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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Direcţia Monitorizare 
Serviciul Monitorizare Radio –TV 
 

 
Raport de monitorizare  

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

Emisiunea: Emisiuni matinale  
Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate; 

Reclamaţii: nr. 15723/17.11.2011 - piesă muzicală (Radio Kiss FM);  
Perioada: 01.11.2011 - 30.11.2011 

 
În perioada 01.11.2011-30.11.2011 au fost monitorizate programele difuzate de posturile de radio: Kiss FM, 

Radio Zu şi – în perioadele menţionate în tabel –, posturile Radio 21, Europa FM. 
 
Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna noiembrie: 
 

Postul / Numărul 
de emisiuni 
semnalate 

Perioada 
monitorizată 

Protecţia 
copiilor 

Protecţia 
demnităţii 

umane 

Publicitate / 
Concursuri 

Piesă 
muzicală 

Kiss FM 01 - 30.11.2011 3 -   
Radio Zu 01 - 30.11.2011 3 -   
Radio 21 15 - 29.11.2011 1 - -  

Europa FM 23 - 30.11.2011 - - -  
Piesa  muzicală „La la song” - "Grasu XXL feat Guess Who " 

 
 

1. _____RADIO KISS FM___________________________________________ 
 
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” s-a difuzat de postul de radio Kiss FM de luni până vineri, în intervalul orar 

07:00-10:00. Prezentatori: Mihai Găinuşă, Oana Paraschiv şi Cătălin Dezbrăcatu. 
 

• Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 09.11.2011 
În ediţia din data de 09.11.2011, la ora 07:39, în cadrul momentului „pagini lipsite de glorie din trecutul 

imediat”, Oana Paraschiv a spus (citând dintr-o ştire), că bărbaţii vor putea viziona filme porno în timpul călătoriei cu 
avionul. Pe parcursul prezentării ştirii a fost utilizat un fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi.   

 
M. Găinuşă: Oana, ce tot învârţi foaia aia, cu ce ştire ne ameninţi? 
O. Paraschiv: Mă uitam şi mă minunam. Ştii ce cred? Că în curând foarte mulţi bărbaţi vor merge cu avionul, 

vor călători, pentru că, să vezi la ce s-au gândit companiile aeriene.  
M. Găinuşă: Dar de ce numai bărbaţi? 
O. Paraschiv: Pentru că ei sunt de obicei mai interesaţi de filmele porno. De  asta. 
C. Dezbrăcatu: Altfel ţii manşa tu ca bărbat. 
M. Găinuşă: Se spune filme „promo”. 
O. Paraschiv: Promo?   M. Găinuşă: Da.  O. Paraschiv: Vezi, dacă nu mă pricep, vezi? 
C. Dezbrăcatu: „Promo” pentru adulţi. 
O. Paraschiv: Aşa s-au gândit mai marii companiilor aeriene, că ar fi frumos să le facă zborul plăcut călătorilor. 
C. Dezbrăcatu: Să  te ţină cât mai mult în avion, asta e ideea. 
O. Paraschiv: Da.Filmele nu vor rula pe ecranele din spatele scaunelor pentru a le putea vedea oricine, adică mi 

se pare  chiar culmea să  se  uite vecinul la aceeaşi treabă  cu tine, ştii? 
M. Găinuşă: Sau familia cu copii. 
O. Paraschiv: Este vorba  de un serviciu care va fi oferit pe telefonul mobil, la cerere. 
C. Dezbrăcatu: Şi dacă n-ai baterie, n-ai făcut nimic ...    
O. Paraschiv: Se rezolvă  şi asta. 
M. Găinuşă (min 01:36): Oferit la clasa business class. 
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Din acest moment, pe fundal, se aude o coloană sonoră caracteristica filmelor pentru adulţi (sunete cauzate de plăcere 
sexuală).  

O. Paraschiv: Problema e că trebuie să plătiţi un preţ suplimentar dacă vreţi această  aplicaţie, dar dacă aveţi  
aplicaţia puteţi juca şi diverse... jocuri erotice. 

