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Decizia nr. 482 din 01.10.2015 
privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L. 

 

- pentru postul de radio SPORT TOTAL FM 
 

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 01 octombrie 2015, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare, în baza 
reclamaţiilor înregistrate sub nr. 7528/17.08.2015 şi 7678/24.08.2015, cu privire la 
emisiunile „Liga de weekend” din 15.08.2015 şi „Blockstart Matinal”, ediţiile din 18, 19, 
respectiv 20.08.2015, difuzate de postul de radio SPORT TOTAL FM. 

Postul de radio SPORT TOTAL FM aparţine S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L. 
(licenţa audiovizuală nr. R 758.4/11.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1261.0-
3/06.03.2007). 

 În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L. a încălcat 
prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la cele ale art. 40 alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările 
ulterioare (Codul audiovizualului).  

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

Conform prevederilor din Codul audiovizualului, 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, în data de 15.08.2015, în intervalul orar 16:00 – 23:00, postul de radio SPORT 
TOTAL FM a difuzat emisiunea „Liga de weekend”, ediţie prezentată de d-nii  
Dragoş Borchina şi Narcis Drejan. În cadrul acesteia au fost abordate diferite subiecte, contex 
în care prezentatorul Narcis Drejan a folosit un limbaj licenţios şi injurios, fapt ce contravine 
dispoziţiilor legale în materie de protejare a minorilor în cadrul serviciilor de programe. 

În acest sens, redăm din raportul de monitorizare: 
“Sel.1 (reper 09.25 – 09.48, Sport Total FM 16.00) 
Narcis Drejan: …Dacă nu v-aţi epilat, o să va cadă flocii şi dinţii, la cât de cald este. Atât de cald, 

încât te topeşti odată cu asfaltul, încât, aşa cum spuneau poeţii, e atât de cald, încât mă topesc în tine şi te 
topeşti în mine. (...) 

Sel.2 (reper 41.58 – 42.06, Sport Total FM 16.00) 
Narcis Drejan: Dacă vreunul, când jucai cu Steaua, cu Dinamo sau Rapid, îşi manifesta bucuria, 

aruncau ăia cu bere, cu urină, cu rahat, cu orice… 
Sel.3 (reper 49.51 – 50.22, Sport Total FM 16.00) 
Narcis Drejan: ...Eu, Borchina, ceilalţi, poate plătim rate o viaţă întreagă ca să ne, o să ne 

bucurăm de casa noastră când n-o să ne mai ţinem băşinile-n fund.(...) 
Sel. 4 (reper 53.21 – 55.45, Sport Total FM 16.00) 
Narcis Drejan: Cică ăsta-i copilul lui Anatol Baconscky… Şi i-am scris: eşti un bou mondial şi eşti 

un idiot. Urina lăsată de Hagi la analizele medicale, la Galatasaray, e mai importantă decât eşti tu, pentru 
că tu nu ai făcut nimic pentru România, deci tu eşti fiul unuia dintre poeţii talentaţi pe care, nu, n-a fost un 
poet şi-un... ăăă... un uriaş, nu poţi să îl compari pe Anatol Baconscky cu Nichita Stănescu, nici măcar cu 
porcul ăla de Păunescu nu poţi să il compari. 

Sel. 5 (reper 56.50 – 57.38, Sport Total FM 16.00) 
Narcis Drejan: Deci, fii atent ce a scris Teodor Baconschi: „Cică am văzut fotografia unei doamne 

cu Hagi. Comentariul previzibil anunţa o legendă a fotbalului românesc. Cum nu sunt femeie, mă întreb şi 
eu: legendele astea au electricitate erotică sau sunt ca poza cu ursul împăiat, pe vremuri, la Sinaia?”. 
Deci, uită-te şi tu, cum să nu îl faci idiot p-ăsta? Da? Repet: Hagi, băi, urina lăsată pe stadionul din 
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Antalya, într-o budă, e mai importantă decât tine, decât ce ai făcut tu pentru ţară, tu nu, tu eşti neica 
nimeni. Ştii cum e? Eu niciodată, deci îţi zic, ăla care a venit vreodată, şi a spus: sunt fiul lui ... Nu, eşti 
un, nu, esti un nimeni, când ţi se pune, când ţi se pune, pecetea asta de fiul lui... Mă, dar tu ce ai făcut?(...)  

