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- pentru postul de radio GOLD FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 august 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a decis, în urma rediscutării, sancționarea radiodifuzorului S.C.
EXPRESIV S.A. pentru postul GOLD FM, după ce în ședința publică din 25 iulie 2019 a
audiat înregistrări cu fragmente din emisiunile difuzate și a analizat rapoartele de
monitorizare întocmite de direcţia de specialitate cu privire la respectarea prevederilor
legale din domeniul audiovizualului în cadrul programelor matinale transmise în
perioada 25-31 mai 2019 și 11 iulie 2019, la ora 12.39, ca urmare a sesizării nr.
7391/11.07.2019.

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

În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi a audierii unor fragmente din
înregistrările emisiunilor monitorizate, 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 alin. (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 alin. (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). Sămbătă și duminică între
orele 08:00-11:00 au fost difuzate, în reluare, secvențe din ediții ale emisiunii
„Cronica Cârcotașilor”.

Redăm spre exemplificare, fragmente din raportul de monitorizare analizat de
membrii Consiliului în ședința publică din 25 iulie 2019:

http://www.cna.ro
mailto:cna@cna.ro


1. În data de 27.05.2019, la ora 07:09 s-a difuzat o înregistrare (tip jingle,
sel.1), în care prezentatorul Dezbrăcatu' (Codruț Kegheș) a dialogat în mod fictiv cu
Olguța Vasilescu, despre „parcarea liberă la minister”. În continuare a fost difuzat un
vers al piesei „Ești frumoasă” al formației Antract, în care s-a folosit următorul limbaj,
solist (fragment din piesa muzicală „Ești frumoasă”, sel.1, rep.0:22): Fă, ești
frumoasă, da' ești proastă. / Dar ești proastă, oouu.”
sel.1-2019-05-27 07-00-00 GoldFM
Jingle (sel.1):
Dezbrăcatu': Auziți, doamna Olguța, da’ de ce lasă Gabi Firea parcarea liberă la
minister?
Olguța Vasilescu (înregistrare): Eu sunt, cred că, cel mai prost șofer care există în
România. Parchez foarte prost. Și atunci am avut o parcare numai pentru mine.
Dezbrăcatu': Am înțeles, da’ vorba aia, nici așa nu vă ajunge? Păi, trebuie să golim
Bucureștiul de mașini ca să aveți unde parca?
Olguța Vasilescu (înregistrare): Au comandat o parcare specială, peste drum,
pentru mine.
Solist (fragment din piesa muzicală „Ești frumoasă”, sel.1, rep.0:22): Fă, ești
frumoasă, da' ești proastă. / Dar ești proastă, oouu.…
Voce: Cronica Cârcotașilor audio live!

2. În zilele de 25.05.2019, la ora 08:54:30, 27.05.2019, la ora 07:26:58 (sel.2)
și 28.05.2019, la ora 07:27:00, s-a difuzat o înregistrare (tip jingle, sel.2), în care
prezentatorul Orlando (Orlando Ivan) a dialogat în mod fictiv cu Olguța Vasilescu,
despre „ce face domnul Dragnea în timpul ședințelor PSD”. În continuare a fost
difuzat un vers al piesei „Ești frumoasă” al formației Antract, în care s-a folosit
următorul limbaj (sel.2, rep.00:19): Fă, ești frumoasă, da' ești proastă. / Dar ești
proastă, oouu.”
sel.2-2019-05-27 07-00-00 GoldFM
Jingle (sel.2)
Orlando: Doamna Olguța, ce face domnul Dragnea în timpul ședințelor PSD?
Olguța Vasilescu (înregistrare): Se uită la desene animate foarte violente, cu nave
spațiale, cu războaie, cu arme.
Orlando: Și cum l-ați caracteriza pentru asta?
Olguța Vasilescu (înregistrare): E golanul cartierului.
Orlando: Serios acum, dăm pe post ce spuneți, se înregistrează.
Olguța Vasilescu (înregistrare): E o persoană foarte inteligentă…
Șerban Huidu (a intervenit din studio, în timpul difuzării jingle-ului): Da,
foarte…
Solist (fragment din piesa muzicală „Ești frumoasă”, sel.2, rep.00:19): Fă, ești
frumoasă, da' ești proastă. / Dar ești proastă, oouu.…
Voce: Cronica Cârcotașilor audio live!

3. În data de 27.05.2019, la ora 07:15 s-a difuzat un mesaj înregistrat al unui
ascultător (sel.3, rep.00:13), iar prezentatorul Dezbrăcatu' (Codruț Kegheș) a
comentat despre acesta.
sel.3-2019-05-27 07-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Senzațional!
Ascultător (mesaj): ‘Neața bună, bagabonzilor, neața bună!
Dezbrăcatu'(intervenție din studio): ‘Neața! ‘Neața bună!
Ascultător: Băi, l-am văzut ieri pe ecran pe Livache, îmi venea să intru, îți jur, să-i
dau cu ceară de depilat pe, pe mustață… ca să nu zic altceva… (n.n: Se aud râsete
în studio.). (rep.00:13) În orice caz, dobitocul este istorie. Pregătiți-vă ...
Dezbrăcatu'(intervenție din studio): Gata!
Ascultător (mesaj): Că vine doamna Firea tare din spate.



Dezbrăcatu'(intervenție din studio): Wow, cu sârma…

4. În ediția din data de 27.05.2019, la ora 07:31:17 (sel.4) s-a difuzat piesa
muzicală (în limba engleză) „Fuck martinez” a formației „2 Live Crew. Realizatorul
Șerban Huidu (rep.31.20 și rep.31:37 ) a intervenit la început, în timpul difuzării
piesei: „Avem o dedicație pentru ...”, dar și pe parcurs (rep.00:19, 00:21, 00:25).
După difuzarea piesei, la ora 07:40 (sel.5), s-a difuzat un mesaj al unui ascultător.

 Piesa muzicală „Fuck martinez” a formației „2 Live Crew” (sel.4)

Șerban Huidu (intervine în timpul difuzării piesei muzicale, rep.31:10): Avem o
dedicație pentru ...

Solist „2 Live Crew”: 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
Fuck Martinez! Fuck, fuck Martin-ez!

Formația „2 Live Crew”: Fuck ...
Șerban Huidu (intervenție, rep.00:19):
(...) mustață
Formația „2 Live Crew”: Martinez!)
Formația „2 Live Crew”: Fuck, fuck
Șerban Huidu (rep.00:21):
mustață ...
Formația „2 Live Crew”: Martinez!)
Solist „2 Live Crew”: Fuck Navarro!
Fuck, fuck
Șerban Huidu (intervenție, rep.00:25):
mustață ...
Solist „2 Live Crew”: ...Navarro!

Solist „2 Live Crew”: Fuck Navarro!
Fuck, fuck
Solist „2 Live Crew”: 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!)

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!