M. Găinuşă, referindu-se la sunetele care se aud în fundal: Domnu’ Dan, tu ai aplicaţia?... Închide telefonu’ ăla 
C. Dezbrăcatu: Da’ unde eşti Dane în avion? 
O. Paraschiv: ...Adică nu numai te  uiţi, dar te poţi implica. Poţi fi unul dintre personaje.  
M. Găinuşă: Cum adică, e interactiv? 
C. Dezbrăcatu: Da, da, da, sigur. 
M. Găinuşă: Cu paraşutele. Din avion, nu ... Da, asta e. E  vorba. 
O. Paraschiv: Ce a păţit fata? Sunetele feminine din coloana sonoră au continuat şi continuă în tot acest timp.  
C. Dezbrăcatu: Poftim? 
O. Paraschiv: Fata asta ce are de se vaită aşa? 
C. Dezbrăcatu: Nu, ea e în toaletă, e coada de 20 de metri pe culoar, a rămas blocată în toaletă şi toţi încearcă 

s-o scoată. Pune capacul, Cristina! 
M. Găinuşă: Aşa o  cheamă? De unde ştii? 
C. Dezbrăcatu: Am văzut filmul.Pune alifie chinezească  pe clanţă, primul care pune mâna pe clanţă duce mâna 

la ochi, începe să plângă... 
M. Găinuşă: Băi, te rog frumos, nu  deci, chiar, opriţi vă rog. Opreşte-ţi telefonul ăla, domnul Dan. 
C. Dezbrăcatu: Hai să  aterizăm că e ... 
O. Paraschiv: E târziu, da. 
C. Dezbrăcatu: ...E târziu, da. 

 
• Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 11.11.2011 

În ediţia din data de 11.11.2011, la ora 09:16, prezentatorii au discutat despre „sondaj al cercetătorilor 
britanici”. Pe parcursul prezentării ştirii a fost utilizat un fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi. 

   
O. Paraschiv: Luna noiembrie este foarte periculoasă. Ştiu, v-aţi gândit probabil, da, e sezonul răcelilor ... Ce 

se întâmplă. Ei bine în această lună, femeile au gânduri necurate şi vor să-şi înşele partenerul. Unele o şi fac. Mai 
exact un procent de 35% dintre doamne recunosc faptul că în această perioadă a anului au călcat strâmb.  

C. Dezbrăcatu: Păi dacă nu e asfalt. 
M. Găinuşă: Dar de ce, ce legătură are cu noiembrie? 
O. Paraschiv (min 00.33): Păi, iată, au apărut, evident şi explicaţiile în urma acestui „sondaj al cercetătorilor 

britanici”, totul se întâmplă din vina bărbaţilor.  
Din acest moment (rep.00.41), pe fundal, se aude o coloană sonoră caracteristica filmelor pentru adulţi (sunete 
feminine cauzate de plăcere sexuală). Nivelul sonor al acestor sunete a fost apropiat de cel al sunetului din studio.  

M. Găinuşă: Hei, alo? Ce se întâmplă? 
O. Paraschiv: 79  %, să vorbesc eu repede, sau nu credeţi că? 
C. Dezbrăcatu: Asta-i bună, Oana ...Chiar aşa. 
M. Găinuşă: Vorbeşte peste. 
O. Paraschiv: 79%  dintre bărbaţi sunt plictisiţi în această perioadă ... 
C. Dezbrăcatu: Pentru că vine luna cadourilor. 
O. Paraschiv: Şi nu le mai acordă atenţie partenerelor, iar dacă  o fac se întâmplă maxim odată sau de două ori. 
M. Găinuşă: Da ... 
O. Paraschiv: Şi femeile, fiinţe sensibile fiind, Mişu, au nevoie de romantism, atenţie şi dragoste.85 % dintre 

doamne spun că mai ales în luna noiembrie când şi vremea e capricioasă ... 
Gemetele femeii se aud foarte tare, aşa încât M. Găinuşă a intervenit, ridicând vocea: Doamnă, încetaţi doamnă, 