Sel. 6 (reper 00.00 – 02.05, Sport Total FM 17.00) 
Narcis Drejan: Faptul că Hagi vine şi se pişe în paharul ăsta, e mai important paharul, îl luăm aicea şi 

îl punem şi scriem pe el: urina lui Hagi. Dar dacă vine Baconschi aici, la radio Sport Total FM, tu ştii ce-i zic? 
Cine eşti? Fiul lui Anatol Baconsky. Adu-l pe tac-tu. A murit. Îmi pare rău, adu-mi un volum de poezii a lu` tac-
tu, ăla da. Dar tu? Tu cine eşti mă? Tu eşti un zero, eşti neica nimeni, aa, că ai lucrat în politică. Păi stai puţin, 
în politica română, eşti egal cu zero. Băi, voi aţi înfometat ţara, aţi dus-o într-un hal fără de hal, aţi vândut ţara 
asta. Deci, voi, în istorie, nu veţi fi amintiţi niciodată, iar dacă ştii că eşti un nesimţit şi o trompetă a unui om 
din partid, că aşa se întâmplă, şi ai primit funcţia pe care ai primit-o, n-ai primit-o că eşti tu... ăăă... fiul lui 
Anatol Baconsky…probabil că el o să crape înaintea lui Gică Hagi…  

…Ai fetişuri? Du-te tată şi fă sex cu animalele, expuse la Grigore Antipa. Păi da, deci, du-te acolo, 
dacă ai , dacă ai fetişuri cu ... A mai fost expoziţia aia, cu oamenii secţionaţi şi cu musculatura.(...) 

Sel. 7 (reper 24.16 – 25.40, Sport Total FM 17.00) 
Narcis Drejan: …Actorii de stand-up românesc sunt aşa: bărboşi, împuţiţi, nespălaţi, graşi, 

misogini până la Dumne... Deci, atâta, poantele lor sunt toate bazate pe cuvintele care încep cu „p”. 
…Şi se leagă evident de defectele lor fizice: du-te mă şi aleargă, fă un sport dacă eşti umplut ca 

porcu şi aşa mai departe, cu bărbile alea de le curge mătreaţa din ele, nesimţitule. Put prin ecranul TV, nu 
ţi-e ruşine măgarule? Aşa. Astea-s poantele lor. Dacă nu folosesc cuvântul cu „p”, aia nu e poantă.  

…E, ăstea sunt de o misandrie, băi, o misandrie ieşită din comun. Deci, nu se pot compara, nu 
există, ăăă, antiteză, între misogini şi misandrine. No! Ălea misandrine, deci, aia, zici că aia a fost violată 
de patruşcinci de vasluieni, în glumele ei este o defulare totală, aia nu e glumă.(...) 

Sel. 8 (reper 28.18– 28.44, Sport Total FM 17.00) 
Narcis Drejan: Până la urmă ai de ce să fii misogin, mă? Că eşti atât de, când puţi, e normal că 

nicio femeie nu poate să se uite la tine mă, boule! La fel şi în cazul ăleia, că dacă te uiai la ea, aia era 
frigiditatea întruchipată, când o vedeai pe scenă. Bă, dacă vrei să faci o glumă, fă-o mă, mă, să fie o 
glumă, nu legată de defectele şi de frustrările sexuale pe care le ai tu…. 

Sel. 9 (reper 08.10 – 09.20, Sport Total FM 20.00) 
Narcis Drejan: Uite, în momentul în care nenorocitul ăla l-a omorât pe Cecil, pe Cecil, leul din 

Zimbabwe, americanul ăla, băi i-am scris pe Twitter, l-am înjurat, l-am spurcat, i-am spus să moară înecat 
în spermă de balenă, 

…I-am spus să dea Dumnezeu să, i-am zis că dacă aş avea un selfie stick, ţi l-aş băga în fund şi aş 
răscoli cu el în tine. …Mă, şi când am văzut că avea poze cu urşi, cu mistreţi, cu, omora ca un nenorocit 
mă. Mă, deci, l-am înjurat cre`că o juma de oră, fără să ma repet. Apoi, îi scriam în română şi îi traduceam 
în engleză. Acum, nu ştiu dacă întelegea el ceva, că îi băgam din alea cu Dumnezeii mă-tii şi Paştele şi 
altare şi prescurea mă-tii, dar el, dar după aia le scriam şi-n engleză, ştii? Înţelegi? (râde) (...) 

Sel. 10 (reper 36.14 – 38.18, Sport Total FM 22.00) 
Narcis Drejan: Aveam un coleg la şcoală, îmi scapă numele lui, pe care dacă îl puneai să zică 

hahaleră, Haralambie, Harap-Alb, Hasdrubal. Ăăă, spunea aşa: Ha-ha-ha-Harap-Alb, ha-ha-ha-ha-leră. 
Nu putea…. Era dislexic…  Zicea: Băga-mi-aş aia în mine. Aşa zicea. Ştii, deci, era dislexic.(râde) 

…Că, evident, fiind dislexic, ştii? Şi mureai de râs, ştii? Ăă, odată zicea: Bă, să-ţi, să-ţi, bă, să, să-
mi, să-ţi sug aia.(râde) (...) 

