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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Direcţia Monitorizare 
Serviciul Monitorizare Radio –TV 
 

 
Raport de monitorizare  

 
 

Posturi radio: Kiss FM, Pro FM, Radio Zu şi Radio Guerrilla  
Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate; 
Reclamaţii:    Iunie - nr. 8983/07.07.2011 (Pro FM); 

  Iulie - nr. 9172/13.07.2011 (Pro FM); 9870/22.07.2011 (Radio Zu); 
10182/28.07.2011 (Kiss FM); 

Perioada: 01.06.2011 - 31.08.2011 
 

În perioada 01.06.2011-31.08.2011 au fost monitorizate programele difuzate de posturile de radio: Kiss 
FM, Radio Zu şi – în perioadele menţionate în tabel –, posturile Pro FM şi Radio Guerrilla. Raportul lunii iunie 
conţine monitorizarea emisiunii „Alarma Pro FM” din data de 07.06.2011 difuzată de postul de radio Pro FM 
(reclamaţia nr. 8983/07.07.2011).  

 
Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna iunie (pag.1): 

Postul / Numărul de 
emisiuni semnalate 

Perioada 
monitorizată 

Protecţia 
copiilor 

Protecţia 
demnităţii umane 

Publicitate / 
Concursuri 

Piesă 
muzicală 

Kiss FM 01 - 30.06.2011 1 - -  
Radio Zu 01 - 31.06.2011  - - -  

Radio Guerrilla 13 - 17.06.2011  - - -  
Pro FM 07.06.2011 Reclamaţie    

 
Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna iulie (pag.4): 

Postul / Numărul de 
emisiuni semnalate 

Perioada 
monitorizată 

Protecţia 
copiilor 

Protecţia 
demnităţii umane

Publicitate / 
Concursuri 

Piesă 
muzicală 

Kiss FM 01 – 31.07.2011 4 - - „40km/h” 
Radio Zu 01 – 31.07.2011 2 1 - - 
Pro FM 01-15.07.2011  1  - 

Radio Guerrilla 04-08.07.2011 - - - - 
 

Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna august (pag.11): 
Postul / Numărul de 
emisiuni semnalate 

Perioada 
monitorizată 

Protecţia 
copiilor 

Protecţia 
demnităţii umane

Publicitate / 
Concursuri 

Piesă muzicală

Kiss FM 01 – 31.08.2011 2 -  - 
Radio Zu 01 – 31.08.2011 - - - - 

 
 

______________________Luna IUNIE 2011___________________________ 
 

1. _____RADIO KISS FM___________________________________________ 
 

• Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 15.06.2011 
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” se difuzează de postul de radio Kiss FM de luni până vineri, în 

intervalul orar 07:00-10:00. 
În ediţia din data de 15.06.2011, la ora 08.45, prezentatorii Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă au comentat o 

informaţie apărută în presă despre Simona Sensual şi au difuzat un fragment înregistrat din emisiunea Un Show 
Păcătos - semn avertizare 15-, difuzată pe postul de televiziune Antena 1, în data de 14.06.2011, ora 00:46, în 
care s-a dialogat cu Simona Sensual. 

Ş.Huidu: Am două fete deştepte, nu una, două. Simona Sensual a fost prinsă făcând în parc chestii cu ... 
M.Găinuşă: Am discutat ieri despre ea ... 
Ş.Huidu: Da, nu, acum chiar au prins-o.   M.Găinuşă: Iar?   Ş.Huidu: Asta-i partea a doua. 
M.Găinuşă: Înseamnă că i-a plăcut. Îi place în natură. E o ecologistă convinsă. 
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Ş.Huidu: Da, domnişoara Tonciu zice: „Eu fac, dar acasă”. Şi nu orice fel.  
M.Găinuşă: Nu ne interesează. 
În continuare s-a difuzat un fragment înregistrat în care s-a purtat un dialog între mai multe persoane şi 

Simona Sensual: 
 
Voce (Dan Capatos): Simona, ok, ele sunt penibile, sunt nesimţite, dar tu în parc, când ţi-o tragi cu omul 

ăsta, ziua în amiaza mare, cum e?   
S. Sensual: Asta este treaba mea ...   Voce feminină: E strict treaba ta. 
Voce (Dan Capatos): Vă rog, Andreea, te rog frumos, nu mai jigni nici tu. 
S. Sensual: Eu să ştii că n-am declarat ... 
Voce (Andreea): Numai căţelele fac aşa ceva prin parcuri şi pe stradă, mi-e şi ruşine. 
S. Sensual: Bine şi ruşine..., când declari că-ţi place să faci sex anal şi că faci numai ... 
Voce (Andreea): Da, făi fată dar eu îl fac în casă, nu ca tine ... 
Voce feminină: Cu iubitul tău îl faci, nu? 
 
M.Găinuşă: Hai, eu zic să opreşti. 
 
 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 
 
În emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 15.06.2011 a fost difuzată o înregistrare în care dialogul 

cu Simona Sensual a avut un subiect sexual şi s-a purtat în termeni vulgari. 
 
 
 

3._____PRO FM___________________________________________ 
 

• Reclamaţia nr. 8983/07.07.2011 (emisiunea „Alarma din data de 07.06.2011): Cuvinte hulitoare la adresa 
sfintilor, a preotilor si a credintei ortodoxe. 

 
Constatări: Emisiunea „Alarma” se difuzează de  postul de radio Pro FM de luni până vineri, în intervalul 

orar 06:30-10:00. În ediţia din data de 07.06.2011, la ora 7:44, prezentatorii Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai au 
făcut comentarii referitoare la „un top la sfinţilor”.  

Claudiu Sara: Avem şi dimineaţa asta un top dragă Nicolai aici la „Alarma” şi dragi ascultători. În 
cazul în care doriţi să-l ascultaţi, s-o faceţi cu mare plăcere, e un top al sfinţilor în dimineaţa asta. Nicolai, cât 
de familiarizat eşti cu numele sfinţilor? 

Bogdan Nicolai: Nu prea ştiu. Sfântul Andrei îl ştiu. Claudiu Sara: Atâta ştii?  
Bogdan Nicolai: Da, şi Vasile. 
Claudiu Sara: Îţi place Sfântul Andrei că vor ăştia de la Biserica Ortodoxă să bage zi liberă de Sf. 

Andrei?  Bogdan Nicolai: Da. 
Claudiu Sara: Care e cel mai simpatic nume de sfânt pe care-l cunoşti? 
Bogdan Nicolai: Păi sunt ăia, numele alea de preoţi, nu ştiu dacă sunt şi sfinţi, Nectarie, ăştia... 
Claudiu Sara: De Sfântul Pafnutie ai auzit? Bogdan Nicolai: Nu, ce tare e ăsta.  
Claudiu Sara: Există şi Sfântul Pafnutie. 
Bogdan Nicolai: Pafnutie! Dar Nectarie nu-i cool? 
Claudiu Sara: Există şi Nectarie. Fii atent, însă în dimineaţa asta, apropo de sfinţi, avem un „top al 

celor mai ciudaţi sfinţi asociaţi cu lucrurile de care te feresc”. Ştii că fiecare sfânt e responsabil, dom’le de o 
anumită chestie. Unul se ocupă de marinari, unul de pompieri, unul de cerşetori, unul de hoţi şi hoţii au sfântul 
lor, nu mai ştiu cum îl cheamă. 