Okay, okay, check this out, we gonna
do this here alright?
We gonna do this here
We gonna-
Check this out, check this out
I got one, I got one

When I say M, you say A
When I say R, you say T
When I say I, you say N
When I say E, you say Z!

M! (A!) R! (T!) I!(N!) E! (Z!)

One more time, now!

M! (A!) R! (T!) I! (N!) E! (Z!)

Now lemme hear you say
Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!
(Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!)
Everybody say
Fuck Martinez! Fuck, fuck Martinez!
(Fuck Martinez! Martinez!)

Okay, okay, okay! Check this out!
Now we gonna do this here, alright
We gonna do this here, alright
When I say "Martinez", you gonna say
"Ain't shit"
When I say Martinez wife, you say
"Suck dick"

Alright, alright, y'all ready, y'all ready?
Let's go

Marti-nez!
(Ain't shit!)
Martinez wife!
(Suck dick!)
Marti-nez!
(Ain't shit!)
Martinez wife!
(Suck dick!)
Marti-nez!
(Ain't shit!)
Martinez wife!
(Suck dick!)
Marti-nez!
(Ain't shit!)
Martinez wife!
(Suck dick!)

Who stopped that beat?
Bring it back, Mixx!

Now everybody say
You can't stand the bass, take your
dead ass home
(If you can't stand the bass, take your
dead ass home)
Lemme hear you say
You can't stand the bass, take your
dead ass home
(If you can't stand the bass, take your
dead ass home)

Everybody say
You can't stand the bass, take your
crabby ass home
(If you can't stand the bass, take your
crabby ass home)
All the ladies say
You can't stand the bass, take your
crabby ass home

(If you can't stand the bass, take
your crabby ass hom
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După difuzarea piesei, la ora 07:40 (sel.5), s-a difuzat un mesaj al unui
ascultător ce a conținut versuri din piesa „Fuck martinez” a formației „2 Live
Crew”.
Mesaj ascultător (sel.5):
Formația „2 Live Crew”: „She suck a mean dick!”
Ascultător: Da, da.
Solist „2 Live Crew”: Martinez' wife, she says she suck a mean dick!
Ascultător: Auzi băi, tanti Firea, auzi ce zice băieții ăștia!

5. În data de 27.05.2019, la ora 07:37 (sel.6), realizatorii Șerban Huidu și
Dezbrăcatu' au comentat despre un politician care s-a certat cu un moderator, la
postul de televiziune B1 TV.
sel.6-2019-05-27 07-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Atenție! Toată lumea spune de Băsescu: dom’le, e tare
marinarul, da’ n-are șanse, nu votez cu el. De ce să nu votez cu el? Dacă e
șmecher?
Dezbrăcatu': Azi noapte pe la ora 12 a fost sunat, nu mai țin minte la ce post…
Șerban Huidu: Da…
Dezbrăcatu': La Realitatea cred, nu mai știu…
Șerban Huidu (sel.6, rep.00.16): Nu, la B1 și s-a certat cu tăntălăul ăla de
Banciu…

6. În data de 27.05.2019, la ora 08:57 (sel.7, rep.00:14), realizatorul Șerban
Huidu a făcut un comentariu despre un politicianul Codrin Ștefănescu.
sel.7-2019-05-27 08-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Nu știu, cum ne putem, cum ne putem noi închipui că țara asta
se poate conduce și fără, fără un geniu ca ăsta, Cosmin Ștefănescu ...
Dezbrăcatu': Codrin ...
Șerban Huidu (sel.7, rep.00:14): Codrin, lua-l-ar dracii!
Dezbrăcatu': Auzi.

7. În data de 30.05.2019, la ora 08:52 (sel.8), realizatorul Șerban Huidu a
făcut comentarii despre piesa muzicală „Fuck you”, interpretată de Cee-Lo
Green și apoi s-a difuzat aceasta.
sel.8-2019-05-30 08-00-00 GoldFM
Orlando: A, asta-i piesa în care zice ceva de dulce, nu?
Șerban Huidu (sel.8): Da, e de dulce, fuck you! Bună dimineața! 8 și 50 de
minute, fuck you!
Orlando: Ce-ai pățit, mă?

În continuare s-a difuzat (sel.8, rep.00:13) piesa „Fuck you”, interpretată de
Cee-Lo Green.

Piesa „Fuck you”, interpretată de Cee-Lo Green
(Refren)
I see you driving 'round town
With the girl i love and I'm like,
"Fuck you!"
Oo, oo, ooo
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I guess the change in my pocket
Wasn't enough. I'm like,
"Fuck you!"
And fuck her too!
I said, if I was richer, I'd still be with ya
Ha, now ain't that some shit? (Ain't that some shit?)
And although there's pain in my chest
I still wish you the best with a...
"Fuck you!"
Oo, oo, ooo

Yeah I'm sorry, I can't afford a Ferrari,
But that don't mean I can't get you there.
I guess he's an Xbox and I'm more Atari,
But the way you play your game ain't fair.

I pity the fool that falls in love with you
(Oh shit, she's a gold digger)
Well
(Just thought you should know, nigga)
Ooooooh
I've got some news for you
Yeah, go run and tell your little boyfriend
......

8. În data de 30.05.2019, la ora 09:26 (sel.9), după prezentarea unui studiu
„ făcut de niște britanici de la eHarmony realizatorul Șerban Huidu a difuzat
refrenul piesei muzicale (varianta necenzurată) „Parc-aș f*te ceva”, a formației
Paraziții.
Orlando (sel.9, rep.00:00-00:09): Aproape două treimi dintre bărbați au asta, zii
și tu, își aleg partenerele asemănătoare mamelor lor, arată un studiu făcut de
niște britanici de la eHarmony. (...)
Dezbrăcatu' (sel.9, rep.00:43): Aseară când am citit știrea mi-a venit în cap,
mi-au apărut în față, așa, niște imagini cu femei ...
Șerban Huidu: Da.
Dezbrăcatu': Care au fost alese nu după mă-sa, după tasu’.
Orlando: Și pentru asta bagi tu Paraziții.
Șerban Huidu: Da. E de familie.
Orlando: Nicio legătură cu știrea ...
Șerban Huidu: E de familie.

S-a difuzat în continuare refrenul piesei muzicale (varianta necenzurată)
„Parc-aș f*te ceva”, a formației Paraziții.

Refren „Parc-aș f*te ceva” - formația Paraziții (sel.9, rep.01:04)
Sigur că nu și probabil că da
Sunt condamnat, tu ești pedeapsa mea
Mă uit la tine cu inimă rea
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Și parc-aș fute al ... (n.n. - realizatorul Șerban Huidu a întrerupt difuzarea piesei
și face precizări în continuare)

Precizări ale realizatorului
Șerban Huidu (face precizări, sel. 9, rep.01:14): A, mă scuzați, era ...
Orlando: Cenzurat.
Șerban Huidu: Cenzurată.
Orlando: Varianta cenzurată.
Șerban Huidu: Unde-i cenzurat, că nu e.
Orlando: Uite, cenzurat, acolo, jos, al treilea. Al treilea e cenzurat.
Șerban Huidu: Stați un pic.

