say "eat pussy", alright?
Y'all ready to kick it?
Yo, yo, let's go!

Martin-ez!
(Suck dick!)
Martinez' wife!
(Eat pussy!)
Martin-ez!
(Suck dick!)
Martinez' wife!
(Eat pussy!)
Martin-ez!
(Suck dick!)
Martinez' wife!
(Eat pussy!)
Martin-ez!
(Suck dick!)
Martinez' wife ha haaa!
(Eat pussy!)
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Say fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)
Everybody say fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)

All the white guys say
Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!
(Fuck Navarro! Fuck, fuck Nava-rro!)

All the fellas say
Fuck Martinez! Fuck, fuck Martin-ez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)

Now break it on down!
//
Now make it funky!

- În mai multe ediții ale emisiunii „Cronica Cârcotașilor” din datele de 13.02.2019, la ora
07:34 (sel.20.), la ora 7:41 (sel.21), 07:59 (sel.42), 08:01 (sel. 27), 8:03:31(sel.28), 08:25
(sel.30), 08:27 (sel.31), 9:44 (sel.33) și ediția din data de 16.02.2019, ora 08:33 (sel.41), fiind
reluare din 13.02.2019, la ora 07:34 și la ora 09:31 (sel.43), realizatorii au comentat și difuzat
(de mai multe ori) o înregistrare cu ministrul Sportului, Bogdan Matei la dezbaterea bugetului pe
2019 din Parlament.
Sel.20- audio131754
Șerban Huidu: Din ciclul de răspunsuri la întrebarea: bă, cum dracu ne-am, ne-am trezit noi cu
ăștia pe cap…
Dezbrăcatu': Nu, nu, nu…
Șerban Huidu: Cum ne-am încurcat noi cu ei așa…
Dezbrăcatu': Da, dar vreau pe o stare de asta de disperat. Băă!…
Șerban Huidu: Bă, cum dracu ne-am încurcat noi cu ăștia așa!
Dezbrăcatu': Așa, așa, da, da…
Șerban Huidu: Avem un răspuns bestial. Deci, mie mi se pare că este cel mai elocvent
răspuns din ultima perioadă. La buget aseară, la Sport, de exemplu, un reporter, mai afurisit din
fire așa, l-a întrebat pe ministrul, fii atent, ministrul Sportului. Nu știu dacă îl cunoașteți, e un
domn…
Dezbrăcatu': Domnul Năsui, dacă ați auzit de el…
Orlando: E?
Dezbrăcatu': Domnul Năsui.
Șerban Huidu: Nătărău.
Prima difuzare a înregistrării
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că
indemnizațiile sportivilor intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Dezbrăcatu': Cine-i doamna Pescaru?, e domnul Năsui, ministru…
A doua difuzare a înregistrării
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că
indemnizațiile sportivilor intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Cretinule!
Dezbrăcatu': În teorie, că în practică…
Șerban Huidu: Stai, stai un pic…
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A treia difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Boule!
A patra difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Cretin înfumurat!
(...)
A șasea difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Cretin cu funcție!
(...)
A șaptea difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Cretin patentat ce ești! Nu, dar…
Orlando: Gata, gata, gata!...
Dezbrăcatu': Țin să-i mulțumesc lui Demonte pentru, că mi-a trimis acest file minunat, un semn
că oamenii urmăresc discuțiile pe marginea bugetului…
Șerban Huidu: Bestial!… Bestial, frate! Incredibil!...
Dezbrăcatu': Să fii ministru, să ai în stânga ta la o masă persoana cu care teoretic ai făcut
bugetul…
Șerban Huidu: În mod normal ai făcut bugetul, să habar nu ai cine dracu e pe lângă. Bă, cum
ne-am încurcat noi cu idioții ăștia! Cu cretinii ăștia, cu patentații ăștia, cu șmecherii ăștia!
Aoleu!... Boule!...
Dezbrăcatu': Da…Știi cum ar fi asta? Să se spună, să se spună: dar Dezbră și Orlando stau
lângă, cine sunt ăștia? Păi, sunt oamenii cu care faci matinalul.
Șerban Huidu: N-ai înțeles. Dezbră și Orlando să întrebe: dar Huidu cine dracu e?