Bogdan Nicolai: Adică Sfântul Nicolai de exemplu e pedofi  dacă se ocupă de copii? 
Claudiu Sara: Nu, n-ai înţeles, tre’ s-o iau de la început cu explicaţiile. Ia să vedem cum arată topul 

nostru din dimineaţa asta.  
Bogdan Nicolai: Ocupă de marinari, asta trebuie să fie vreo sfântă ceva. 
Claudiu Sara: Da, trebuie să ne punem la curent cu sfinţii, Nicolai că ... Ne întreabă lumea cândva, cine 

protejează beţivii şi nu ştim. Atenţie mare.     Bogdan Nicolai: Bachus.  
C.Sara: Pe locul 7 îl avem pe Sfântul Policarp. Sf. Policarp, dragă Nicolai, la el te rogi, când ai 

dizenterie.  
Bogdan Nicolai: I-auzi, ce nume de pârtie are. 
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Claudiu Sara: A fost multă vreme pomenit în rugăciuni, oamenii credeau că are puterea de a vindeca 
bolnavii de dizenterie. Când unul avea probleme cu stomacul se punea în faţa icoanei cu Sfântul Policarp, 
pardon şi se ruga. Dragă Sfânt Policarp, te rog frumos să nu mai se întâmple ce se întâmplă la dosul meu. 

Bogdan Nicolai: Pe locul 6, o avem pe Sfânta Monica, care este protectoarea beţivilor. Cred că e 
„Sfânta Monica Lewinsky”, protectoarea curvarilor. Toată viaţa, ea s-a rugat ca soţul şi fiul ei să renunţe la 
excesele bahice şi la orgii, deci ăştia făceau şi orgii deci erau şi cu sexul, iar într-un final rugile i-au  fost 
ascultate. Păi normal, săracul când o fi împlinit şi bărbasu’ vreo 90 de ani, s-o fi lăsat săracul de meseria asta. 
Tocmai de aceea este considerată ea, salvatoarea celor căzuţi în patima beţiei.  

Claudiu Sara: Ce frumos! Iată, deci cei care sunt beţi încă de la primele ore ale dimineţii, Sfânta 
Monica, pe ea s-o căutaţi. Sfânta Scholastica, este ocrotitoarea de convulsii, Nicolai, fii atent.  

Bogdan Nicolai: Am crezut că asta protejează potenţa, din moment ce o cheamă aşa.  
Claudiu Sara: Nu, nu, dacă ai convulsii te rogi la ea şi se rezolvă.  
Bogdan Nicolai: Pe locul 4, o avem pe Sfânta Gertrude de…, cum o cheamă pe asta?  
Claudiu Sara: Gertrude de Nivelles. 
Bogdan Nicolai: Gertrude de Nivelles, e „Sfânta de Nivelles”, asta. Te apără împotriva fricii de şoareci, 

catolicii cred că Sfânta Gertrude are puterea de a goni şoarecii şi şobolanii care se adăpostesc prin hambare. 
Îţi dai seama, Bucureştiul acuma ar trebui să fie protejat de Sfânta asta, dacă nu s-au înmulţit ăştia. 

Claudiu Sara: Tocmai ne-au avertizat de la Direcţia de Sănătate publică că numărul e în creştere al 
şobolanilor. Uite să ne rugăm. Deci Gertrude de Nivelles, ca să ştiţi cui să vă rugaţi când vă apare şobolanul 
ăla mare la uşă...  

B. Nicolai: Dar ţi se limbă, plimba în gură, Sfântă Gertrude de Nivelles, vă ajut să scap de şobolănel?  
Claudiu Sara: Pe locul 3 îl avem pe Sfântul Hubert care apără credincioşii de câini turbaţi. Hai, mă, 

mai dă-o încolo! Acesta cică este patronul vânătorilor, blănarilor, cojocarilor, crescătorilor de câini, dar şi 
protector împotriva turbării şi atacurilor câinilor turbaţi. Foarte folositor acest sfânt, Hubert, „Hubert” se scrie 
şi aici în Bucureşti, pentru că avem 100 de mii pe puţin de maidanezi, luaţi-l şi pe sfântul ăsta cu voi pe stradă.  

Bogdan Nicolai: Pe locul 2 îl avem pe Sfântul Isidor de Sevilla, care este patronul Internetului, iar ... 
credincioşii l-au proclamat recent patron al Internetului şi protector al celor care navighează în lumea digitală. 
Deci practic deschizi desktopul şi apeşi pe iconiţă şi aia e iconiţa cu el de fapt. 

Claudiu Sara: Da şi pe deasupra te apără cică de viruşi informatici...  Şi pe locul 1 îl avem pe Sfântul 
Fiacre. L-o fi chemând, mă gândesc? Este apărător împotriva bolilor cu transmitere sexuală. E, acuma dacă ai 
ajuns să te rogi şi în timpul ... 

Bogdan Nicolai: La Fiacre. 
Claudiu Sara: Actului sexual. Călugărul Fiacre cică acorda îngrijiri medicale oricui îi cerea ajutorul. 

La el se roagă cei care suferă de boli cu transmitere sexuală şi în acelaşi timp patronează şi grădinarii şi atenţie 
mare aici, taximetriştii!  

Bogdan Nicolai: Păi trebuie şi ei, taximetriştii şi tiriştii ar trebui şi ei ocrotiţi. Dar noaptea te mai 
plictiseşti, vrei o domnişoară, mai un sifilis, ţi se ..., îţi mai înfloreşte câte ceva prin pantaloni. (...) 

 
 

Concluzie: 
S-au făcut referiri peiorative şi s-a folosit un limbaj vulgar privitor la unele informaţii cu caracter religios. 
Exemple: ce nume de pârtie are (Sfântul Policarp); Cred că e „Sfânta Monica Lewinsky”, protectoarea 

curvarilor (despre Sfânta Monica, care este protectoarea beţivilor); Am crezut că asta protejează potenţa, din 
moment ce o cheamă aşa (despre Sfânta Scholastica). 

 
 
 

4. __ Radio Guerrilla: În perioada menţionată în luna iunie nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei 
audiovizuale în programele matinale ale postului. 
 
______________________Luna IULIE 2011___________________________ 
 
 

1._____ RADIO KISS FM___________________________________________ 
 
Emisiunea „Kissteria matinală” a fost prezentată de Angel şi Johnny şi s-a difuzat de luni până vineri, în 

intervalul orar 07:00-10:00. 
 