10. În edițiile din datele de 27-29 și 31.05.2019, în cadrul rubricii
„Horoscop” s-au difuzat înregistrări (replici ale unor actori, din filme).

 Înregistrarea (replică unui actor, dintr-un film): „Bă urâtule, unde dracu
te uiți?”, s-a difuzat în:

-Ediția din data de 25.05.2019, la ora 8:32:20 (sel.11)
Șerban Huidu: Nu pot să-mi iau ochii de la poza doamnei Lizeta, care este un
fel de Kim Jong Un, ha-ha- ha! Deci, nu știm cum a ajuns să…
Orlando: Auzi, bă frate, frumusețe în ochii celui ce privește, bă!
Șerban Huidu: Da bă, dar cât de chior să fii! (n.n: Râzând)
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Bă urâtule, unde
dracu te uiți?
Șerban Huidu: Uite, în zonă aicea…
Dezbrăcatu': La doamna Haralambie…

-Ediția din data de 29.05.2019, la ora 8:49:10 (sel.12)
Orlando: Fecioară. În prima parte a zilei s-ar putea să fiți mai sensibili decât de
obicei așa că relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Ar fi bine să vă
dedicați timpul liber de astăzi unor activități așa, creative, să spunem.
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Bă urâtule, unde
dracu te uiți?
Dezbrăcatu': Activități.

 Înregistrarea (Replică unui actor, dintr-un film): „Mucles, stai dracului jos,
mă!”, s-a difuzat în:

- Ediția din data de 27.05.2019, la ora 07:48:38 (sel.13).
Dezbrăcatu': Balanța. Se pare că aveți tendința să vă lăsați dominat de
sentimente și să deveniți melancolic, capacitatea de comunicare este redusă,
dar asta crește riscul de neînțelegeri cu cei din jur.
Șerban Huidu: I-auzi?
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Dezbrăcatu': Păi stau pe scaun, acum.

- Ediția din data de 29.05.2019, la ora 08:49 (sel.14).
Dezbrăcatu': Leule, capacitatea este la cote maxime, creație, dispuneți,
stimulăm, energie. Dar, dacă vi se pare că sunteți într-o formă excelentă, chiar
așa e, vi se pare că aveți mai multă nevoie de odihnă. (n.n: Se aud sunete ce
imită sforăitul.)
Orlando: Așa e, recunosc…
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Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Șerban Huidu: Hai, mă!...
...
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Dezbrăcatu': Așa.

- Ediția din data de 28.05.2019, la ora 7:49:33 (sel.16).
Dezbrăcatu': Săgetător. Fii atent, citiți, ascultați. Deci, în prima parte a zilei s-ar
putea să fiți dezamăgit, din cauză că un coleg de muncă, sau un partener de
afaceri a plecat și încearcă să vă discrediteze.
Șerban Huidu: Deci, Viorica este discreditată din pârnaie de ăla. (n.n: Se aud
râsete în studio.)
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Orlando: Care e Scorpion, trebuia să zică.
Dezbrăcatu': Băi frate, măi, ce potrivire!

- Ediția din data de 28.05.2019, la ora 8:49:58 (sel. 17).
Dezbrăcatu': Dar și la Balanță, uite să vezi problemă la ei cu banii, pentru că
este posibil să întâmpinați dificultăți în ceea ce privește cașcavalul, dar, ar fi bine
să vă faceți timp pentru o activitate relaxantă.
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Dezbrăcatu': Am zis și eu.
Șerban Huidu: Stai mă jos, mă.

- Ediția din data de 29.05.2019, la ora 07:48 (sel.18).
Dezbrăcatu': Gemenii, având în vedere contextul astral de azi, este posibil să
nu fiți prea comunicativ, așa că este de preferat să evitați discuțiile pe teme
importante: în plan profesional, în plan sentimental, în afaceri, chestii, socoteli…
Șerban Huidu: În orice plan.
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Șerban Huidu: Pe bune…

- Ediția din data de 30.05.2019, la ora 07:50 (sel.19).
sel.39-2019-05-30 07-00-00 GoldFM
Dezbrăcatu': Deci la Săgetător, dacă în ultima vreme v-ați confruntat cu o serie
de dificultăți în plan social și în relația cu persoana iubită, astăzi vă veți aștepta
la o răsturnare de situație care vă va surprinde în mod plăcut.
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Șerban Huidu: Faci tu d-astea.

- Ediția din data de 31.05.2019, la ora 07:48:21 (sel.20).
Orlando: Taur, înainte de amiază s-ar putea să fiți inhibat și să nu reușiți să vă
exprimați suficient de limpede, eastrolog.ro vă recomandă să evitați întâlnirile cu
prietenii, pentru că este posibil să fiți înțeles greșit.
Șerban Huidu: Da.
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Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!

- Ediția din data de 31.05.2019, la ora 08:46 (sel.21).
Orlando: Rac, dragă Șerban, relațiile sentimentale, nu ar trebui să aibă de
suferit, cu condiția să fiți mai atent la problemele partenerului. Astăzi aveți
tendința să fiți mai puțin sociabil decât de obicei și există riscul să suferiți pierderi
în afaceri, n-am vrut să zic asta, da’.
Voce (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Mucles, stai dracului
jos, mă!
Șerban Huidu: Te bagi tu ca râma în piatră!

 Înregistrarea (Replici ale unor actori, dintr-un film): Voce 1 (înregistrare,
replică a unui actor, dintr-un film): Hai sictir! Hai sictir, sunteți niște
proști! / Voce 2 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Sictir tu!;
s-a difuzat în:

- Ediția din data de 29.05.2019, la ora 8:48 (sel.22).
Orlando: Rac, Șerban!
Șerban Huidu: Eu!
Orlando: Este o zi bună pentru a face planuri pentru viitor, fiindcă ideile
dumneavoastră sunt apreciate atât de partenerul de viață, cât și de partenerii de
afaceri sau colegi. (n.n: Acesta a râs)
Șerban Huidu: De ce râzi, mă?
Orlando: Astăzi eastrolog.ro vă recomandă să evitați speculațiile. Hi-hi-hi!
Șerban Huidu: Aha…
Voce 1 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Hai sictir! Hai sictir,
sunteți niște proști!
Voce 2 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Sictir tu!

- Ediția din data de 31.05.2019 la ora 07:48:03 (sel.23).
Dezbrăcatu': Ia să vedeți voi la Berbec, ce frumos e. Prima parte a zilei este
posibil să amânați o călătorie în interesul familiei, normal că e închis mai tot, din
cauza unor dificultăți bănești de scurtă durată. Ori ANAF, ori patron.
Șerban Huidu: Ori Papa.
Dezbrăcatu': Nu i-a băgat banii.
Voce 1 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Hai sictir! Hai sictir,
sunteți niște proști! Voce 2 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film):
Sictir tu!