Sel.21- audio131776-(13.02.2019, ora 07:41)
Șerban Huidu: Băi, deci eu nu mă pot împăca cu nesimțitul ăsta de la, îți dai seama la minister.
Eu nu mă pot, pe bune, eu nu mă pot împăca. Mi se pare…
Dezbrăcatu': Calmează-te, ia, ia pastiluța asta, înghite-o. Hai, hai ia pastiluța! Nu sta așa că
tremuri de nervi…
Șerban Huidu: Nu, nu, nu, că sunt mai rău ca Isărescu. Da?...
Dezbrăcatu': Auzi băiețel, tu realizezi cum s-a simțit doamna Pescaru, care a stat lângă el și cu
care a făcut bugetul?
Șerban Huidu: Da, da, săraca…
Dezbrăcatu': Dar să vezi reacție doamnei, că o bufnește râsul, frate. Este ireal! Să stai lângă
un ministru și ăla habar să n-aibă pe ce lume e!
Șerban Huidu: Fii atent, fii atent la imbecilul ăsta! Fii atent, ia.
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Prima difuzare a înregistrării
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că
indemnizațiile sportivilor intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Voce (înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în teorie, ați făcut bugetul.
Dezbrăcatu': Mai tare puțin…
A doua difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Voce (înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Cretinule!
(...)

Sel.27-audio131777 (13.02.2019, ora 08:01:36)
Prima difuzare a înregistrării
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că
indemnizațiile sportivilor intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Boule! Așa.
Ascultător (înregistrare): Fraților, ăla e un nesimțit notoriu. Haideți să vă spun de ce. Mie când
mi se făcea vreo temă de casă, una, alta, tralala și trebuia prezentată la școală, treceam și eu
un pic peste textul ăla și știam, cel puțin, ce mi-au scris în lucrarea respectivă sau în tema
respectivă (…)
Șerban Huidu: Măcar cine ți la scris. Nu? Hă, hă!
Ascultător: Deci, ăla, ăla e clar că s-a dus cu lucrarea făcută, el doar a semnat-o și s-a dus s-o
prezinte.
Șerban Huidu: Da’ cine-i doamna Pescaru, totuși, mă întreb iar?
A doua difuzare a înregistrării
Ascultător (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor
intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Ce este foarte interesant, e că se uită la ea ca boul, adică se și uită.
Dezbrăcatu': Doamna Pescaru râde…
Șerban Huidu: Și ea râde. Aia moare de râs. Tăntălăule, eu am făcut ăsta, bugetul! Boule,
eu l-am făcut! Îl prezinți ca un cretin ce ești, dar eu l-am făcut. Înțelegi?
Dezbrăcatu': Stai! Auzi? Acum din ce a spus Marian acolo …

sel.28-audio131777 (13.02.2019, ora 8:03:31)
Ascultător: Bună dimineața, cormoranii mei!
Șerban Huidu: Neața!
Ascultător: Cine este domnul ăla tâmpit de la PSD?
Șerban Huidu: Ăsta este domnul ministru de la Tineret și Sport care a prezentat bugetul, dar
nu știa nici dracu cine la făcut.
Orlando: Măi, Șerban, poate s-a întrebat…

sel.30-doar de la rep.01.06-audio131777 (13.02.2019, ora 08:25:18)
Orlando: Cine este domnul Bogdan Matei. Este ministrul Tineretului și Sportului fost fotbalist și
a obținut nota 2,75 la examenul de titularizare.
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Șerban Huidu: Da, da’ e ministru. (…) Domnul Dan din Oradea, e aproape de, poa’ să plece
oricând adică …
Dan (ascultător, mesaj înregistrat): Mare realizare, să vii la guvernare bou și să pleci vacă!
Senzațional!
Șerban Huidu: Nu bou, vită!

Sel.31-audio131777 (13.02.2019, 08:27:11)
Șerban Huidu: Cătălin spune așa: „‘Neața cocoșeii! Mai terminați cu replica lui idiotul ăsta, că
ne-a exasperați. Nu mai pot, băgați cu cormoranul.” Avem și cu cormoranul, stați liniștiți!
Orlando: Stai mă! Domnul Bogdan Matei a fost ales ministru pentru care, al Tineretului și
Sportului…
Șerban Huidu: Dar n-a fost ales, a fost numit, băi…
Orlando: A fost numit, așa, așa, pentru că el are de ce să fie numit…
Șerban Huidu: De ce?
Orlando: Uite, spre exemplu. Până în 2013 a fost profesor de educație fizică la Școala
Gimnazială Anton Pan din Râmnicu Vâlcea.
Șerban Huidu: Ia, ia!
Înregistrare
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Și care râde de tine că ești un idiot, așa.