Sel. 11 (reper 42.25 – 43.44, Sport Total FM 22.00) 
Narcis Drejan: …„Jegoşii ăia din tribune, ce aia a mea? …„Mişcă-te Chipciulă, că nu naşti, 

curvo!”… „Priviţi la Breeve, priviţi cum se mişcă cu rahat şi apoi îl înjură pe Gâlcă”.(râde) „Bă, acum 
văd golul Mureşului. Cum să iei gol aşa, bă, pubelule cojocare?”. …Băi Mirele, dă-ţi foc în Piaţa 
Revoluţiei, derbedeule!” Deci...(râde) 

…„El e un stelist, cică nu se pune, eu l-am văzut bou” (râde) I-a scris Gabi Ilcu că a dat gol Adi 
Popa şi că lui Adi Popa n-ai să ceri, a fost bou încă din prima (neinteligibil). Şi vreau să spun că, pe Twitter 
e un adevărat regal de înjurături atunci când joacă Steaua, deci, e un deliciu să urmăreşti Twitter-ul.(...) 

Sel. 12 (reper 47.23 – 47.52, Sport Total FM 22.00) 
Narcis Drejan: …Eu cred că Dragoş Borchina, când ajunge sâmbătă seară acasă, zice: bă, s-a 

terminat, în sfârşit am scăpat de tâmpitul ăla de Drejan. Cred că abia aşteaptă Dragoş Borchina, ajunge 
acasă: bă, gata am scăpat de dobitocul ăla, a vorbit toată ziua, m-a disperat bă ăla. (râde) 

Cred că mulţi, probabil sunt mulţi, care închid radioul din cauza (neinteligibil). Bă, da vorbeşte 
ăla! Bă, zici că-i tâmpit la cap…” 
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În aceeaşi şedinţă publică, membrii Consiliului au analizat şi raportul de monitorizare 
având ca obiect emisiunea „Blockstart Matinal”, ediţiile din 18, 19 şi 20.08.2015, difuzate în 
intervalul orar  07:00 -11:00, şi au constatat că şi în cadrul acestora a fost folosit, de 
asemenea, un limbaj licenţios şi injurios, conţinut de natură să prejudicieze dezvoltarea 
morală şi mentală a minorilor. 

Cu privire la conţinutul acestor trei ediţii, redăm din raportul de monitorizare: 
- „În ediţia din data de 18.08.2015, realizatorul Mihai Pahonţu a comentat pe marginea subiectelor 

regăsite în presă, şi anume: violul tinerei din Vaslui; mărirea salariilor medicilor; cazul a trei şefi de 
investigaţii din Prahova; concediul de odihnă a lui Klaus Iohannis. 

Sel.1 (reper 30.06 – 30.40, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
 Mihai Pahonţu: …De altfel, susţinătorii violatorilor s-au dezlănţuit împotriva victimei: „Fata 
trebuia să facă puşcărie, cot la cot cu băieţii, să-i fii dat câte un an de la fiecare.” În continuare, românii 
demonstrează că pot fi mega tâmpiţi, mega, mega tâmpiţi.(...) 

Sel.2 (reper 31.04 – 31.33, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: …Cei şapte nenorociţi, nemernici, violatori, din Vaslui, condamnaţi. Localnicii 

spuneau că fata ar fi trebuit să facă puşcărie. Magistraţii judecătoriei Vaslui au pronunţat luni sentinţa, în 
cazul tinerei, care a fost violată de şapte nenorociţi, de şapte nemernici. Bărbaţii au primit, de fapt, nu, 
ăştia nu sunt bărbaţi, sunt nişte viermi ordinari.(...) 

Sel.3 (reper 32.32 – 33.11, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Magistraţii judecătoriei Vaslui au pronunţat luni sentinţa, în cazul tinerei, care a 

fost violată de aceşti nemernici ordinari. Nu reuşesc să înţeleg cum poate fi cineva de partea acestor 
criminali… nu am cum să ma gândesc că ar putea un om întreg la minte să facă ceea ce au făcut 
nemernicii ăştia. Da? Cred că sunt bolnavi, efectiv, bolnavi psihic. Iar oamenii, care sunt de partea lor, 
sunt la fel de demenţi ca nemernicii ăştia.(...) 

Sel.4 (reper 35.21 – 35.35, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Atunci, să ştiţi, dacă soţul se culcă cu nevasta, împotriva voinţei nevestii, ăă, să ştiţi 

că se numeşte viol. Şi foarte multe femei ar trebui să ştie lucrurile acestea, pentru că sunt siluite de nişte, 
nişte nemernici, nişte netrebnici, altfel n-am cum să spun.(...) 