- Ediția din data de 31.05.2019, la ora 07:48:50 (sel.24).
Orlando: Rac. În relațiile sentimentale, dragă Șerban, nu ar trebui să aibă de
suferit, cu condiția să fiți mai atent la problemele partenerului de viață. Astăzi
aveți tendința de a fi puțin sociabil și există riscul să suferiți pierderi în afaceri,
Doamne ferește, să batem în lemn șefu!
Voce 1 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Hai sictir! Hai sictir,
sunteți niște proști!
Voce 2 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Sictir tu!

- Ediția din data de 31.05.2019, la ora 08:46:05 (sel.25).
Dezbrăcatu': Gemeni. În cursul dimineții v-ar putea indispune o problemă
minoră de sănătate, se pare că astăzi nu prea sunteți sociabili și preferați să fiți
acasă, liniștit, lăsat în pace.
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Șerban Huidu: E, na.
Voce 1 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Hai sictir! Hai sictir,
sunteți niște proști!
Voce 2 (înregistrare, replică a unui actor, dintr-un film): Sictir tu!

.......

11.2. În edițiile din datele de 27.05.2019, la ora 08:41:18 (sel.27), 29.05.2019,
la ora 09:06:09; 30.05.2019, la ora 07:14:03; 31.05.2019, la ora 07:46:52 a
emisiunii Cronica Cârcotașilor, a fost redată o înregistrare (tip jingle), în care
prezentatorul Orlando (Orlando Ivan) a comentat o înregistrare cu Gabriela
Vrânceanu Firea (aceasta cântă) și a folosit un limbaj injurios: „măi ești
nebună?”; „O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă” Alte difuzări: în
edițiile din 14.01.2019 la ora 09:23:36, 16.01.2019, la ora 08:23:25, 29.01.2019
la ora 08:10:17.
Jingle (sel.27)
Orlando: Nevastă? Gabriela Vrânceanu Firea Pandele Eufrosina, ia bagă-mi și
mie o melodie, făi ...
Gabriela Vrânceanu (înregistrare, cântând): Oare ce-i pe primu’ loc, bani,
dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primu’ loc în viață?
Orlando: Banii, măi ești nebună? Mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în
PSD, lasă asta.
Gabriela Vrânceanu (înregistrare, cântând): Dau din coate, fac ce pot. Timpul
nu-l opresc în loc. Mi se rupe inima din mine.
Orlando: O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă. Hai să te pup.
Voce off (jingle, generic emisiune): Cronica Cârcotașilor, audio live.

11.3. În edițiile din datele de 26.05.2019, la ora 09:11 (sel.28) și 31.05.2019, la
ora 08:17:46 a emisiunii Cronica Cârcotașilor, a fost redată o înregistrare (tip
jingle, sel.28), cu o scenetă ce a cuprins un dialog fictiv între Orlando (care îl
imită pe George Becali) și Gabriela Firea (nu a dialogat cu Orlando, doar au fost
redate secvențe scurte, înregistrate cu primarul general al Capitalei), cu un
conținut vulgar, despre „condiții de muncă” asigurate „ștoarfelor din
București”. În continuare a fost redată o scurtă înregistrare cu două versuri cu
conținut injurios din piesa „Ești frumoasă” a formației Antract, apoi a urmat
genericul emisiunii). Solist (formația Antract): Fă, ești frumoasă, da' ești
proastă. / Dar ești proastă, oouu ... După acest jingle a continuat emisiunea (în
direct).
Jingle (sel.28)
Orlando (îl imită pe George Becali): Auziți, da’ ce condiții de muncă
asigurați ștoarfelor din București?
Gabriela Firea (înregistrare): Așa este, am mai avut de asemenea o
nemulțumire și am reacționat prompt, atât în ceea ce privește trotuarele.
Orlando (îl imită pe George Becali): Lucrează sub stres, așa este? Le-ați
făcut curat pe trotuar, vor primi clienți direct acolo?
Gabriela Firea (înregistrare): Acum vor dovedi dacă vor să mai lucreze pentru
Capitală.
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Gabriela Firea (înregistrare): Pentru că la mine nu merge să-și ia banii, să
nu-și facă treaba, nu există așa ceva.
(n.n. - În continuare a fost redată o scurtă înregistrare cu două versuri din piesa
„Ești frumoasă” a formației Antract, apoi a urmat genericul emisiunii)
Solist (formația Antract): Fă, ești frumoasă, da' ești proastă. / Dar ești
proastă, oouu ...
Voce off (jingle, generic emisiune): Cronica Cârcotașilor, la Gold FM, 96,9.

12. În ediția din data de 25.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
09:23:05 (sel.30), realizatorii de Șerban Huidu, Dezbrăcatu' și Orlando au
discutat despre: „Ce mesaje porcoase au hainele, au vedetele pe tricouri în
special, nu pe haine”.
sel.30-2019-05-25 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Ce mesaje porcoase au hainele, au vedetele pe tricouri în
special, nu pe haine, am văzut că SIDA avea și pe haine, deci ... (rep.00:11)
Prima oară e Giulia, care are un mesaj pentru copii, „Remember kids! Sex can
wait! Masturbate!”.
Dezbrăcatu: Hai mă.
Șerban Huidu: Așa scrie.
Orlando: Copii așteptați, să nu faceți ...
Șerban Huidu: Nu, nu.
Orlando: „Bang-ie bang-ie”.
Șerban Huidu: Da, să nu ... (rep.00:25) Mai bine, mai faceți „Bang-ie
bang-ie” de unii singuri.
Orlando: Da.
Șerban Huidu: Da. Așa, mai departe. (rep.00:31) Urmează domnul SIDA, fostul
ginere al lui Băsescu, are o geacă șmecheră, de „pele” și scrie pe ea: „Fucking
luxury brand Saint Tropez”. (n.n- Se aud exclamări din studio: Wow!)
Orlando: Să fie acesta un mesaj anti luxury brand?
Șerban Huidu: Da, da, anti-sistem. Sigur.
Orlando: Ai văzut e scris într-un mod foarte ...
Șerban Huidu (rep.00:50): Bianca Drăgușanu, mesaj pentru cei care o
critică, are un mare „Fuck” pe piept, „fuck furnicate - (SIC!) under consent
of king”. Deci asta înseamnă.
Orlando: Da, cu siguranță.
Șerban Huidu (rep. 01:01): Daniela Crudu îndeamnă la relaxare: „Fuck
stress, have sex”, deci ... Bine, după, adevărul că e purtat unde trebuie tricoul
și cum trebuie, e mai departe. Roxana Vancea, tricou e „XXX” pentru Bendeac,
deci are, (rep. 01:19) are Vancea numai tricouri bestiale. „Bendeac”, nu știu ce
spune, mâncarea „și mâncarea lui Vlăduț”. Mai departe, „suge-o and te sun
eu”. Mai departe.
Dezbrăcatu': Vai de capu’ meu!
Șerban Huidu: „Keep calm, că mă f ... doar Bendeac”. Și mai are ceva, încă
un tricou ce, nu înțeleg ce scrie, da’ oricum

.....