că încercăm să vorbim aici, la radio.  
C. Dezbrăcatu: Mulţumim. 
O. Paraschiv: Au nevoie  de toate astea, adică, atenţie, dragoste şi romatism. 
M. Găinuşă: Domnul Dan, închide-i uşa doamnei. (În continuare se aud sunetele femeii –n.n.) 
O. Paraschiv: Şi cum nu le primesc acasă, sunt nevoite să le caute în altă parte. 
C. Dezbrăcatu: Săracele, dorm pe preş şi intră într-un alt apartament. 
O. Paraschiv: Acum nu ştiu ce explicaţii aveţi voi.De ce sunteţi plictisiţi în luna noiembrie? Doamnele, înţeleg. 
M. Găinuşă: Dar de ce noi, de ce vorbeşti cu noi, ca şi cum... (Sunetele feminine cauzate de plăcere sexuală din 

coloana sonoră au devenit mai intense şi au continuat în tot acest timp –n.n.)... Doamnă, dar încetaţi, doamnă, odată.  
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C. Dezbrăcatu: ’Ţi-ai ... dracu de simpatici, cu ţipetele voastre. 
M. Găinuşă: Doamnă, doamnă, v-aţi curentat. S-a curentat doamna. Scoateţi degetele din priză. 
C. Dezbrăcatu: Doamnă, fugiţi că vine soţul, doamnă. 
M. Găinuşă: Domnu’Dan, ajut-o pe doamna.  

 
• Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 24.11.2011 

M. Găinuşă: Ora 09.08. E momentul să stăm de vorbă cu specialistul nostru în toate domeniile, dar să vedem 
pe ce temă. 

O. Paraschiv: O temă foarte importantă. Oamenii nu vor mai avea voie să facă sex în anul 2030. Motivul este 
foarte simplu, potrivit unui cercetător britanic (...) Se aud sunete feminine cauzate de plăcere sexuală (rep. 01.06). 
Cercetătorul britanic spune că pentru a experimenta anumite senzaţii plăcute din timpul actului trebuie să ne lipim 
microcipuri pe piele. Le ţii prima dată pe piele şi după aia, când vrei să încerci aceleaşi senzaţii te conectezi la un 
internet şi-ţi pui din nou senzorii pe piele.  

A intervenit în discuţie „Hamster Silvester, (Cătălin Dezbrăcatu - n.n) cipolog la Catedra de cipuri şi senzaţii 
laice a facultăţii de senzualitate din România”.  

„Hamster Silvester”: (...) Se bagă cipul pe porul pielii iar acolo o să se dea nişte şocuri de 9 sau 11 volţi  ... o 
fibră optică... (Rep.03.08-În continuare se aud sunetele femeii –n.n.). 

M. Găinuşă: Iară fibră optică!!  
O. Paraschiv: Scoate fibra! Că ţipă fata. 
„H.S.”: Staţi un pic. Geta, Geta, mai uşor mamă, că se-aude, mai uşor, aşa... (...) Lamela se pune, de exemplu, 

dacă vrei să ai orgasm la stomac, se pune lamela pe stomac şi ai nişte bolboroseli, ca o balonare, se simte. 
M. Găinuşă: ...şi dacă mâncaţi, aveţi în timpul ăsta organism? 
O. Paraschiv: Vreau să vă întreb ceva, să mă lămuriţi, pentru că cercetătorul ăsta britanic spune că aceste cipuri 

ne vor ajuta să înţelegem mai bine trăirile partenerului. Adică, dacă vrem, putem să facem schimb de cipuri... 
„H.S.”: ...M-auziţi? (Sunetele feminine cauzate de plăcere sexuală au continuat în tot acest timp –n.n.)... 
M. Găinuşă: Noi o auzim mai mult pe Geta,  
„H.S.”: Stai un pic. Geta, opreşte-te mamă, că sunt la radio. (...)  

 
 

  CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 
 

• În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 09.11.2011, la ora 07:39, prezentatorii au discutat despre 
faptul că unele companii aeriene vor oferi filme porno în timpul călătoriilor. Pe durata comentariilor a fost difuzat un 
fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi. 

• În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data 11.11.2011, la ora 09:16, prezentatorii au discutat un sondaj 
al cercetătorilor britanici despre viaţa sexuală a femeilor în luna noiembrie. Pe durata comentariilor a fost difuzat un 
fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi. 