• Emisiunea „Kissteria matinală” din data de 01.07.2011 
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Prezentatorii emisiunii, Angel şi Johnny, au difuzat o înregistrare audio a unor declaraţii ale domnului 
Gigi Becali. Cuvintele vulgare din această înregistrare au fost bipate, dar nu în aşa fel încât să nu fie inteligibile.  

 
(Ora 09:48) Angel: ...Lu’ Gigi i-a plăcut foarte mult acest antren şi voie bună din scandalul cu domnul 

Dragomir, însă se pare că a fost mustrat, l-a certat mămica pe Gigi. 
Înregistrare difuzată: 
Gigi Becali: Dacă s-au uitat fetele şi nevasta mea, eu am spus-o când ea era plecată, familia, dar azi am 

spus-o iar. Acuma, fetele mele tre’ să înţeleagă că tata când e jignit şi atacat, mai spune şi câte una 
necreştinească. Că mi-o su[bip]ge dimineaţă la prânz şi seara.   

Moderator: Nu, nu, domnul Becali. 
Gigi Becali: Mi-o su[bip]ge. Mama, cel puţin, aoleu! ce-o să-mi facă mama! Cum să spui asemenea 

lucruri, dar nu ţi-e ruşine? Dar cutare, dar eşti un bărbat în toată firea, dar eşti în toată firea. (...). 
După difuzarea înregistrării, prezentatorii Angel şi Johnny au spus: 
Johnny: Lasă, domnu’ Gigi, că unde bate mama, creşte. 
Angel: Corect, corect. 
 

• Emisiunea „Kissteria matinală” din data de 11.07.2011 
 

În emisiune s-a prezentat (ora 08:21) o înregistrare audio a unui dialog cu limbaj injurios, între 
europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor şi fostul său consilier Cezar Marin. Înregistrarea a fost un colaj 
compus din selecţii luate la momente diferite din emisiunea „Actual B1”, moderată de Sorina Matei şi Andrei 
Bădin, difuzată de postul de televiziune B1 TV în data de 8.07.2011, la ora 16:14. În acea emisiune de 
televiziune moderatorii au încercat să tempereze dialogul aprins între interlocutori. (Colajul audio difuzat în 
emisiunea „Kissteria matinală” din data de 11.07.2011 nu a conţinut întocmai modul de desfăşurare a dialogului 
şi intervenţiile moderatorilor). 

 
Angel: …Îţi place şampania, nu ? Avem alt tip spume, probabil nu la  fel de plăcute, dar sunt haioase, 

este vorba de un episod din scandalul iscat între europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor şi fostul său 
consilier Cezar Marin, care bineînţeles, conflictul este departe de a fi încheiat, a fost domnul Vadim Tudor la o 
emisiune la televizor.    Johnny: Ce mai face Corneluş? 

Angel: O să vezi ce mai face.Eu zic că să-l ascultăm. 
 

Înregistrarea difuzată în emisiunea „Kissteria matinală” din data de 11.07.2011: 
C.V. Tudor: Jur pe Biblie că n-am semnat în fals pe nimeni. 
C. Marin: Bună ziua domnului C.V. Tudor.   C.V. Tudor: Hai sictir! 
C. Marin: Deci în primul rând, domnul Bădin, întrebaţi-l pe invitatul dumneavoastră dacă e în stare să 

purtăm un dialog sau să ... 
C.V. Tudor: Ce dialog să am eu cu un proxenet, măi?! Ce dialog să am, mă, cu un gunoi, băi?   
C. Marin: Să probeze afirmaţiile dumnealui în faţa autorităţilor. 
C.V. Tudor: Păi asta e autoritatea, mă, vagabondule, măi?! Ministerul Justiţiei a probat asta măi! Ce 

să mai probez eu, măi, handicapatule! 
S. Matei: Nu, nu, nu!    C.V. Tudor: Asta e autoritatea… mă, derbedeul dracului! 
A.Bădin: Domn’ preşedinte! 
C. Marin: Trebuie să probeze ...   C.V. Tudor: Aia e proba, măi prostul dracului! 
C. Marin: Comoţie cerebrală ...   C.V. Tudor: Măi golanule, tu crezi că scapi, mă?! 
A. Bădin: Domnu’ preşedinte, vă rog ...   S. Matei: Domnu’ preşedinte ... 
C.V. Tudor: Eşti în stare s-o vinzi şi pe mă-ta!  
A. Bădin: Păi a zis că va plătit şi nota de plată la Moulin Rouge. 
C.V. Tudor: Când mi-ai plătit tu, mă tâmpitule!  
A. Bădin: Domnu’, fără jigniri. 
C.V. Tudor: Când mi-ai plătit tu mie, mă şi copiilor mei, mă?! Că[bip]ciosule ! 
A. Bădin: Domnu’! C.V. Tudor: Mi-ai plătit tu mie, mă! S. Matei: Domnu’ preşedinte! 
C. Marin: În momentul în care venea şi mânca şi bea cât un bou, apă, vin, la mine la restaurant. 
A. Bădin: Aoleu! 
C.V. Tudor: Hai, măi, îi permiteţi? 
S. Matei: Nu, nu, nu, deci nu plecaţi. 
C.V. Tudor: Voi sunteţi de vină. Mă ridic şi plec. 
S. Matei: Aveţi vreo dovadă? 
C.V. Tudor: Îmi băgaţi un că[bip]cat  cu ochi, ca ăsta! Să mă înjure pe mine, Vadim Tudor… 
S. Matei: Domnul Marin!  
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C.V. Tudor: Puşcăriaşul ăsta! 
S. Matei:  Domnul Marin, mulţumim! 
C.V. Tudor: Nu ţi-e ruşine, mă vagabondule?! Cum îţi permiţi, mă, derbedeule! 
S. Matei: Domnul Marin a închis telefonul! 
C.V. Tudor: Voi sunteţi de vină! 
S. Matei: Noi?! 
C.V. Tudor: Pentru un nenorocit de rating, băgaţi toţi boschetarii în direct cu mine! Dar nu sunt dator  

să suport urdorile şi vomele unui aurolac ... 
 

• Emisiunea „Kissteria matinală” din data de 18.07.2011 
 

Pornind de la o informaţie din ziarul Gândul, referitoare la orgasm şi meditaţia spirituală, prezentatorii 
emisiunii au făcut o scenetă pe teme sexuale folosind un limbaj licenţios (orele 07:38 şi 9:34): 

Angel (ora 7:38 şi 9:34): Din Gândul aflăm că meditaţia spirituală şi orgasmul au acelaşi efect asupra 
creierului, scad starea de tensiune din organism şi ajută la dobândirea unei stări de bine. Cercetătorii au mai 
constatat că atât punctul culminant al actului amoros cât şi meditaţia reduc nivelul de percepţie a sinelui. 