13. În ediția din data de 25.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la
ora 09:36 (sel.31), realizatorii au vorbit despre opinia exprimată de Mircea
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Badea pe Facebook, iar Șerban Huidu după ce a citat din această opinie a lui
Mircea Badea, a făcut unele comentarii.
sel.31-2019-05-25 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Cunoscutul om de televiziune, domnul Mircea Badea, o atacă
dur pe Viorica Dăncilă … Ce vrăjeală, mă?
....
Șerban Huidu (rep.00:27): „Aș da Ciumei roșii o opinie anti și aș vota cu
Tăriceanu. Rămân însă consecvent, scrâșnind din dinți pentru prietena Carmen
Avram. E singurul motiv”. P.S. adică post scriptum, da’ boul nu se semnează.
„Adevărul e că foarte mulți PSD-iști sunt pur și simplu insuportabili. Sunt doar
câteva excepții cu adevărat notabile”. A scris Mircea Badea pe Facebook.
Dezbrăcatu': Și n-o să fie băgat în ședință de ăl bătrân, cum de și-a permis să
scrie asemenea…
...
Șerban Huidu: Deci, atenție, ghilimele, cităm din Mircea Badea, cunoscut
realizator radio-tv: „În mod normal, după ce imbecila planetei a declarat că va
participa la cvorumul hitleristului cretin” – adică ăsta de zice vecinul, cum ar veni,
virgulă, (rep. 01:36) - „Aș da Ciumei roșii”. – adică PSD-ului - „o opinie anti și aș
vota cu Tăriceanu”– alt bou. „Rămân însă consecvent, scrâșnind din dinți pentru
prietena Carmen Avram. E singurul motiv. P.S.” Post scriptum, dar nu e scriptum,
semnătura nu e…
Dezbrăcatu': Auzi, avem două Carmen…

15. În edițiile din datele de 28-29.05.2019 ale emisiunii Cronica Cârcotașilor
realizatorul Șerban Huidu și-a exprimat opinia privind motivele arestării lui Liviu
Dragnea și a făcut unele comentarii la adresa, iar comentariile realizatorilor au
conținut un limbaj jignitor, injurios la adresa lui Codrin Ștefănescu. Menționăm
că s-a difuzat o secvență cu vocile înregistrate ale politicienilor: Codrin
Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea (transcriere -
selecția 33, rep.00:22).

În ediția din data de 29.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
9:03:34 (sel.36), realizatorii au difuzat mesajul înregistrat (rep.00:11) al unui
ascultător.

În ediția din data de 29.05.2019 ale emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
09:04:27 (sel.37) realizatorii au difuzat o secvență cu vocile înregistrate ale
politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu
Dragnea (transcriere – idem - selecția 19, rep.00:22), iar după aceasta a fost
redat un mesaj al unui ascultător (sel.37, rep.01:00).

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 07:09
sel.33-2019-05-28 07-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Aș vrea să-i spun, să-i arătăm, să-i arăt domnului Nistorescu de
ce a fost arestat Dady. Da?
Dezbrăcatu': Motivele principale…
Șerban Huidu: Începem cu cheliosul de serviciu, domnul ...
Dezbrăcatu': Cap de pompă…
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Șerban Huidu: Cap de pompă, cunoscut sub denumirea de, zi mă, cum
dracu-l cheamă p-ăsta?
Dezbrăcatu': Codrin Ștefănescu.
Șerban Huidu: Așa, cap de pompă, ia.
....

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 7:30
sel.34-2019-05-28 07-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Să-i spunem domnului Nistorescu, să-i aducem aminte de ce
l-au închis. Păi, uite, ascultați cam ce-au făcut ei în ăștia 3 ani de zile. Daddy și
cu…
Dezbrăcatu': Toată gașca…
Șerban Huidu: Jolly Joker-ii ăștia pe care am înțeles că o să-i mătrășească, vor
să-i dea afară pe toți.
Dezbrăcatu': Da?
Șerban Huidu (rep.00:17): Da, da, da. Începem cu cap de pompă Codrin, ia.
(n.n. - menționăm că a fost difuzată în continuare secvența cu vocile înregistrate
ale politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu
Dragnea transcrise în selecția 33 - rep.00:22).

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 08:00:50
sel.35-212019-05-28 08-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Vreau să-i dau replică colegului Nistorescu, pe care îl auziți la
radioul acesta mai după-amiază, care a spus că domnule, un patriot adevărat, el
s-a ridicat împotriva multinaționalelor, care vor să ne otrăvească, să ne aducă
dublul standard. Și din cauza asta deci, e undeva: statul paralel, Soros și dracu
să-l pieptene cine o mai fi. Nu, nu e de asta. Este pentru că ani de zile n-au făcut
decât să-și bată joc de orice pas înainte, pe care l-am făcut. Pentru că de ce?
Pentru că ei sunt șmecheri. Șmecheri de șmecheri, dar li s-a înfundat la mafioți,
aia e treaba. (rep.00:41) Începem cu Codrin, cap de pompă, Ștefănescu. (n.n.
- menționăm că a fost difuzată în continuare secvența cu vocile înregistrate ale
politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu
Dragnea transcrise în selecția 33 - rep.00:22).

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 8:17:47
sel.36-2019-05-28 08-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Pentru domnul Nistorescu, colegul nostru care (…) ieri
după-amiază a spus oamenilor că de fapt domnul Dragnea a ajuns acolo, la
bulache, pentru că era un patriot adevărat și din cauza faptului că a ... Cum îi
spune,mă? S-a ridicat împotriva ăstora, ăstora care…
Dezbrăcatu': Statului paralel…
Șerban Huidu: Nu, care au dublu standard, Europa, care vine și ne otrăvește…
Orlando: Da, da. Cu roșiile, cu peștii, cu tot…
Dezbrăcatu': Cum ar fi acolo să-i aducă roșii de alea de Olanda?
Șerban Huidu: Da, mă. Cum ar fi?
Orlando: A, păi îți dai seama! Moare, nu le mănâncă…
Șerban Huidu: Să vă spunem noi de fapt. Iată cum, cam cum se comportau
acoliții domnului Daddy și cu Dady în frunte, atunci când au crezut că au puterea
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deasupra capului. Ei bine, nu-i chiar așa. (rep.00:59) Începem cu Codrin, zis
cap de pompă. Domnu, domnul Nistorescu, atenție! Da? (n.n. - menționăm că
a fost difuzată în continuare secvența cu vocile înregistrate ale politicienilor:
Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea
transcrise în selecția 33 - rep.00:22).