Sel.5 (reper 36.46 – 39.06, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: …apoi să rămână nemernicul sau să rămână nemernicii şi să putrezească în 

puşcării. …cu castrarea violatorilor, castrarea chimică a violatorilor şi aşa mai departe. Păi oameni buni, 
ar trebui ca un politician să... Da`, nu, nu le, nu le convine, pentru că le ţâţâie fundul de ceea ce s-ar putea 
întâmpla. …să se ia, la nemernicii ăştia, în cazul nemernicilor din Vaslui şi sunt mulţi din nefericire ca ei, 
încă neprinşi. … În pagina a treia, se mai scrie şi despre eleva ucisă în parc, decapitată de câini. Absolut 
îngrozitor! O fetiţă în vârstă de cinci ani, violată de un adolescent. Deci, unde se ajunge…Gândiţi-vă că, 
cea mai mare pedeapsă a primit-o nemernicul ăsta, cel care a iniţiat toată treaba asta, care-i invita pe toţi 
ceilalţi la o, citez: „la o poştă”. …să îşi ia nemernicii ăştia, să primească  nemernicii ăştia de violatori, să 
primească douăzeci şi cinci de ani de puşcărie, fără drept de eliberare condiţionată.(...) 

Sel.6 (reper 50.40 – 51.17, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: … Şi cum poate veni, sau mă rog, că nu se duce, că este mult prea laş Victor Ponta. 

Cum poate Victor Ponta să le explice oamenilor, că nu se vor mări salariile cu cât ar fi normal, pentru că 
vezi Doamne, nu sunt bani, în condiţiile în care nemernicul ăsta de Ponta se laudă peste tot cu creşterea 
economică fabuloasă, de care dispune România.(...) 

Sel.7 (reper 52.26 – 53.17, Sport Total FM 07.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: …Deci, nemernicii ăştia ar fi trebuit să respecte legea şi să distrugă cazurile de 

corupţie, numai că ei înşişi se ocupă cu cazuri de genul acesta. Deci, cum să-ţi spuneam, România este o 
ţară profund coruptă, este o ţară cu o mafie generalizată, este un cancer nemernic, nenorocit, pe care, îmi 
este greu, greu, greu să cred că vom reuşi să îl destructurăm vreodată.(...) 

Sel.8 (reper 17.59 – 18.25, Sport Total FM 10.00-18.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Cică, prin Madeira s-ar afla preşedintele Iohannis. „A plecat în Madeira, pe şest”, 

cum scriau cei de la „Evenimentul zilei”, mă rog, că ştirea a dispărut de pe site-ul lor. Stau să mă întreb 
dacă, nu i se pare lui Klaus Iohannis, că este nesimţit, pentru că a avut foarte multe concedii, de când a 
preluat mandatul, iar treabă pe la Cotroceni, pâh, nu a făcut, decât treabă mare?!...” 

-În ediţia din data de 19.08.2015, realizatorul Mihai Pahonţu a abordat şi comentat diferite subiecte din 
domeniul politicii: legalizarea şpăgii pentru medici; o nouă rectificare bugetară; incompetenţa Guvernului. 

Sel.9 (reper 31.24 – 31.38, Sport Total FM 07.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Salariile din sănătate dublate, atenţiile legalizate. Am ajuns în situaţia, în care 

nemernicul ăsta de Victor Ponta vrea să legalizeze şpăgile. Este absolut incredibil… 
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Sel.10 (reper 10.00 – 10.29, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Ieri a fost o zi absolut incredibilă în politica din România. Legalizarea şpăgii. Ca o 

condiţie sine qua non, pentru mărirea salariilor medicilor. …Este incredibil la ce s-a ajuns. Este incredibil 
ce face nemernicul ăsta de Victor Viorel Ponta. Este absolut incredibil! (...) 

Sel.11 (reper 13.02 – 13.40, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Uitaţi-vă în ce situaţie am ajuns, pentru că, Ponta, nemernicul ăsta, vrea în 

octombrie o rectificare bugetară, o nouă rectificare bugetară, pentru a se vira bani pentru plăţile 
respective, cu salariile mărite medicilor….  

Sel.12 (reper 16.55 – 17.10, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: … rezultă o toamnă incendiară, care pune începutul anului şcolar, pus deja sub 

semnul întrebării, şi fac o paranteză, aducându-vă aminte, de incompetenţa Guvernului, condus de 
nemernicul ăsta de Victor Ponta, care-i lăsa pe copiii fără manuale şcolare, da? (...) 

Sel.13 (reper 30.48 – 31.34, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Victor Ponta a spus şi încerc să citez din memorie, că, pentru a mări salariile 

medicilor, ca o condiţie, tre să respecte trei puncte, printre care, un punct se referă la legalizarea atenţiilor, 
a şpăgilor, da? … şi acum stau să mă întreb, şi dacă medicii nu primesc atenţii în bani, primesc, nu ştiu, o 
găină, o raţă de la un om de la ţară, sau primesc nu ştiu, o sticlă de vin. Dumnezeule, ce pot primi?! Ce se va 
întâmpla? Vine Ponta cu cuţitul şi taie din produsul respectiv, ca să-şi ia tainul statul, guvernul, pe care îl 
conduce ca un nemernic? … 

Sel.14 (reper 32.05 – 32.51, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Iar în turul al doilea aş fi votat şi o scobitoare, da? Şi-un, şi-o gumă de mestecat pe 

care o iei pe talpă de pe stradă, decât să votez cu Ponta. Şi-am votat cu Klaus Iohannis, cu inima strânsă, 
…Efectiv, Klaus Iohannis nu face nimic, doarme în bocanci, nu a făcut nimic. N-am auzit, în afară de 
poziţia pe care a avut-o, atunci când a fost chemat la DNA şi pus sub urmărire penală nemernicul ăsta de 
Victor Ponta, i-a cerut demisia.(...) 