 
(ora 7:38) Johnny: Alo? Angel: Da. 
Johnny (simulează un dialog cu altă persoană): Te rog nu mă deranja, am orgasm. Scuză-mă n-am ştiut 

că eşti cu cineva. Nu, nu, nu sunt cu nimeni dar meditez, am atins catarsisul orgasmului. Pentru toată lumea, 
vă rog treceţi pe meditaţie, fără efort, fără cheltuială, fără zbatere, simplu şi la îndemână. Eşti la îndemâna 
ta, cu opţiuni de alegere, meditaţie pe stânga sau pe dreapta. Meditaţie plăcută!   

(ora 9:34) Johnny: Alo, Costel?  Angel: Da. 
Johnny: Ce faci domnu’ Costel? Angel: Nu mă deranja, am orgasm. 
Johnny: Scuză-mă n-am ştiut că eşti cu cineva, Costele, iartă-mă. 
Angel: . Nu, nu, nu, nu, sunt singur şi meditez, am stins catarsisul orgasmului. 
Johnny: Bărbaţi vă ordon, treceţi pe meditaţie, fără efort, fără cheltuială, fără zbatere, numai 

avantaje, simplu şi la îndemână. La îndemâna ta, cu opţiuni de alegere, meditaţie pe stânga sau pe dreapta. 
Meditaţie plăcută! 

 
• Reclamaţia nr.10182 / 28.07.2011 

 
Emisiunea „Kissteria matinală” din 26.07.2011: In aceasta dimineata in jurul orei 8.40 pe KISS FM a fost 

transmis un fragment audio din emisiunea de aseara a lui Dan Capatos - Un show Pacatos, in care se auzea 
Mariana Moculescu care zicea ca a primit un sms cu mesajul „Vreau sa te f*** ...si sa-ti rup p***”. CUm sa 
transmiti asa ceva la RADIO dimineata....Acesti inconstienti realizatori care au transmis asa ceva pe post 
dimineata... nu isi dau seama ca la aceasta ora exista copii mici in masini sau in bucatarii unde este deschis 
radio-ul si care au auzit aceste fraze... Rusine sa le fie acestor nemernici carora nu le mai pasa de nimic decat 
de audienta lor...VA rugam sa luati masurile necesare si sa fiti mai vigilenti in asa fel incat sa nu mai existe 
posibilitatea unor astfel de lucruri... 

 
Constatări 

În emisiunea Kissteria matinală” din data de 26.07.2011 prezentatorii au inserat, la ora 08:27, o 
înregistrare audio a unui dialog cu conotaţii sexuale conţinut în emisiunea TV „Un show Păcătos” – Antena1, 
din data de 21.07.2011, de la ora 00:13, difuzată pe postul de televiziune cu semn de avertizare 15.   

Angel: După cum ştiţi, emisiunile astea cu vedete, cu cancanuri, cu discuţii foarte inteligente sunt de 
obicei, frizează puternic academia şi intelectualul, avem un exemplu foarte clar, doamna Mariana Moculescu, 
invitată într-o emisiune TV... 

Johnny: ...a academicianului, domnul Capatos sau, cum îl cheamă? 
Angel:Da,într-o emisiune de la televizor a fost invitată d-na Moculescu şi au avut nişte discuţii deosebite. 

Înregistrare difuzată: 
D. Capatos: ...I-a făcut sex oral în Parcul Titan, pe o bancă lângă lac. 
Voce: Asta-i frumos, e romantic... 
M. Moculescu: Superb.  
D. Capatos: Dacă făceai printre blocuri pe undeva ... 
M. Moculescu: Parcă am fi pe undeva la Paris. Dacă ar fi fost aşa cum spune el, apropo, că a stat cu 

mine doar pentru sex oral şi nimic altceva, da? De ce mi-a trimis, acum câteva zile în urmă, mesaj în care 
spune: „Vreau să te... puncte, puncte, puncte şi să-ţi rup... puncte, puncte, puncte”. Deci este hărţuire sexuală. 

Voce: Cu „c” sau cu „g”? 
M. Moculescu: Cu „p”. 
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Voce: A! mă rog, da, am înţeles. 
M. Moculescu: Deci „vreau să te f şi să-şi rup p”. 
Altă voce: Mai uită-te şi tu în buletin, vezi câţi ani ai!! 
 

După difuzarea înregistrării unul dintre prezentatori a avut un mod de exprimare folosind prescurtări care pot 
avea conotaţie vulgară: 

Angel (reper 1.12): Deci a venit omul la mine şi mi-a zis: „PLM”, „STF”, mă duc până la farmacie, iau 
nişte întăritoare după care „BRB”. 

Johnny: „Puncte, puncte, puncte, puncte”. Angel: Sigur că da. Deci ea nu este bună doar la... 
Johnny: „Puncte, puncte”.    Angel: „Puncte, puncte”.Omul ar fi vrut şi să ...   Johnny: „Puncte, puncte, 
puncte”. Angel: Ştii, cu ea adică ...    ...Drept cine o luaţi?   Johnny: Chiar „puncte, puncte” până la urmă. 

 
 
 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 
 
• Emisiunea „Kissteria matinală” din data de 01.07.2011 a cuprins o secvenţă audio cu un conţinut 

vulgar, extrasă din declaraţiile domnului Gigi Becali. Cuvintele vulgare din aceste declaraţii au conţinut scurte 
bipuri care nu au împiedicat înţelegerea cuvintelor (ora 09:48): 

(...)  Că mi-o su[bip]ge dimineaţă la prânz şi seara. (...) Mi-o su[bip]ge.  
 
• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 11.07.2011, prezentatorii au difuzat o înregistrare audio 

a unei discuţii care a conţinut un limbaj injurios. Înregistrarea a fost un colaj din cele mai expresive injurii şi 
insulte (ora 08:21). Hai sictir! (...) mă vagabondule, (...) măi handicapatule! (...) Măi derbedeul dracului! (...) 
măi prostul dracului! (...)  Eşti în stare s-o vinzi şi pe mă-ta! (...)  mă tâmpitule!  

 
• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 18.07.2011, prezentatorii au realizat, de două ori, o 

scenetă folosind un limbaj licenţios cu conotaţii sexuale (ora 07:38 şi 09:34): Nu mă deranja, am orgasm. ... 
sunt singur şi meditez, am stins catarsisul orgasmului. Bărbaţi vă ordon, treceţi pe meditaţie, fără efort, fără 
cheltuială, fără zbatere, numai avantaje, simplu şi la îndemână. La îndemâna ta, cu opţiuni de alegere, 
meditaţie pe stânga sau pe dreapta. Meditaţie plăcută! 

 
• Pentru emisiunea „Kissteria matinală” din data de 26.07.2011 s-a primit reclamaţia nr.10182 / 

28.07.2011. Emisiunea a conţinut o înregistrare audio a unui dialog vulgar cu conotaţii sexuale (ora 08:27): 
D. Capatos: ...I-a făcut sex oral în Parcul Titan pe o bancă lângă lac. (...) M. Moculescu: ...mi-a trimis, acum 
câteva zile în urmă, mesaj în care spune: „Vreau să te... puncte, puncte, puncte şi să-ţi rup... puncte, puncte, 
puncte”. (...)  Deci „vreau să te f şi să-şi rup p”.  
 