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 8:36:47
sel.37-2019-05-28 08-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Viorica Dăncilă este în cergi! Va numi un alt secretar general în
locul lui cap de pompă Ștefănescu Codrin! Și un nou trezorier în locul lui
Mircea Drăghici, el însuși urmărit penal pentru nereguli cu banii de la partid.

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 09:34
sel.38-2019-05-28 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Nu pot să nu-mi aduc aminte de colegul nostru, care
după-amiază dă din, ă ... dă din fleancă la radio. E vorba de domnul Nistorescu,
care ieri a făcut apologia arestării lui Dragnea și a spus că din păcate, din
neferi ... acest om, care și-a ajutat țărișoara lui, pentru că s-a ridicat și a spus cu
dublu standard, cu multinaționalele, cum ne fură ei banii, cum ne marginalizează.
De aia l-au mătrășit, pentru că erau împotriva lo ...o ... or. Bre, nu era împotriva
lor. Le-au mătrășit pentru că uite ce-a făcut el, cu ciracii lui, atâția și atâți ani.
(rep.00:43) Ia ascultă, începe cu cap de pompă Codrin, ia. (…).(n.n. -
menționăm că a fost difuzată în continuare secvența cu vocile înregistrate ale
politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu
Dragnea transcrise în selecția 33 - rep.00:22).

 Ediția din data de 28.05.2019, ora 09:56
sel.39-2019-05-28 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Pe de altă parte aș vrea, ultima dată, să-i aduc aminte domnului
Nistorescu, cel care păstorește emisiunea de după-amiază și care ne-a explicat
ieri cam cine e de vină că a fost închis Liviu. Adică, de la statul paralel până la
marile companii multinaționale, care vor să ne otrăvească, vor să aducă dublul
standard, să aducă niște „artefecte” (SIC!) aici în România care sunt altele decât
cele din vest și așa mai departe. E nu, domnul Nistorescu, nu e adevărat ce
spuneți! Domnul Livache, împreună cu ciracii săi au făcut statul ăsta cum le-a
venit la gură și la mână. Nu ne credeți? Ia ascultați aici! Începem cu cap de
pompă Codrin, ia. (…) (n.n. - menționăm că a fost difuzată în continuare
secvența cu vocile înregistrate ale politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin
Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea transcrise în selecția 33 -
rep.00:22).

 Ediția din data de 29.05.2019, ora 07:29
sel.40-2019-05-29 07-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Stai bre, stai să o luăm punctual! Să-i mai aducem aminte lui
Daddy, dacă ascultă, de ce s-a ajuns în situația asta. Pentru că ai avut în jurul
tău, băi Daddy, numa’ tâmpiți! (rep. 00:13) Și începem cu cap de pompă,
domnul Codrin, care iată ce spunea, ia. (…) (n.n. - menționăm că a fost
difuzată în continuare secvența cu vocile înregistrate ale politicienilor: Codrin
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Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu Dragnea transcrise în
selecția 33 - rep.00:22).

- În ediția din data de 29.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
9:03:34 (sel.41), realizatorii au difuzat mesajul înregistrat (rep.00:11) al unui
ascultător. Menționăm că, anterior, la ora 08:58:37, a fost difuzată secvența cu
vocile înregistrate ale politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen
Teodorovici, Liviu Dragnea (transcriere – idem - selecția 33, rep.00:22).
sel.41-2019-05-29 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Ai dracu sunt oamenii ăștia care ne ascultă! N-ai văzut așa
ceva…
Dezbrăcatu': Cârcotași, n-ai văzut…
Șerban Huidu: Deci, toți ne-au trimis numa’, numa’ lucruri bune, ia.
Ascultător (mesaj înregistrat, rep.00:11): Șerbane, îmi dai voie să zic și ceva la
matracucii ăștia care au vorbit? Dați-vă dracu de tâmpiți!
Șerban Huidu: Așa, deci.

- În ediția din data de 29.05.2019 ale emisiunii Cronica Cârcotașilor, la
ora 09:04:27 (sel.42) realizatorii au difuzat o secvență cu vocile înregistrate ale
politicienilor: Codrin Ștefănescu, Florin Iordache, Eugen Teodorovici, Liviu
Dragnea (transcriere – idem - selecția 33, rep.00:22), iar după aceasta a fost
redat un mesaj al unui ascultător (sel.42, rep.01:00), în care s-a folosit un limbaj
injurios: Păi avem cap de pompă, cap de porc și cap de bou, ăla Nicolicea.
(n.n. – S-a râs în studio).

16. În ediția din data de 28.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
8:28:48 (sel.43), realizatorii au comentat și au difuzat o înregistrare cu premierul
Viorica Dăncilă, iar în același timp la un moment dat au suprapus o altă
înregistrare a unui ascultător (sel.43, rep.01:02).
sel.43-2019-05-28 08-00-00 GoldFM
Șerban Huidu (sel.43, rep.00-00:19): A fost „deconspirat” președintele,
președintele executiv a venit să ia interimatul. Și în fruntea la cioclii, erau toți
acolo adunați, șefa la cioclii, doamna Viorica, Viorica Veronica Vasilica
Viorica Dăncilă (înregistrare, rep.00:49): Vreau să precizez faptul că suntem
un partid unit, în momentele dificile, Partidul Social Democrat a strâns rândurile,
așa vom face și de acum încolo, mâine am convocat Biroul Permanent
Național ...
Ascultător (rep. 01:02, difuzare mesaj înregistrat, în același timp cu
difuzarea înregistrării cu premierul Viorica Dăncilă): Ca să fiți alături la
Rahova, nebuno!
Viorica Dăncilă (înregistrare): La ora 11:00 (...) la ora 18:00. Împreună vom lua
deciziile ...

17. În ediția din data de 29.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
09:03 (sel.45), realizatorii au difuzat un mesaj înregistrat al unui ascultător, cu
conținut injurios la adresa unei ascultătoare (aceasta a pus o întrebare legată de
conținutul emisiunilor „Cronica Cârcotașilor” de sâmbăta și duminica).
Menționăm că anterior, la ora 08:57 (sel.44), realizatorii au răspuns unei
ascultătoare, precizând că în emisiunile „Cronica Cârcotașilor” de sâmbăta și
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duminica) nu repetă „poantele”, pentru că difuzarea acestora se face „în
reluare”.

....
La ora 09:03 (sel.45) realizatorii au difuzat un mesaj înregistrat al unui

ascultător cu conținut injurios la adresa unei ascultătoare (aceasta a pus o
întrebare legată de „poantele” din emisiunile „Cronica Cârcotașilor” de sâmbăta
și duminica).
sel.45-2019-05-29 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Altceva.
Voce ascultător (mesaj înregistrat): Fraților, proasta aia care a zis că
repetați glumele e mătușa lui Dăncilă. (n.n: Se aud râsete în studio.)
Orlando: Aoleu! Dar nu, nu, n-o face așa!...
Șerban Huidu: Cătălin din Pipera: „Vă rog să faceți un jingle cu Ciordache,
Nicolicea și Șerban Nicolae”.