Sel.33-audio131778 (13.02.2019, 9:44:54)
Șerban Huidu: Avem mesaje! Prima oară din Spania.
Ascultător (mesaj înregistrat): La pe lângă că e prost, analfabet și etc., e și băgător de
seamă. Întrebarea nici măcar nu era adresată lui.
Șerban Huidu: Da, era adresată colegei sale…

Sel.42-audio131776 (13.02.2019, ora 07:59)
Șerban Huidu: Uite, de exemplu: ministrul de la Tineret și mai ales Sport este. Cred că acuma
l-au trezit din somn și l-au trimis acolo la buget.
Dezbrăcatu': El era pe Instagram.
Prima difuzare a înregistrării
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că
indemnizațiile sportivilor intră la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Voce (înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în teorie, ați făcut bugetul.
Șerban Huidu: Da’ tu cine ești, tăntălăule!
A doua difuzare a înregistrării
Voce (înregistrare): Doamna Pescaru, puteți să ne confirmați că indemnizațiile sportivilor intră
la bunuri și servicii?
Ministru Sportului (înregistrare): Cine este doamna Pescaru?
Claudiu Năsui (deputat USR, înregistrare): Doamna din stânga dumneavoastră cu care, în
teorie, ați făcut bugetul.

sel.43-audio1346 (16.02.2019, ora 09:31:05)
Șerban Huidu: L-am difuzat pe un nea cutare de la Ministerul Tineretului și Sportului…
Dezbrăcatu': Nea cutărică…
Șerban Huidu: Care s-a întors și…
Dezbrăcatu': Bogdan Matei, domnul Bogdan Matei…
Șerban Huidu: Lângă colega lui, se uita la ea și o întreba unu: doamna… Pescaru, ne puteți
spune? El la care, dar cine e doamna Pescaru? Păi, aia cu care ai făcut bugetul, tăntălăule!
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Dezbrăcatu': Ei, stai că nu. Asta a spus el, dar după…
(...)

- În ediția din 15.02.2019, la ora 08:25:02, realizatorii au discutat despre votarea în
Parlament a unui amendament privind majorarea alocațiilor pentru copii și s-a difuzat mesajul
înregistrat al unui ascultător.
Sel.36-audio1321
Șerban Huidu: Bună dimineața, măi băieței! Ieri, în Parlament s-a votat, după un amendament
de la USR, sau PNL, sau dracu să-i iei…
Dezbrăcatu': Nu mai contează, important e că e bine…
Șerban Huidu: Majorarea alocațiilor pentru copii. (...)
Discuția a continuat
Sel.37-audio1321 (ora 8:26:40)
Dezbrăcatu': Am o chestie acuma. O să vezi că acum statele din Europa, statele dezvoltate
vor lua ca model ideea de ... De ce râzi, Șerban?... De majorare a alocațiilor…
Șerban Huidu: Da mă, da, da, da.
Voce (ascultător, înregistrare): Păi, da Șerbane, s-a votat, dar n-ai văzut că i-a băgat tata
Liviu pe toți ăia în ședință după aia? Cum mă, tâmpiților!
Șerban Huidu: Da.
Voce (ascultător, înregistrare): Că au fost și unii de la PSD care au votat.
Șerban Huidu: Da măi, incredibil…
Dezbrăcatu': A dat cu pumnul în masă, a făcut scandal frumos, elegant cum. Dar bine, el când
apare în fața camerelor apare calm, distins, relaxat.
Șerban Huidu: Așa deosebit. Șerban Huidu: Bună dimineața, 8 și 26 de minute! Avea bunică
mea o vorbă, dar nu știu dacă să o folosesc la radio sau nu…
Dezbrăcatu': Păi, zi-o!...
Șerban Huidu: Nu v-ar mai muri mulți înainte!
(....)