• În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 24.11.2011 a fost abordată tema sexului în 2030, potrivit 
unui cercetător britanic. Pe durata comentariilor a fost difuzat un fundal sonor caracteristic filmelor pentru adulţi. 

 
În anul 2011 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 11.01.2011 
(5.000 lei), 12.05.2011 (10.000 lei), 16.06.2011 (somaţie publică) şi 22.09.2011 (amendă 35.000 lei). 

 
 
 

2. _____RADIO  ZU__________________________________________ 
 
Emisiunea „Morning Zu” se difuzează pe postul Radio Zu de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-10:00. 

Prezentatori: Mihai Morar şi Daniel Buzdugan. 
 

• Emisiunea „Morning Zu” din data de 01.11.2011 
Pasaj din emisiune (ora 08.45):  

M.Morar: ... eu zilele astea pregăteam pentru categoria mea de la X Factor, pentru grădiniţa lui Morar, piticii 
de sub 25 de ani...  D. Buzdugan: Grădiniţa În puii mei... 
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M.Morar: ...Cântecele din Gala a treia de la X Factor, adică nu sâmbăta asta, sâmbăta viitoare, când e gală  
cu piese din filme.   

D. Buzdugan: Săptămâna asta se face, vorba lu’ Marian Vanghelie, citez  din idolul meu în viaţă, Marian 
Vanghelie, „ejaculaţi” câte unul, nu? 

M.Morar: În fiecare săptămână pleacă unul acasă.(...). 
 

• Emisiunea „Morning Zu” din data de 07.11.2011 
Prezentatorii emisiunii au întrebat ascultătorii „ce piesă nu vor să mai audă la radio”. Un ascultător a dorit să nu 

mai audă la radio o piesă a cântăreţei Rihanna:  
Ascultător: Mai bine puneţi-l pe Guţă. 

M.Morar (min00:29): „Pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom!” 
D. Buzdugan: Băi, băi, băi, vorbeşte ... 
Ascultător: Se înţelege altceva ... 
M.Morar: Se înţelege altceva, nu? 
D. Buzdugan: Pulicica, pulicica, pulicica buum. Aşa cântă Rihanna... 

 
• Emisiunea „Morning Zu” din data de 17.11.2011 
M.Morar citeşte mesaje de la ascultători (ora 07.27): Apropo de ştirea asta care ne-a bombardat după episodul 

cu eleva de la Jean Monnet, fetiţa de doisprezece ani pe care părinţii au descoperit-o că avea o relaţie cu profu’ de 
muzică. „Am o fetiţă de paişpe ani şi-am educat-o să-nţeleagă că vârsta trebuie trăită ca atare şi firesc, iar societatea 
îi arată contrariul. Strigător la cer! Mulţumim legilor ce ne distrug cu paşi mici.”. „Am o fată ce merge la muzică de 
ani buni, tot respectul pentru domnul (profesor-n.n). Este de excepţie.” Păi aşa spuneau şi părinţii din Sf. Gheorghe 
despre proful de muzică. Fata lor a luat nenumărate premii... până când i-au găsit jurnalul... Doamne fereşte! 

D. Buzdugan: Păi nu, că profu-i dădea nişte numere. Numărul do, numărul re, numărul mi, i-a dat mai multe... 
Sau note, mă, nu numere. A confundat numerele cu notele, un pic acolo.  

 
 CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO ZU 

 
Unul dintre prezentatorii emisiunii „Morning Zu”,  Daniel Buzdugan, s-a exprimat vulgar în unele ediţii ale 

emisiunii:  
• „...citez din idolul meu în viaţă, Marian Vanghelie, „ejaculaţi” câte unul” -  în data de 01.11.2011, ora 8:45.  
•  „Pulicica, pulicica, pulicica buum. Aşa cântă Rihanna..” - în data de 07.11.2011, ora 8:32. 
• ...profu-i dădea nişte numere. Numărul do, numărul re, numărul mi, i-a dat mai multe..” -  în data de 

17.11.2011, ora 07.27. 
 

În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Zu pentru calitatea 
limbajului folosit în emisiunile matinale în datele de 11.01.2011 (10.000 lei), 24.02.2011 (10.000 lei), 
12.05.2011 (15.000 lei) şi 16.06.2011 (somaţie publică) şi 22.09.2011 (amendă 40.000 lei). 