2. ____RADIO PRO FM___________________________________________ 
 

• Reclamaţia nr. 9172 / 13.07.2011. Emisiunea “Alarma” din data de 13.07.2011: Consider ca postul 
de radio trebuie amendat (nu somat) intrucat in cadrul emisiunii, lasand la o parte ca au terfelit in fel si chip 
imaginea unei persoane, au proliferat jigniri la adresa poporului chinez. Nu am o empatie speciala cu acest 
popor insa ca romanca ma simt ofensata de atitudinea unor maimutoi care fac pe desteptii si jignesc un popor 
despre care a carui cultura probabil ca nu cunosc mai mult decat de „pui shanghai”.  

Sa spui despre chinezi ca ca au scula mica, ca nu prea au cu ce sa satisfaca, ca nu sunt barbati este 
ofensator atat pentru poporul chinez cat si pentru ascultatorii care au facut greseala sa asculte in acel moment 
Pro FM. Presupun oricum ca dl Nicolai nu a avut ocazia sa stea printre mii de chinezi dezbracati ca sa emita 
macar astfel de opinii: „chinezii nu ca o au mica, adica nu au deloc mai Sara intelegi?”.  Papitoiul numit 
„Nicolai” caruia i s-a permis sa vorbeasca vrute si nevrute pe un post national de radio ar trebui obligat sa 
ceara scuze publice poporului chinez prin intermediul ambasadei Chinei la Bucuresti.  

Este incredibil in ce hal s-a ajuns sa se vorbeasca in mass-media romaneasca.Nu mai exista limite si nici 
bun simt.Sper totusi ca CNA-ul sa nu lase lucrurile asa.  

 
Constatări 

Emisiunea „Alarma” se difuzează la postul Pro FM de luni până vineri, în intervalul orar 06:30-10:00. 
În ediţia din data de 13.07.2011, la ora 08:03, prezentatorii Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai au comentat, 

pe baza unor informaţii apărute în presă, relaţia între Monica Gabor şi un american de origine chineză. 
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Claudiu Sara: ...În rest discutăm despre ce se mai întâmplă şi, că tot amintea Nicolai de Columbeni, hai 
să vedem dacă sunt sănătoşi ăştia, dacă mai sunt bine. 

Bogdan Nicolai: Prea zdraveni nu sunt.  
Claudiu Sara: Monica Columbeanu este, după cum ştiţi, într-o nouă relaţie. De data asta cu un milionar 

chinez, care locuieşte în Statele Unite, de origine chinez, este american. Irinel pe de altă parte încă nu şi-a găsit 
dragostea, stă în continuare trist, aici la Românica şi se pare că vorbesc în continuare prin mesaje între ei. (...)   

Bogdan Nicolai: Da, ieri am găsit un titlu în Libertatea dacă nu mă înşel. Absolut, absolut, absolut 
senzaţional! Trebuia doar să-l citeşti şi era cu siguranţă cea mai bună glumă pe ziua respectivă. Era un scurt 
interviu sau o declaraţie a Ramonei Gabor despre Monica Columbeanu, actuală Gabor, care spunea următorul 
lucru: „Monica nu a ştiut că iubitul ei chinez este bogat. S-a îndrăgostit de el înainte să afle că este bogat”. 
Doamne, deci absolut genial! Şi într-o altă declaraţie, mai spune că „Vrea să-şi petreacă tot restul vieţii cu 
chinezul.” Îţi dai seama că el a venit probabil îmbrăcat în haine de cerşetor, şi-a lăsat Ferrari-urile, 
Lamborghini-urile undeva pitite, a venit cu un Trabant, a dus-o pe undeva pe la un fast-food ieftin, prin Bronx 
pe acolo, şi ea a crezut că este un cerşetor şi de fapt s-a dovedit a fi prinţ. Bă, dar cine pune mă botul la 
mizeriile astea şi la vrăjeala asta? Îl vezi pe unul că azi coboară dintr-un Lamborghini, după care te scoate la 
suc cu Ferrari, după aia cu Rolls-Royce-ul, te duce într-un apartament de zeci de mii de euro, sute de mii, mă 
scuzaţi şi după aia ai nesimţirea să spui „Nu am ştiut că-i bogat chinezul. S-a întâmplat să fie bogat şi vreau să-
mi petrec tot restul vieţii cu chinezul.”  

(...) 
Claudiu Sara: Nu contează la ea averea, contează doar dragostea, sora ei mai spune că Monica e 

convinsă că şi-a găsit sufletul pereche în chinezul ăsta, îl cheamă Mr. Pink sau cel puţin aşa-i spune presa. (...) 
Bogdan Nicolai (reper 3.20): Eu am râs atâta de Irinel că am zis că e mai bătrânel aşa, mai mic de 

înălţime, dar nu mă gândeam că o să-l dea pe Irinel pe un chinez. Păi, acum Irinel pe lângă chinezul ăsta e, 
pare cel mai viril om, acuma, pe bune. Că, zici tu că n-o interesează banii şi o interesează dragostea. La Irinel 
mai puteai să zici, cum, necum, că ăla măcar era european, dar ce dragoste, ce dracu’ dragoste să-ţi ofere 
chinezu’? Care, se ştie clar că sunt ... Nu că nu sunt dotaţi, nu au nimica  ...în pantaloni. Deci ce dragoste să-
ţi mai ofere chinezu’? 

Claudiu Sara: Nu ştiu, Nicolai că n-am umblat printre mulţi chinezi dezbrăcaţi ca să ştiu exact cum stau 
lucrurile cu ăştia. Acuma să vedem cât o să dureze şi treaba asta cu sufletul pereche al Monicăi Gabor, pentru 
că bănuiesc că după o perioadă n-o să mai fie nici ăsta suflet pereche, că aşa se întâmplă în viaţă, să nu 
cunoască un alt milionar care să-i fie suflet pereche, cumva.  

Bogdan Nicolai: Dar nu ştiu la ce poa’ să ajungă. Deci a pornit cu Irinel, care are un metru şaizeci, a 
ajuns la chinezu’ ăsta, care are un metru cincizeci, sau cât o avea. Următorul pas e să cucerească un urs 
Panda, sau nu ştiu.  

Claudiu Sara: Chinezu’ e mai înalt decât Irinel, măi, Nicolai. 
Bogdan Nicolai: Da, e ceva de speriat, e Ghiţă Mureşan.  
Claudiu Sara: E un pic mai înalt decât Irinel, tocmai asta e, merge în sus Monica. Avem Connect-R.... 
Bogdan Nicolai: Urmează un negru, să înţeleg. 
Claudiu Sara a anunţat melodia care urmează: Connect-R, cu „Ring the alarm” la Alarma.  
Bogdan Nicolai: Ăsta era negrul, l-am găsit şi pe negru, vă lăsăm cu Connect-R,, ne întoarcem imediat.  
 