Sel.15 (reper 34.17 – 35.17, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Cât despre Victor Ponta, l-aş întreba în felul următor: Băi, nemernicule, ai luat 

banii de la KazMunaiGaz, ăă? De îti permiţi să, să faci ceea ce faci, cu bugetul acestei ţării? Ce se 
întâmplă cu banii ăia? …Socialiştii îşi umilesc elitele, oferindu-le dreptul legal, de a-şi prelungii mizeria, 
uitându-se după un plic, pe care, cu mare viteză, Ponta şi şleahta lui de nemernici se vor grăbi să 
impoziteze bruma de mulţumiri a pacientului, care pleacă acasă semivindecat, din cauza lipsurile perpetue 
a unui sistem mai degrabă fraudat, decât subfinanţat”. (...) 

Sel.16 (reper 36.27 – 36.52, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Avem o ţară, în care, jumătate dintr-o comunitate locală o acuză pe o fată, care a 

fost violată cu bestialitate, cerând ca amărâta, făcută poştă, să intre la puşcărie, alături de nemernicii, cu 
chip de oameni. Avem o ţară, în care, premierul este un mincinos notoriu 

Sel.17 (reper 48.08 – 49.01, Sport Total FM 08.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Aseară, la Antena 3, s-au perindat nemernicii politicii româneşti, a fost şi 

Bănicioiu, a fost şi Oprea, a fost şi Ponta. Incredibil! Din discursul lui Oprea, mă rog, din ce am citit, din 
ce am auzit, pentru că nu pot să urmăresc postul ăla de televiziune, mă îngreţoşez imediat, am reţinut că 
vezi Doamne, ceva de genul că, poliţia este bună, că nu ne dispar bicicletele. … Să ne uităm la ceea ce s-a 
întâmplat în ultima perioadă, în Timişoara, da? Cu clanurile de rromi, care au blocat circulaţia, cu oameni 
care, efectiv, nu plătesc impozite către stat. Ne uităm la ceea ce se întâmplă, nu ştiu, chiar şi cu fata aia 
violată de nemernicii ăia, şi-aşa mai departe. Poliţia îşi face treaba?(...) 

Sel.18 (reper 12.50 – 13.29, Sport Total FM 09.00-19.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Deci, Ponta a anunţat marţi că, salariile medicilor vor creşte cu 25%, începând cu luna 

octombrie, iar ulterior, vor fi majorate în trepte. Păi, nu vorbeam ceva mai devreme, că la ultima rectificare 
bugetară, acelaşi premier mincinos, Victor Vorel Ponta, a tăiat din bugetul Ministerului Sănătăţii … 

 
- În ediţia din data de 20.08.2015, realizatorul Mihai Pahonţu a discutat despre mărirea salariilor 

medicilor; anchetarea lui Victor Ponta şi Dan Şova de DNA; modificarea TVA-ului; iniţiativa legislativă a unui 
politician, în ceea ce priveşte plătirea impozitelor şi în România, de către românii care lucrează în străinătate. 

Sel.19 (reper 36.53 – 39.34, Sport Total FM 07.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: …Să paralizăm toată ţara, că asta merită nemernicul ăsta ordinar… Eh, cum 

spunea medicul ăla, păi dacă ţi-as scoate doar 25% dintr-o tumoră, cum ar fi, ă? Nemernicule! Bun, „pe 
banii cui dansează Ponta?” Păi, dăăă? Pe banii noi, pe banii noştri. Scrie Dan Ionescu. Mă rog, Dan 
Ionescu pune întrebarea: „pe banii cui dansează Victor Ponta?”. Premierul tocmai, ca să citez din 
materialul lui Dan Ionescu: „Premierul tocmai le-a tras o flegmă în ochi doctorilor, promiţându-le că 
scuipatul este doar lipiciul peste care va pune teancurile de bani.” Nemernic ordinar, ce eşti mă! …Ee, mai 
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există o politică, pe care, pe care o promovează nemernicii ăştia de socialişti...Pentru că nemernicul ăsta 
de Victor Ponta, la Antena 3, asta spunea: „bă, vin liberalii, să vedeţi ce vă taie din salarii şi din pensii”. 
Asta e politica nemernicilor de socialişti... Oricum, despre nemernicul ăsta o să mai vorbim.(...) 