18. În ediția din data de 29.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
9:35 (sel.46), realizatorii au comentat o informație privind „Festivalul în pielea
goală” ce se va desfășura la Candy Farm Camp, Doncaster, Yorkshire, în
Anglia.
După aceste comentarii s-a difuzat piesa muzicală „Cucu” – Antract. În timpul
difuzării piesei a fost redat și mesajul unui ascultător (sel.46, rep.03:21-03:51,
ora 9:38).
....

Piesa muzicală „Cucu” - Antract

Iau lopățica și cu cucu gol

Fac pe malul mării castele de nămol

Mama nu-mi dă chiloțeii

Mama, mama, mama nu vrea

Și că nu sunt conștient de (...)

Dar eu sunt cu cucu gol
O știu prea bine
Sunt cu cucu gol
Și mi- e rușine
Sunt cu cucu gol!
O știu prea bine
(Refren)
Sunt cu cucu gol!
O știu prea bine
Sunt cu cucu gol!
Și mi-e rușine



17

Da, dar sunt cu cucu gol!
O știu prea bine
Sunt cu cucu gol!

(Mesaj ascultător, sel.46, rep.03:14 suprapus doar peste strofa următoare):
Mama, mama, mama nu vrea să mi-i dea
Dar eu vreau chiloțeii să-mi acopăr puța mea
Și mama și tata
Amândoi îmi zic
Că asta nu contează (...)
Și că sunt și alți copii care nu au chiloței
(...)

... sunt cu cucul gol
O știu prea bine
Sunt cu cucul gol
Și mi-e rușine
Sunt cu cucul gol
Și nu e bine
Sunt cu cucul gol!

(refren)

....

(Refren) X 4

Sunt cu cucu gol!

19. În ediția din data de 30.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
8:05:09 (sel.47), realizatorul Șerban Huidu a vorbit despre aprobarea de către
Plenul Senatului a unui proiect de lege inițiat de Florin Roman de la PNL și a
făcut un comentariu despre acesta.
....
Șerban Huidu (sel.47, rep.00:12): Plenul Senatului a aprobat miercuri, cu 42
de voturi pentru, 15 împotrivă și 4 abțineri, un proiect de lege inițiat de un
tăntălău, Florin Roman de la PNL, prin care demnitarii, magistrații, diplomații și
militarii și polițiștii sunt exceptați de la obligația absolvirii unui curs de instruire
teoretică și practică în vederea obținerii autorizației de procurare a armelor
letale.
Dezbrăcatu': Tale?
Șerban Huidu: Letale…

20. În ediția din data de 31.05.2019, a emisiunii Cronica Cârcotașilor, la ora
09:38, realizatorii au vorbit despre o discuție între premierul Viorica Dăncilă,
Paul Stănescu (președinte executiv, interimar PSD), Marcel Ciolacu (șef al
Camerei Deputaților) și Florin Iordache. Realizatorul Șerban Huidu a făcut un
comentariu la adresa lui Paul Stănescu.
sel.48-2019-05-31 09-00-00 GoldFM
Șerban Huidu: Digi 24.
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Prezentatoare (înregistrare, DIGI 24): Vizită surpriză aici la Palatul Victoria,
Adrian Năstase, (...) acum doar câteva minute, când a ajuns, în contextul în care
premierul Viorica Dăncilă are o discuție atât cu Paul Stănescu, președinte
executiv, interimar ...
Șerban Huidu (intervenție în studio, sel.48, rep.00:13): Ăla, „artmetică”
tăntălăul ăla, incredibil ...
Prezentatoare (în registrare, DIGI 24): Și Marcel Ciolacu cel care a fost ales
șef al Camerei Deputaților și Florin Iordache, discuții ...
Șerban Huidu: Iordache ...
Prezentatoare (în registrare, DIGI 24): Discuții mai mult pe chestiuni de
parteneriat între Parlament și Guvern dar și cum se va implementa rezultatul de
la referendum (...) dar și despre viitoarele congrese în Partidul Social Democrat.

De asemenea, postul de radio Gold FM a difuzat în data de 11.07.2019, în
jurul orei 12.39, melodia Subtitrarea la români, interpretată de Taxi feat
Irina-Margareta Nistor. Melodia a avut o durată de aproximativ 3 minute, cu
următoarele versuri (Sel 1):
Aveam senzația că știu și eu engleză un pic,
Da' m-am prins că nu știu absolut nimic.
Asta după ce-am văzut la televizor
Subtitrările filmelor; și nu mi-a fost ușor.
Am ajuns să cred - vă spun, pe cuvânt -
Că engleza e cea mai curată limbă de pe pământ,
Pentru că:

R: "Hey, motherfucker, you little prick
You're a useless bitch, so suck my dick! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, prost și mic
Și nu ești bun de nimic. "
Sau
"Hey, motherfucker, don't fuck with me,
Go fuck yourself and leave me be! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, m-ai supărat
Și vreau să pleci imediat! "

Sau poate engleza a rămas la fel mereu,
E tot aia pe care-am învățat-o eu la liceu.
Poate că ăștia care fac traducerea
Vor să-i menajeze p-ăia de la CNA.
Că ăia pot să suporte expresii de nedescris,
Dar au ochii sensibili; nu suportă și-n scris.

R: Hey, motherfucker, you little prick
You're a useless bitch, so suck my dick! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, prost și mic
Și nu ești bun de nimic. "



19

Sau
"Hey, motherfucker, don't fuck with me,
Go fuck yourself and leave me be! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, m-ai supărat
Și vreau să pleci imediat! " .

Mai avem câteva exemple din dotare
Într-o celebră traducere și interpretare:
"Yo, dickhead, shut the fuck up! " =
"Mai tacă-ți fleanca! "
"I'm so gonna fuck your shit up, you son of a bitch... " =
" Am eu ac de cojocul tău, netrebnicule... "
" This fucking scumbag bastard all up in my shit! " =
"Și-a băgat nasul unde nu-i fierbe oala! "
"Now I know what a dirty cock sucker you are... " =
"Acum știu ce-ți poate pielea... "
"Mind your fucking business, you useless cons! " =
"Bagă-ți mințile-n cap, amărâtule! "
"Why don't you suck my motherfucking dick, bitch? " =
"Știi ceva? Ia mai plimbă ursul! "
"Fuck you, you shit for brains motherfucker! "=
"Du-te naibii! "
Câteodată mă-ntreb ce guvernează România:
Ipocrizia sau pudibonderia?