Concluzii. 
În ediţia din data de 13.07.2011 prezentatorii Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai au comentat informaţiile 

apărute în presă despre relaţia dintre Monica Gabor şi un american de origine chineză. Prezentatorul Bogdan 
Nicolai a făcut unele referiri peiorative la adresa poporului chinez: (...) La Irinel mai puteai să zici, cum, 
necum, că ăla măcar era european, dar ce dragoste, ce dracu’ dragoste să-ţi ofere chinezu’? Care, se ştie clar 
că sunt ... Nu că nu sunt dotaţi, nu au nimica ...în pantaloni. Deci ce dragoste să-ţi mai ofere chinezu’? 

 
 
 

3. ____RADIO ZU___________________________________________ 
 

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

• Emisiunea „Morning Zu” din data de 06.07.2011 
 
În această ediţie, la ora 8:51, prezentatorii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au comunicat de trei ori, în 

direct, numărul de telefon al unui ascultător. După un concurs denumit „Eşti antrenat pentru aroganţe? Câştigă 
200 de euro în fiecare zi la Morning ZU”, prezentatorul Mihai Morar a citit mesaje ale unor ascultători despre 
acest concurs. După ce a citit un mesaj plin de greşeli gramaticale a intrat în legătură telefonică directă cu 
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ascultorul care a scris mesajul, şi după dialogul purtat a difuzat de trei ori, în direct, pe post, numărul de telefon 
al ascultătorului.  

 
M.Morar: Şi mai e unul care a dat…, mi-ar plăcea să fiu profesorul lui corector la Bac. Deci de ce ne 

mirăm că promovabilitatea la BAC e 50% , când e unul care a scris..., pot să citesc? D. Buzdugan: Da. 
M.Morar: „Nu-i aşa că mă-ta şi tac-tu v-au învăţat să fiţi aroganţi şi impertinenţi?” Acuma nu vreau să 

spun cum a scris „mă-ta”, nu vreau să spun cum a scris ”tac-tu”, vreau să spun cum a scris „v-au învăţat”. Eu 
aşa scriere n-am mai văzut în viaţa mea. Deci nici cel mai prost din clasă de la mine nu era în stare să scrie „v-
au învăţat”, scris „va-u”.(...) 

M.Morar (reper 1.14): Ăsta face parte din categoria aia, care scrie „mi-au”, ca pisica. 
D. Buzdugan: Acuma pe cine suni, pe cel care a dat mesajul? 
M.M.: Vreau doar să-i spun că de acuma înainte să nu se mai facă de ruşine, să scrie „va-u”. 
Ascultător: Ha ha...Păi, băi prostane, dacă nu scriam aşa, nu m-ai fi sunat, mă, ţăranule!    
D. Buzdugan: Adică dumneavoastră aţi scris greşit, ca să vă băgăm noi în seamă? 
Ascultător: Băi, sunteţi mai proşti decât prevede legea. 
D. Buzdugan: Dumneavoastră de ce ne ascultaţi dacă suntem...?   
Ascultător: Păi voi sunteţi proştii cei mai simpatici, ha ha... 
M.Morar: Mulţumim foarte frumos. 
D. Buzdugan: Mulţumim frumos, adică totuşi e o ... M.Morar: Vedeţi că nici … 
Ascultător: ...Duminică la alergare, Buzdugane, f***-tu-ţi papasania. 
Legătura telefonică a fost întreruptă. 
D. Buzdugan: Ia dă-i numărul pe post, pentru că merită ... 
M.Morar: Vreau, dacă vreţi să luaţi lecţii de gramatică, precum şi să învăţaţi expresii frumoase, vreau 

să apelaţi cu încredere numărul de telefon 0756/365***.      D. Buzdugan: Aoleu! 
M.Morar: Învăţaţi-l, vă rog frumos, cum se scrie mă-ta şi tac-tu. 
D. Buzdugan: Bine, nu trebuia să-l băgăm în seamă. 
M.Morar: Noi l-am învăţat cum se scrie „v-au învăţat”, dar nu ştiu dacă a priceput omul, săracul. 
D. Buzdugan: Ai zis că de asta ... 
M.Morar: Da, da, da, el e foarte împănat, în momentul în care a intrat în direct a zis că…, dar încercaţi 

să-l învăţaţi scrierea, ortografia românească.    D. Buzdugan: Scuzaţi-ne că v-am băgat în seamă. 
M.Morar: 0756/365***, e numărul de telefon al simpaticului, încercaţi să rezolvaţi problema. Noi am 

făcut ce am putut pentru el, dar săracu’. Bună dimineaţa. Aşa că asta-i cea mai bună dovadă că generaţia asta 
care a dat bacul acum, toată lumea zice, bă, dar pe vremea mea! Se dădea ... Asta e cea mai bună dovadă că ...  

D. Buzdugan: Deci dacă s-ar fi dat cum să zic eu, bacalaureatul, pe bune, la fel ar fi fost. 
M.Morar: Deci, încă o dată numărul celui mai prost din curtea şcolii, 0756/365***. 
D. Buzdugan: Nu ... 
M.Morar: E un prost simpatic, adică eu sunt convins că veţi avea clipe frumoase sunând-ul… 
D. Buzdugan: Nu, nu, nu, noi suntem proştii cei mai proşti, dar suntem cei mai simpatici.  
 

• Emisiunea „Morning Zu” din data de 08.07.2011 
 

În ediţia din data de 08.07.2011, prezentatorii emisiunii au luat în derâdere informaţiile despre răpirea de 
copii (la orele 8:05 şi 9:46). 

D. Buzdugan (ora 8:05): S-a vorbit foarte mult despre răpirea de copii, avem un caz, din păcate, un caz 
real, pentru prelevarea de organe este reală, un copil a fost răpit de peisaj şi i-a dispărut sandvişul în care avea 
nişte ficăţei de pui, aşa că... De asemenea, din Parcul IOR, mai nou, se fură femei pentru prelevare de 
orgasme. Ştii cum? Deci vin nişte maşini negre, decapotabile... Mai sunt alte femei răpite, acolo... Pentru că 
femeile atrag femei sau fetele atrag fete.   M.Morar: Fetele atrag fete. 

D. Buzdugan: Aşa. Atenţie, femei. Cum puteţi scăpa de aceşti nenorociţi care vă iau să vă preleveze ceea 
ce am zis eu mai devreme, maşinile decapotabile au muzica dată la maxim, manele, deci manele.Atenţie, da? 

M.Morar: Aşa, alte cazuri de răpiri mai există? Am înţeles că de pe insula pensionarilor din Cişmigiu 
au fost răpite vreo trei babe pentru prelevarea de pensie.(...) 

D. Buzdugan: Prelevarea de proteză, da... 
 
M.Morar (ora 9:46): Trăim într-o ţară în care prima ştire din jurnalele de ieri a fost asta cu răpirile. 