 
 
 

3.       RADIO 21_          _________________________________  
Emisiunea „Morning Show”, cu Manuel Dinculescu, s-a difuzat pe postul Radio 21 de luni până vineri, în 

intervalul orar 07:00-10:00.  
 
• Emisiunea „Morning Show” din data de 24.11.2011 

În această ediţie, după difuzarea unei piese muzicale (ora 9:50), prezentatorul Manuel Dinculescu a spus:  Da, 
da, da, o piesă orgasmică pentru o zi orgasmică, de la D. Dinculescu,  "Speak falling" este piesa lui Dinculescu de 
astăzi, de joi, 24 noiembrie 2011”.  

 
  CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO 21 

În emisiunea „Morning Show” din data de 24.11.2011, ora 9:50, după difuzarea unei piese muzicale, 
prezentatorul emisiunii a folosit un limbaj licenţios. 

 
În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio 21 în datele de: 

12.05.2011 – amendă (10.000 lei), expresii licenţioase - comentarii pe teme sexuale. 
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4.    Piesa muzicală „La la song” - "Grasu XXL feat Guess Who " – Reclamaţia nr. 15723/17.11.2011    
Reclamaţia nr. 15723/17.11.2011: Ştiu că CNA este foarte activ în ceea ce priveşte protecţia copilului. 

Vă atrag atenţia asupra unei piese care se aude din ce în ce mai des la posturile de radio Pro FM şi Kiss FM. 
Consider că versurile sunt total nepotrivite pentru adolescenţii (numeroşi în audienţa celor două radiouri). Pe 
scurt, versurile instigă la consum de alcool şi depravare.  

Vă rog să citiţi versurile subliniate. Atrag atenţia în acelaşi timp că videoclipul piesei îndeamnă direct la 
consum de droguri. Consider că difuzarea piesei pe două canale radio cu audienţă notabilă poate îndemna tinerii 
să-i caute şi videoclipul. Piesa este cântată de grasu XXX şi se numeşte La la Song. Puteţi viziona videoclipul aici 
(...) (adresă internet – n.n.). 

Vă rog să citiţi şi versurile piesei: 
Wow! Zici că-i San Francisco.. 
Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco?  
Sanchi!  
Toată lumea o-arde junky.. 
Văd în jurul meu mult prea multe feţe funky!  
Yeah! ? ? ? ? ? ? în plastic 
Tu ca Julieta, în Romeo ca-n Fantastic 
Clasic!  
Beau molotov,  
Fiindcă intră frig şi-acum văd steluţe mov!  
I Love This Club!  
Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele,  
Că picioarele sunt grele,  
Numai plec d-aici decât c-o geantă de lovele. 
.... 
Intru-n club e prea mult house 

Se uită toţi de parcă-s Mickey Mouse,  
I-auzi, e ultima ocazie,  
Astea sunt pe noi de parc-ar fi vreo razie. 
... 
Parcă te-am văzut în BamBoo 
Într-o altă uniformă şi-mi vorbeai la pertu 
Uuuu, poliţist adjectiv 
Arestează-ne pe toţi fără nici un motiv. 

 
LaLaLaLaLaLaLa [x4] 
Ştii că toţi Fumăm/cântăm (varianta de radio) 
LaLaLaLaLaLaLa 
De dimineaţă până seara!  
Fumăm/cântăm (varianta de radio) ... 
LaLaLaLaLaLaLa [x2]

 
Constatări 

Posturile de radio PRO FM, KISSFM şi Radio ZU difuzează piesa muzicală „La la song” – „Grasu XXL feat 
Guess Who”. Refrenul piesei difuzate la posturile de radio conţine cuvântul „cântăm” în loc de „fumăm”, conţinut de 
videoclipul de pe site-ul www.youtube.com. 