R: "Hey, motherfucker, you little prick
You're a useless bitch, so suck my dick! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, prost și mic
Și nu ești bun de nimic. "
Sau
"Hey, motherfucker, don't fuck with me,
Go fuck yourself and leave me be! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, m-ai supărat
Și vreau să pleci imediat! "

. R: "Hey, motherfucker, you little prick
You're a useless bitch, so suck my dick! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, prost și mic
Și nu ești bun de nimic. "
Sau
"Hey, motherfucker, don't fuck with me,
Go fuck yourself and leave me be! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, m-ai supărat
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Și vreau să pleci imediat! "

În raport de conţinutul exemplificat mai sus, 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.

Astfel, în cadrul emisiunii “Cronica Cârcotașilor“ difuzată în perioada 25-31 mai
2019, în intervalul 07.00 – 10.00 și a înregistrărilor transmise, în reluare, sâmbăta și
duminica între orele 08:00-11:00, s-a constatat utilizarea unui limbaj, injurios,
trivial și obscen, de natură a afecta dezvoltarea mentală și morală a minorilor.

De exemplu, în ediția din 27.05.2019, în jurul orei 7.15 a fost difuzat un
mesaj înregistrat al unui ascultător în care a folosit cuvântul injurios “dobitocul”,
fără ca radiodifuzorul să respecte prevederile invocate.

În aceeași emisiune, după difuzarea melodiei “Fuck martinez“ a formației “2
Live Crew”, a fost transmis mesajul unui ascultător ce a conținut versuri cu
conținut injurios și obscen din melodia difuzată.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că, în aceeași ediție, precum și în
cea din 30.05.2019, prezentatorul Șerban Huidu a folosit un limbaj injurios și
obscen, cum ar fi “tăntălăul“, “lua-l-ar dracii“, “parc-aș fute al...“, de natură să
afecteze dezvoltarea mentală și morală a minorilor.

De asemenea, Consiliul a constatat că, deși radiodifuzorul cunoștea
conținutul injurios și obscen al înregistrărilor difuzate, acestea făcând obiectul
unor decizii de sancționare aplicate anterior, acesta le-a transmis, fără să
respecte prevederile legale invocate privind protecția minorilor.

În esență, pe parcursul edițiilor difuzate în perioada menționată,
prezentatorii au folosit cuvinte sau exprimări triviale, injurioase și obscene, fiind
intercalate între dialoguri expresii cu un astfel de conținut, preluate din
înregistrări cu replici ale unor actori din filme, precum: “Bă urâtule, unde dracu te
uiți“ , “Mucles, stai dracului jos, mă!“, “Hai sictir! Hai sictir!, sunteți niște proști!“,
“Sictir tu!“, “proastă“, “dobitocul“, “tăntălăul“, “lual-ar dracii“, “parc-aș-fute“, „măi
ești nebună?”; „O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă”, „ștoarfelor din
București”, “imbecila planetei”, „Cap de pompă, cunoscut sub denumirea de, zi
mă, cum dracu-l cheamă p-ăsta?, „Dați-vă dracu de tâmpiți!, „Păi avem cap de
pompă, cap de porc și cap de bou, ăla Nicolicea”, „Pleacă dracu de babă domne
de aici! ... „Dar eu vreau chiloțeii să-mi acopăr puța mea (refren din piesa
muzicală „Cucu” - Antract) etc.

De asemenea, în cadrul edițiilor din 25.05.2019, la ora 9.51, din 27.05.2019,
la ora 8.41, din 29.05.2019 la ora 9.06, din 30.05.2019 la ora 7.14 și din
31.05.2019, la ora 7.46 a fost redată o înregistrare în care prezentatorul Orlando
(Orlando Ivan) a folosit un limbaj injurios, precum: “măi ești nebună?“, “O să
ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă“, sau în edițiile din 26.05.2019 la ora
9.11 și 31.05.2019 la ora 8.17 a fost redată o înregistrare cu o scenetă ce a
cuprins un dialog fictiv, cu un conținut vulgar, între prezentatorul Orlando (care îl
imită pe George Becali) și Gabriela Firea, despre “condiții de muncă“ asigurate
“ștoarfelor din București“.

Un astfel de conținut contravine prevederilor art. 40 alin. (5) din Decizia nr.
220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările
şi completările ulterioare, potrivit cărora moderatorii, prezentatorii şi realizatorii
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programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească
un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că, deși cunoștea conținutul trivial
și injurios al melodiei Subtitrarea la români, difuzată în data de 11.07.2019, la
ora 12.39, radiodifuzorul a transmis-o la o oră la care minorii au acces neîngrădit
la audiere, fapt de natură să afecteze dezvoltarea lor fizică și mentală.

"Hey, motherfucker, you little prick
You're a useless bitch, so suck my dick! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, prost și mic
Și nu ești bun de nimic. "
Sau
"Hey, motherfucker, don't fuck with me,
Go fuck yourself and leave me be! "
Înseamnă
"Ești un nenorocit, m-ai supărat
Și vreau să pleci imediat! "
....

"Yo, dickhead, shut the fuck up! " =
"Mai tacă-ți fleanca! "
"I'm so gonna fuck your shit up, you son of a bitch... " =
" Am eu ac de cojocul tău, netrebnicule... "
" This fucking scumbag bastard all up in my shit! " =
"Și-a băgat nasul unde nu-i fierbe oala! "
"Now I know what a dirty cock sucker you are... " =
"Acum știu ce-ți poate pielea... "
"Mind your fucking business, you useless cons! " =
"Bagă-ți mințile-n cap, amărâtule! "
"Why don't you suck my motherfucking dick, bitch? " =
"Știi ceva? Ia mai plimbă ursul! "
"Fuck you, you shit for brains motherfucker! "=
"Du-te naibii! "
În raport de conținutul emisiunilor difuzate în perioada 25-31.05.2019, la ore la

care minorii au acces neîngrădit la audiere și ținând cont de criteriile de individualizare
ale sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii
Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului cu amenda în cuantum de
15.000 lei.

La aplicarea sancțiunii Consiliul a ținut cont și de faptul că în perioada
monitorizată radiodifuzorul a redifuzat înregistrări din alte emisiuni ce au fost
sancționate de CNA în perioada anterioară aplicării prezentei sancțiuni, motiv
pentru care a apreciat că efectele faptelor săvârșite sunt cu mult mai grave.

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:
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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 15.000 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.

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 15.000 lei, întrucât, în cadrul unor ediţii din luna mai 2019 ale emisiunii
matinale „Cronica Cârcotașilor”, au fost difuzate producții conținând limbaj trivial și
obscen, iar prezentatorii emisiunii au utilizat și au permis utilizarea unui limbaj vulgar,
obscen și jignitor la adresa unor persoane, fapte de natură să contravină prevederilor
legale din domeniul audiovizualului.

Potrivit acestor reglementări, 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.

PREŞEDINTE

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și
Relații Europene

Şef Serviciu, Ciobanu Dumitru
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