Sel.20 (reper 52.51 – 53.11, Sport Total FM 07.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Prejudiciul în dosarul, în care premierul Ponta, premierul mincinos, da, este acuzat 

de spălare de bani, fals în înscrisuri, sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală, în formă 
continuată, se ridică la suma de cincizeci şi una de mii, trei sute douăzeci şi unu de lei, cel puţin aşa arată 
expertiza financiar contabilă, executată în dosar de către un expert independent. (...) 

Sel.21 (reper 53.53– 54.28, Sport Total FM 07.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: … În acelaşi dosar este cercetat şi Dan Şova, pentru infracţiuni de fals în înscrisuri 

sub semnătură privată, evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălare de bani. Dan Şova, fiind, ştiţi, fost 
ministru al transporturilor şi prieten, de altfel cu Victor Ponta, fost coleg de facultate. Nemernic şi ăsta!... 

Sel.22 (reper 06.16– 06.56, Sport Total FM 08.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: …Pentru că tot vă vorbeam de nemernicii şi din Parlament. … Păi, cine sunt 

nemernicii? Vă spun imediat: Ciprian Nica, deputat PSD, este unul dintre iniţiatori, al doilea, de la UNPR, 
Florin Gheorghe, deputat, al treilea, Sorin Iacoban, deputat PSD, al patrulea, Mircea Toader, deputat la 
Partidul Naţional Liberal, da? (...) 

Sel.23 (reper 08.26– 08.56, Sport Total FM 08.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Autorităţile vor să înfiinţeze o autoritate de stat, care să supravegheze instalaţiile 

petroliere din Marea Neagră, acestea urmând a funcţiona în subordinea Guvernului… Deci, Guvernul vrea 
să controleze treaba asta. Păi, stau să-l întreb pe nemernicul ăsta de Victor Ponta, banii, bă, banii de la 
KazMunaiGaz, i-ai luat sau nu i-ai luat? Că, cine mai ştie? Nu i-a luat nemernicu`… 

Sel.24 (reper 29.52– 30.48, Sport Total FM 08.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu:.…Deci, Victor Ponta minte în continuare, este demonstrat de fiecare dată, 

mincinos ordinar, n-are nicio problemă în a minţi, şi-a minţi, şi-a minţi. …ar trebui să fie căutat la cap, 
pentru că, să minţi în halul în care minţi, s-ar putea să fie o problemă medicală, patologică. Da` nu ştiu, 
poate îşi găseşte, Victor Ponta, un medic, în afara ţării, care să-l caute la cap de gărgăuni, pentru că 
medicii de aici s-ar putea să-i întoarcă, să-i arate fundul, şi-ar merita.(...) 

Sel.25 (reper 36.56– 37.33, Sport Total FM 08.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: Iohannis, cică, ar fi fost de acord cu TVA de 20%. Declaraţia îi aparţine lui Ponta. 

Stau să mă întreb, de ce ar fi făcut mitomanul o astfel de afirmaţie, înainte de a discuta cu Iohannis, 
oficial? …Ponta şi cu ăă, generalul sugător de măsele şi care-şi prizează ideile, generalul Oprea, da, se duc 
să vorbească cu Klaus Iohannis: ooo, te-ai întors şoricel, pe unde ai fost? Ia zi-ne şi nouă, ce-ai făcut tu 
acolo, că din câte luni, de câte luni eşti preşedinte, nu ştiu câte le-ai petrecut pe la Cotroceni, da? N-ai făcut 
nimic pe acolo. Mă rog. (...) 

Sel.26 (reper 12.53– 13.27, Sport Total FM 10.00-20.08.2015) 
Mihai Pahonţu: La un moment dat, un nemernic d-ăsta, de prin politică, spunea că, şi nu citez exact, 

pentru că nu mai reţin exact cum a spus, care a fost vorba, da` aşa, citez din memorie: că şi cei care au 
plecat în străinătate trebuie să plătească nişte dări către stat şi atunci să fie impozitaţi. Băi, voi sunteţi 
nebuni? … Îi mai impozitezi şi p-ăia, care câştigă nişte bani afară şi care oricum acolo plătesc impozite, tre 
să fii cel puţin dobitoc să faci chestia asta….” 

 
Analizând emisiunile „Liga de weekend” din 15.08.2015 şi „Blockstart Matinal”, ediţiile 

din 18, 19, respectiv 20.08.2015, care au fost difuzate la ore accesibile minorilor, membrii 
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, potrivit cărora difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, 
mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de 
difuzare, se asigură faptul că minorii nu pot auzi emisiunile respective. 

În esenţă, membrii  Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor a fost folosit un limbaj 
licenţios şi injurios de natură să prejudicieze dezvoltarea mentală şi morală a copiilor, fapt ce 
contravine normelor care asigură protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe. 

De asemenea, în scopul protejării publicului, Codul audiovizualului interzice folosirea 
unui limbaj injurios în cadrul programului atât de moderatorii sau prezentatorii ori realizatorii 
acestora, cât şi de către cei care participă la emisiune. 