- În ediția din data de 18.02.2019, la ora 07:30:09 (sel 46), realizatorii au comentat pe
baza unei declarații a viceprimarului Capitalei Aurelian Bădulescu, că va candida la șefia PSD
București și că s-a sfătuit cu primarul general Gabriela Firea. Realizatorul Șerban Huidu a
încercat să-și imagineze un posibil dialog între primarul Capitalei și viceprimar.
Sel.46-audio1392
Șerban Huidu: Aurelian Bădulescu a anunțat duminică, că va candida la șefia PSD București.
Viceprimarul Capitalei afirmă că în acest sens s-a sfătuit cu primarul general Gabi Firea. I-a zis:
auzi fă, să candidez sau nu? ( n.n. Se aud râsete în studio) Și i-a zis: da, mă boule, dă-i
drumul, dă-te dracu de aici! Care l-a, așa și l-a asigurat de tot sprijinul ei în demersul său…
Dezbrăcatu': O să apară afiș de ăla garantat Firea…
Șerban Huidu: Dă-te-n morții tăi candidează, că nu-i nicio problemă! Bine fă, dacă tu spui!
A avut un, un… Cum se numește? Un schimb de replici de ăsta normal, firesc.
Dezbrăcatu': Auzi? Hai s-o luăm logic. Deci, doamna a venit, a rezolvat tot și acum când toate
lucrurile sunt aranjate vine el să preia tot: și conducerea la primărie și la PSD și o să vezi că și
la țară. Bravo, felicitări!
Orlando: Te rog frumos, nu mai face mișto de acest subiect, pentru că acest limbaj la PSD se
numește colocvial.
Șerban Huidu: Colocvial, da. Atât eu, cât și doamna primar avem convingerea că PSD are o
responsabilitate imensă față de cetățenii care ne-au acordat voturile în 2016 și că disputele
partinice și politicianiste, care din păcate afectează activitatea partidului în ultima perioadă,
trebuie să înceteze îndată. Bucureștenii - în paștele lor!- trebuie să fie mai presus de orice
dispute. Fi-ți-ar capu’ să-ți fie!...
Dezbrăcatu': Da, mă.
Șerban Huidu: Iar în orice acțiune, care le sacrifică interesele -pușca mea de-aicea!- din
rațiuni politice, trebuie stopată de îndată. Mama ei astăzi și mâine! Fă, vă garantez, dă-te
dracu de-acili șa!
Dezbrăcatu': Auzi, da’ ce? Tu ești în Cotroceni, Șerbane, de unde ai luat tu vocabularul ăsta?
Șerban Huidu: Păi, da’ așa e aicea lângă primărie. Cum de ce? Așa se vorbește în primărie…
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Orlando: Domnul mai spune: ori acest lucru nu se poate face decât având suportul unei
organizații dedicate lui, cetățeanului bucureștean, nu lui, cetățeanului Dragnea Liviu Nicolae.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!
Șerban Huidu: Da de ce?…
Dezbrăcatu': Bravo!... (n.n. Se aplaudă în studio.)
Orlando: Bravo! Bădulescu și poporul!
Șerban Huidu: Și după aia a zis așa la saltea ... Hai fă, că-mi ești simpatică, du-te dracu!
(....)”

În raport de conţinutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că
radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit b) din Decizia nr. 220/20011, potrivit
cărora, nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă scene de sex,
limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.

Or, din conținutul raportului de monitorizare rezultă fără echivoc, că în intervalul de
difuzare al emisiunilor analizate, respectiv, 07.00 – 10.00, radiodifuzorul a difuzat producții
muzicale conținând limbaj trivial, vulgar sau obscen, precum și înregistrări ale unor replici
din producții cinematografice sau momente din emisiuni anterioare în care s-a utilizat
același tip de limbaj.

De asemenea, după analizarea conținutului emisiunilor matinale difuzate pe postul de
radio Gold FM, în intervalul 11-18 februarie 2019, membrii Consiliului au constatat și
încălcarea repetată a prevederilor art. 40 (5) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă.

Or, din conținutul emisiunilor analizate se constată că în cadrul acestora, prezentatorii
au utilizat un limbaj injurios, violent, la adresa unor persoane (Cretinule!; Boule!; Cretin
înfumurat!; Imbecil politic!; Cretin cu funcție!; Idiot PSD-ist; Cretin patentat ce ești!;
Bă, cum ne-am încurcat noi cu idioții ăștia! Cu cretinii ăștia, cu patentații ăștia, cu
șmecherii ăștia! Aoleu!... Boule!etc) și, de asemenea, au permis interlocutorilor cu care
intrau în legătură telefonică, utilizarea unui astfel de limbaj (exemplu: în ediția din
13.02.2019, la ora 08:00:27 (sel. 26), realizatorul Șerban Huidu a comentat declarațiile
ministrului Agriculturii și a permis unui ascultător să adreseze mesaje injurioase: Ați văzut,
mă nene, ce a vorbit tâmpitul ăla de Daea? Auzi: că cormoranii distruge; Că ăia mănâncă
prea mult pește și nu mai au pescarii. Băi, e prost rău omul ăsta!)

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 5.000 lei.

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

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (3) 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 5.000 lei pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 18 alin. (1) lit. b) și art. 40 alin. (5) 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
amendă de 5.000 lei, întrucât, în cadrul unor ediţii din februarie 2019 ale emisiunii matinale
„Cronica Cârcotașilor”, au fost difuzate producții conținând limbaj trivial și obscen, iar
moderatorii emisiunii au utilizat și au permis utilizarea unui limbaj vulgar, jignitor și violent la
adresa unor persoane, fapte de natură să contravină prevederilor legale din domeniul
audiovizualului.

Potrivit reglementărilor legale, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate
producţii care prezintă limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen, iar moderatorii,
prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită
invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.”

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