Adică o nonştire, pentru că nimeni, nici un părinte n-a venit să spună, da, copilul meu a fost răpit şi adus după 
câteva săptămâni în felul următor. Poliţia nu are astfel de plângeri şi atunci când există doar zvonuri şi 
emailuri şi tot felul de vorbe ale babelor de la locurile de joacă din parcurile pentru copii. Pe ce să te bazezi? 
Ce părere să ai despre nimic?  
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D. Buzdugan: Dar trebuie să fiţi vigilenţi pentru că copilul trebuie urmărit, trebuie monitorizat. Asta nu 
înseamnă că  nu trebuie să ai grijă. (...) Dar vreau să mai spun încă odată ce am mai zis mai dimineaţă, într-
adevăr se fură ceva, deci atenţie stimaţi ascultători, se fură femei în Parcul IOR... Pentru prelevare de 
orgasme. Femeile sunt luate cu nişte maşini negre decapotabile, cu muzica dată la maxim, eventual manele.  

M.Morar: Se fură băbuţe de pe insula pensionarilor din IOR pentru prelevarea de pensie, chiar şi 
proteze, am înţeles... 

 
• Reclamaţia nr.9870 / 22.07.2011: Cum se poate sa se dea pe post asemenea melodi necenzurate, 

BUG Mafia 40Km/h. De ce platim taxe si impozite. CNA-ul ce face ?  
 
Constatări 

În ediţia din data de 22.07.2011, la ora 8:52 prezentatorii emisiunii „Morning Zu”au invitat ascultătorii 
să fie DJ, adică la radio să se difuzeze 10 secunde din melodia cerută de ascultător. 

Intervenţia unui ascultător (ora 8:59): 
 
M.Morar: Fiecare are dreptul la secundele lui de a-şi difuza piesa preferată la radio. Bună dimineaţa! 
Ascultător: Bună dimineaţa. Emil din Timişoara, ţi-am dat şi mesaj înainte. 
D. Buzdugan: Ia zi, Emile de la Timişoara, care-i treaba? 
Ascultător: Îmi doresc foarte mult ... pe 40 de kilometri. 
M.M: Senzaţie majoră, cu 40 la oră, este? (…) Numai puţin, nu ştiu dacă o găsesc. Sigur o am în maşină. 
D. Buzdugan: Caută pe YouTube ceva... 
Prezentatorii l-au întrebat pe ascultător dacă această piesă conţine înjurături, ascultătorul a răspuns că în 

10 secunde, nu. 
M.Morar (reper 0.30): Mă, dar o fi “safe” să o difuzăm?    D. Buzdugan: Adică? 
M.Morar: Cu înjurături cumva?  Ascultător: Nu conţine nimic. 
M.Morar: Nu conţine nimic? Ascultător: 10 secunde, nu. 
M.Morar: Ok, atunci, hai să trăim o senzaţie majoră, cu 40 la oră. Am găsit-o... Salut, Cristi din 

Timişoara, tu eşti DJ la Zu... 
 

A urmat difuzarea piesei „40km/h” de B.U.G. Mafia: 
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Tataee:  
Sunt eu (…) bag banii în maşina mea.  
Yo, yo, yo, yo, yo, yo!  
Special pentru cunoscători şi mai ales pentru fanatici. 
Noroc, am 260 de cai să mă întorc, 
Clasic ca un BMW din '90 storc  
Admiraţie de la orice rival, pe interval,  
Sânt ca şi V8-u' meu, declarat fatal.  

Îmi place genu' de maşină cu prezenţă scenică,  
Dramatică, enigmatică, singuratică, animalică,  
Încă de mic. Ă …  
Mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ă …  
Ai un Passat, ştiu, 2003, ştiu, 
V6 TDI cu tot ce vrei pe el, ştiu,  
Da' mai ştiu că sunt câteva sute ca a ta,  
Parcă aţi f*** toţi aceeaşi p***, nu te supăra.  

 
Prezentatorii au intervenit reducând sunetul piesei: 

D. Buzdugan: Mulţumim, mulţumim. 
M.Morar: Hai să ascultăm refrenul, puţin. 

A continuat piesa: 
Frate, dau pe spate mai repede când  
Văd un Golf 3 carosat, umflat, vibrând,  
Sau vreo torpilă de 2 metri, tunărită, modificată,  
La volan vreo fată, măi tată. 
Hai, las-o-n p*** mea …  

Difuzarea piesei muzicale a fost oprită. (reper 1.55) 
 
D. Buzdugan, vădit revoltat: Băi, băiatule!!  
M.Morar: A zis că e „safe”, nu? 
D. Buzdugan: Da, aşa, păi să plătească el o amendă mică, acolo.Ca să ne spălăm păcatele şi vina ... 
M.Morar: N-am făcut nimic… 
D. Buzdugan: N-am făcut nimic, n-am vrut. În fine, hai să trecem peste moment (...). 
 
 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  RADIO ZU _______________ 
 

• În ediţia emisiunii „Morning Zu” din data de 06.07.2011, la ora 8:51, prezentatorii emisiunii au 
comunicat pe post, de trei ori (în direct), numărul de telefon al unui ascultător, autor al unui mesaj scris cu greşeli 
gramaticale grave, după întreruperea discuţiei cu acesta întrucât ascultătorul folosea un limbaj licenţios. 

 
• În ediţia din data de 08.07.2011, prezentatorii emisiunii au luat în derâdere, în termeni cu conotaţie 

sexuală, informaţiile despre răpirea de copii, referindu-se la răpirea de femei: se fură femei pentru prelevare de 
orgasme (...) se fură femei în Parcul IOR... Pentru prelevare de orgasme. Tot la acest subiect, s-au exprimat 
peiorativ la adresa unei categorii de persoane în vârstă, respectiv a femeilor, etichetate cu apelativul ,,babă’’: (Ora 
08:05) pe insula pensionarilor din Cişmigiu au fost răpite vreo trei babe pentru prelevarea de pensie. Prelevarea 
de proteză, da... Ora 9:46: Tot felul de vorbe ale babelor de la locurile de joacă din parcurile pentru copii.(...)  Se 
fură băbuţe de pe insula pensionarilor din IOR pentru prelevarea de pensie, chiar şi proteze (...) 

 
• În ediţia din data de 22.07.2011, răspunzând invitaţiei prezentatorilor emisiunii de a fi DJ indicând o 

piesă muzicală care să fie difuzată timp de 10 secunde, la ora 8:59 un ascultător a cerut piesa „40km/h” (de 
B.U.G. Mafia - n.n.). Prezentatorii au întrebat pe ascultător dacă această piesă conţine înjurături, ascultătorul a 
răspuns că în 10 secunde, nu. După difuzarea piesei timp de aproape un minut (!), a fost oprită întrucât au apărut 
obcenităţi (versul „Parcă aţi f*** toţi aceeasi p***, nu te supăra”). M.Morar a dorit să asculte refrenul şi a 
urmat difuzarea în continuare a piesei, aceasta fiind oprită când au apărut iarăşi alte obscenităţi („Hai, las-o-n 
p*** mea…”). 