În raport de prevederile legale incidente, membrii Consiliului au constatat că, în 
emisiunea „Liga de weekend” din 15 august 2015, prezentatorul  Narcis Drejan a făcut 
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comentarii licenţioase şi injurioase la adresa d-lui Teodor Baconschi,  prejudiciind astfel 
minorii, ţinând cont de faptul că aceştia au avut acces la audierea unui asemenea conţinut. 

De exemplu, comentariile injurioase şi licenţioase au fost difuzate în cadrul acestei 
emisiuni, în intervalul orar 16.00-17.00, comentarii pe care le redăm din raportul de 
monitorizare: „eşti un bou mondial şi eşti un idiot. Urina lăsată de Hagi la analizele medicale, la 
Galatasaray, e mai importantă decât eşti tu, pentru că tu nu ai făcut nimic pentru România”; „cum să nu îl 
faci idiot p-ăsta?”; „repet: Hagi, băi, urina lăsată pe stadionul din Antalya, într-o budă, e mai importantă 
decât tine, decât ce ai făcut tu pentru ţară, tu nu, tu eşti neica nimeni”; „faptul că Hagi vine şi se pişe în 
paharul ăsta, e mai important paharul, îl luăm aicea şi îl punem şi scriem pe el: urina lui Hagi”; „tu cine 
eşti mă? Tu eşti un zero, eşti neica nimeni, aa, că ai lucrat în politică. Păi stai puţin, în politica română eşti 
egal cu zero”; „eşti un nesimţit şi o trompetă a unui om din partid”; „ai fetişuri? Du-te tată şi fă sex cu 
animalele, expuse la Grigore Antipa”. 

Potrivit aceluiaşi raport, şi în alte contexte, pe parcursul emisiunii, prezentatorul 
Narcis Drajan a folosit un limbaj licenţios şi injurios, precum: „dacă nu v-aţi epilat, o să va cadă 
flocii şi dinţii, la cât de cald este”; „actorii de stand-up românesc sunt aşa: bărboşi, împuţiţi, nespălaţi, 
graşi, misogini până la Dumne...”; „şi se leagă evident de defectele lor fizice: du-te mă şi aleargă, fă un 
sport dacă eşti umplut ca porcu şi aşa mai departe, cu bărbile alea de le curge mătreaţa din ele, 
nesimţitule. Put prin ecranul TV, nu ţi-e ruşine măgarule?”; „până la urmă ai de ce să fi misogin, mă? Că 
eşti atât de, când puţi, e normal că nicio femeie nu poate să se uite la tine mă boule! La fel şi în cazul 
ăleia, că dacă te uiai la ea, aia era frigiditatea întruchipată, când o vedeai pe scenă.”; „în momentul în 
care nenorocitul ăla l-a omorât pe Cecil, pe Cecil, leul din Zimbabwe, americanul ăla, băi i-am scris pe 
Twitter, l-am înjurat, l-am spurcat, i-am spus să moară înecat în spermă de balenă, i-am spus să dea 
Dumnezeu să, i-am zis că dacă aş avea un selfie stick, ţi l-aş băga în fund şi aş răscoli cu el în tine”; „îi 
băgam din alea cu Dumnezeii mă-tii şi Paştele şi altare şi prescurea mă-tii”; „zicea: băga-mi-aş aia în 
mine. Aşa zicea. Ştii, deci, era dislexic”; „odată zicea: Bă, să-ţi, să-ţi, bă, să, să-mi, să-ţi sug aia.”; „mişcă-
te Chipciulă, că nu naşti, curvo!”; „cum să iei gol aşa, bă, pubelule cojocare?”; „el e un stelist, cică nu se 
pune, eu l-am văzut bou”; „jegoşii ăia din tribune, ce aia a mea?”. 