Textul piesei muzicale „La la song” - "Grasu XXL feat Guess Who" difuzată pe posturile de radio este 
următorul:  

 
Am zis flori, fete şi băieţi 
Hai mâna sus dacă vrei să înveţi,  
Eu nu-nţeleg la ce te aştepţi 
Arunci priviri de parcă sunt săgeţi. 
Auuu, m-a lovit în plin,  
Nu-mi aduc aminte, nici de unde vin!  
Nu ştiu unde sunt, sau de ce stau la rând 
Afişu' e cu mine, oare trebuie să cânt?  
 
Refren: 
LaLaLaLaLaLaLa [x4] 
Ştii că toţi cântăm  
LaLaLaLaLaLaLa 
De dimineaţă până seara!  
Cântăm ... 
LaLaLaLaLaLaLa [x2] 
 
Wow! Zici că-i San Francisco.. 
Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco?  
Sanchi!  
Toată lumea o-arde junky … 
Văd în jurul meu mult prea multe feţe funky!  

Yeah! ? ? ? ? ? ? în plastic 
Tu ca Julieta, în Romeo ca-n Fantastic 
Clasic!  
Beau molotov,  
Fiindcă intră frig şi-acum văd steluţe mov!  
I Love This Club!  
Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele,  
Că picioarele sunt grele,  
Numai plec d-aici decât c-o geantă de lovele. 
 
Refren 
... 
Intru-n club e prea mult house 
Se uită toţi de parcă-s Mickey Mouse,  
I-auzi, e ultima ocazie,  
Astea sunt pe noi de parc-ar fi vreo razie. 
Dac-am zis, am zis,  
Nu sunt ale mele, domnişoara poliţist. 
Yo, sunt de la trupa Guess Who 
Scrie şi p-afiş că tre' să intru acu' 
Parcă te-am văzut în BamBoo 
Într-o altă uniformă şi-mi vorbeai la „per tu“ 

http://www.youtube.com/
http://www.versuri.ro/artist/hemg_grasu+xxl.html
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Uuuu, poliţist adjectiv 
Arestează-ne pe toţi fără nici un motiv. 

 
Refren  

 
Exemple de difuzare: 
PROFM-15.11.2011- ora 7:15, 28.11.2011- ora 10:01, 30.11.2011- ora 7:58;  
KISSFM, 09.11.2011- ora 07:17, 16.11.2011- ora 08:02; 29.11.2011- ora 7:10;  30.11.2011- ora 8:04. 
RADIO  ZU- 16.11.2011, ora 8:24, 24.11.2011- ora 7:43.  

 
 

Constatări: 
Genul piesei  „La la song” este hip-hop.  
Sensul unor versuri din această piesă pot fi următoarele: 
Versul „Toată lumea o arde junky” ar însemna  „Toată lumea petrece drogată” (în limba engleză „junky” 

= drogat (argou) – Dicţionar englez-român), sau „Toată lumea petrece entuziastă (sau excitată)”, conform 
sensurilor date de dicţionarul accesibil pe site-ul: http://www.macmillandictionary.com). 

Expresia „feţe funky!”  poate fi interpretată ca „feţe la modă, într-un mod care este neobişnuit şi arată 
multă imaginaţie“ (din lb. engleză, „funky” = la modă ) sau  „feţe de muzică funky“- „muzică cu un ritm puternic 
şi simplu, care este bună pentru a dansa”, potrivit sensurilor date de dicţionarul de pe site-ul: 
http://www.macmillandictionary.com. 

Versul „Beau molotov”: Cocktail Molotov, poate însemna o băutură alcoolică preparată după o reţetă 
specială, conform site-ului http://arta-culinara-romaneasca.blogspot.com/2011/08/cocktail-molotov.html, „un 
amestec din 100 ml vodka şi 50 ml suc de roşii amestecat cu piper”. 

 
 
 

5.____EUROPA FM_________________________________ 
 

În luna noiembrie a.c. au fost emise două decizii de intrare în legalitate a modului în care posturile de 
radio (printre care Europa FM) au difuzat spotul publicitar Paxeladine sirop (avertizarea sonoră obligatorie a fost 
rostită într-un ritm accelerat, care nu asigura o percepţie clară a mesajului). 

În perioada menţionată la începutul raportului nu s-au constatat alte încălcări ale legislaţiei audiovizuale 
în programele matinale. 
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 Şef Serviciu Monitorizare Radio-TV 
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