 
4. ____Radio Guerrilla 

În perioada menţionată în luna iulie nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale în programele 
matinale ale postului. 
______________________Luna AUGUST 2011___________________________ 

 
 

1. _____RADIO KISS FM___________________________________________ 
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Emisiunea „Kissteria matinală” s-a difuzat de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-10:00. 
 

• Emisiunea „Kissteria matinală” din data de 04.08.2011 
 

În cadrul emisiunii s-a difuzat un banc, o înregistrare dintr-o declaraţie de presă a domnului Dumitru 
Dragomir (ora 07:51): 

Angel: Îl avem pe domnul Mitică Dragomir în prim-plan, un domn deosebit de haios, spune glumiţe, aşa, 
se ţine de şotii, este foarte interesant, avem un banc pe care l-a spus reporterilor de la sport.ro. A vrut neapărat 
să fie amuzant, a zis „ nu, nu, e ok, e ok, se poate spune pe post, nu e nici o problemă, e un banc curăţel”. 

Johnny: Dar e destul de comic fotbalul românesc, practicat la noi, în spaţiul ăsta mioritic, nu înţeleg de ce 
a insistat el să pulseze cu ceva.  

 
Înregistrarea difuzată: 

D. Dragomir: Bancuri, că te ţin până dimineaţă. Eu-s băiat deştept, bă frate. Vrei să-ţi spun un banc? Băi, 
fii atent aici. Dar spun unul care poţi să-l dai pe post. 

Voce: Ia spuneţi-mi unul. 
D. Dragomir: Fii atent aici. Un director de bancă cobora jos la bar şi la restaurant, şi mânca la prânz. 

Înţelegi? Coboară într-una din zile şi vede o blondă extraordinară la bar. Se aşază lângă ea, o întreabă:  
– Auzi domnişoară, n-ai vrea să facem un sex a[bip]nal? 
Dar asta zice: A, da, sigur că da. Dar ia uite-te peste drum. Ce vezi acolo?  
– O vilă cu două etaje.  
– E, vezi? Te bagi?  
– Domnişoară eu-s numai director de bancă, nu mă bag. Dar n-ai vrea, totuşi, să facem un sex o[bip]al?  
– A, da, sigur că da, dar vezi în faţa vilei ceva? Ce vezi?  
– Păi, un Lamborghini.  
– E, vezi ... din asta am făcut, te bagi?  
– Auzi, mă domnişoară, dar un sex normal n-ai putea să facem? Că la asta mă bag. 
– Măi idiotule, de acord şi cu asta, măi idiotule, dar dacă aveam păsărică, aveam tot cartierul ăsta. 
 

• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 23.08.2011  
 

Prezentatorii emisiunii s-au referit la o informaţie (ora 07:44): Un grup de călugări franciscani dintr-o 
mănăstire din Florenţa, iritaţi de un hoţ care le-a furat mai multe Biblii de valoare a lansat practic „Blestemul 
cufurelii” asupra acestuia, în cazul în care nu se astâmpără.  

Din acest moment şi până la sfârşitul citirii şi comentării acestui mesaj, pe fundalul sonor se aud zgomote 
specifice flatulenţei şi defecării. (!!!). Cei doi Dj, Angel şi Johnny, şi-au spus părerea despre cum a acţionat 
blestemul asupra hoţului, folosind un „umor” dezgustător:  

– Nu mi se pare totuşi potrivit, cum să dea cufureala în ei în contextul în care au furat nişte cărţi!? Dacă 
folosesc cărţile alea cu un alt scop? 

– Dacă nu au suficientă hârtie? 
– Să ne înţelegem, nu noi facem aşa urât! (referindu-se la zgomotele de fond)... sunt direct din Florenţa... 
– Ei, cum e să zici „să dea cufureala în tine”?!.... 
Unul dintre cei doi prezentatori a povestit în continuare cum în timpul facultăţii (Institutul Teologic)  

puneau „Ciocolax” în dulceaţă colegilor mai mari din cămin care îi şicanau. 
Sfârşitul temei „cufurelii” este dat de întrebarea „dacă te poţi ruga şi pentru răul cuiva?”. 
 
 

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI  -  KISS FM _______________ 
 

• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 04.08.2011 s-a difuzat o înregistrare care a cuprins un 
banc în care s-a folosit limbaj licenţios. Unele cuvinte au fost bipate dar nu în măsura în care să nu poată fi 
percepute inteligibil:  

(...) domnişoară, n-ai vrea să facem un sex a[bip]nal? (...) n-ai vrea tu, totuşi, să facem un sex o[bip]al?(...) 
dar un sex normal n-ai putea să facem? (ora 07:50). 
• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 23.08.2011, însoţind relatarea unei informaţii, 

prezentatorii emisunii au produs în studio sunete specifice flatulenţei şi defecării. 
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Radio Kiss FM 

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) şi 16.06.2011 (somaţie publică). 

 
Radio ZU 

În anul 2011 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 11.01.2011 (10.000 lei), 24.02.2011 (10.000 lei), 12.05.2011 (15.000 lei) şi 16.06.2011 (somaţie publică). 

 
 
 
OBSERVAŢIE 
 
În unele emisiuni matinale prezentatorii acestora au avut un mod de exprimare indecent: 
 
KISS FM 
• Exprimare vulgară a unui prezentor al emisiunii „Kissteria matinală” din data de 25.07.2011 (ora 

07:21). Angel: „Dacă era Vanghelie în locul vostru se ejacula din maşină”. 
• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 02.08.2011 unul dintre prezentatori a avut o exprimare 

indecentă. Johnny: După ce a fost ejaculat  din partid, acum Ponta îl vrea lepădat pe Vanghelie?(ora 8:31);  
După ce a fost ejaculat din partid, acum Ponta  vrea să-l avorteze pe Vanghelie? (ora 9:33). 
• În emisiunea „Kissteria matinală” din data de 19.08.2011 s-a comentat o ştire folosindu-se o 

exprimare indecentă. Angel: Încă nu l-au ejaculat din partid... Johnny: Din partid, nu, doar din funcţie, a 
fost o disfuncţie, l-au ejaculat de acolo... 
 
Radio ZU 
• În emisiunea „Morning Zu” din data de 06.07.2011 unul dintre prezentatori a avut o exprimare 

indecentă în dialogul cu un ascultător (ora 8:30). D.Buzdugan: Ejaculează-te şi tu, vorba lui ...  
• În emisiunea „Morning Zu”din data de 12.07.2011 (ora 07:52). Daniel Buzdugan: Ce frumos ai spus 

evacuarea. Dacă era Vanghelie, spunea ...ejacularea clădirilor... în caz de incendiu. 
 
 
 
 

 Data: 09.09.2011 
  
 Şef Serviciu Monitorizare Radio-TV 

 