Totodată, membrii Consiliului au constatat că în cadrul celor trei ediţii ale emisiunii 
“Blockstart Matinal” din 18, 19 şi 20 august 2015, difuzate între orele 07.00-11.00, a fost 
folosit în mod repetat un limbaj injurios, în condiţiile în care minorii au putut avea acces 
neîngrădit la audierea lor, difuzându-se între orele 07.00-11.00. 
 Astfel, în concluziile din raportul de monitorizare, se consemnează faptul că, pe 
parcursul celor trei ediţii, realizatorul Mihai Pahonţu a folosit un limbaj injurios la adresa 
premierului Victor Ponta: „este mult prea laş Victor Ponta”; „nemernicul ăsta de Ponta”; „nemernicul 
ăsta de Victor Viorel Ponta”; „Ponta, nemernicul ăsta”; „guvernul, pe care îl conduce, ca un nemernic?”; 
„Ponta şi şleahta lui de nemernici”; „premierul este un mincinos notoriu”; „s-au perindat nemernicii 
politicii româneşti, a fost şi Bănicioiu, a fost şi Oprea, a fost şi Ponta”; „acelaşi premier mincinos, Victor 
Vorel Ponta”; „nemernicule!”; „nemernic ordinar, ce eşti mă!”; „despre nemernicul ăsta o să mai 
vorbim”; „premierul Ponta, premierul mincinos”; „păi, stau să-l întreb pe nemernicul ăsta de Victor 
Ponta, banii, bă, banii de la KazMunaiGaz, i-ai luat sau nu i-ai luat? Că, cine mai ştie? Nu i-a luat 
nemernicu`”; „Victor Ponta minte în continuare, este demonstrat de fiecare dată, mincinos ordinar, n-are 
nicio problemă în a minţi, şi-a minţi, şi-a minţi”; „ar trebui să fie căutat la cap, pentru că, să minţi în halul 
în care minţi, s-ar putea să fie o problemă medicală, patologică”; „mitomanul”. 
 Acelaşi limbaj jignitor l-a avut realizatorul Mihai Pahonţu şi atunci când a vorbit 
despre unii oameni politici sau despre alte persoane: „nemernicii ăştia de socialişti”; „asta e 
politica nemernicilor de socialişti”; „Dan Şova, fiind, ştiţi, fost ministru al transporturilor şi prieten de 
altfel cu Victor Ponta, fost coleg de facultate. Nemernic şi ăsta!”; „pentru că tot vă vorbeam de nemernicii 
şi din Parlament”; „Păi cine sunt nemernicii? Vă spun imediat: Ciprian Nica, deputat PSD, este unul 
dintre iniţiatori, al doilea, de la UNPR, Florin Gheorghe, deputat, al treilea, Sorin Iacoban, deputat PSD, 
al patrulea, Mircea Toader, deputat la Partidul Naţional Liberal, da?”; „nu i se pare lui Klaus Iohannis că 
este nesimţit?”; „un nemernic d-ăsta, de prin politică”; „tre să fii cel puţin dobitoc să faci chestia asta, dar 
nimic nu mă mai miră”, „nemernicii ăştia ar fi trebuit să respecte legea şi să distrugă cazurile de 
corupţie”, despre bărbaţii care au violat-o pe tânăra din Vaslui: „cei şapte nenorociţi, nemernici, violatori, 
din Vaslui”; „şapte nenorociţi, de şapte nemernici”, „viermi ordinari”; „a fost violată de aceşti nemernici 
ordinari”; „nu reuşesc să înţeleg cum poate fi cineva de partea acestor criminali”; „sunt bolnavi, efectiv, 
bolnavi psihic”; „oamenii care sunt de partea lor, sunt la fel de demenţi ca nemernicii ăştia”; „ în cazul 
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nemernicilor din Vaslui”; „cea mai mare pedeapsă a primit-o nemernicul ăsta, cel care a iniţiat toată 
treaba asta, care-i invita pe toţi ceilalţi la o, citez: „la o poştă”; „nemernicii, cu chip de oameni”. 

În raport de conţinutul exemplificat mai sus, membrii Consiliului au constatat că şi 
cele trei ediţii ale  emisiunii “Blockstart Matinal” au fost difuzate cu încălcarea aceloraşi 
prevederi ale art. 39 din Legea audiovizualului, raportate la cele ale art. 40 din Codul 
audiovizualului, dispoziţii care prevăd că, în scopul asigurării protecţiei minorilor, 
programele care sunt de natură a-i prejudicia, cum au fost cele analizate în care a fost 
folosit un limbaj licenţios şi injurios la adresa unor persoane, pot fi difuzate numai dacă, 
prin alegerea unor ore de difuzare, minorii nu pot auzi asemenea programe. 

În aceste condiţii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat 
obligaţia prevăzută în sarcina sa de a ţine seama  de alegerea unui interval orar de 
difuzare corespunzător, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea  reglementărilor 
privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe. 

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

În scopul protecţiei minorilor, reglementările legale în vigoare prevăd că difuzarea 
programelor de natură să afecteze dezvoltarea minorilor se poate face numai în intervalul 
orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia.  

Or, radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a asigura protecţia minorilor în cadrul 
serviciilor de programe, în condiţiile în care pe parcursul emisiunilor monitorizate, difuzate 
în intervale orare sau la ore matinale, care au permis audierea lor, fără restricţii, de către 
minori, a fost folosit un limbaj precum cel din care am exemplificat şi detaliat prin rapoartele 
de monitorizare. 

Membrii Consiliului apreciază că radiodifuzorii au obligaţia ca, atunci când aleg să 
difuzeze un program, să ţină cont de criteriile de clasificare prevăzute expres de Codul 
audiovizualului, astfel încât copiii aflaţi la vârste la care nu au încă suficient discernământ 
şi nu deţin destule informaţii şi cunoştinţe, să nu considere că un comportament şi un 
limbaj licenţios pot reprezenta  un model firesc de viaţă. 

Pe de altă parte, membrii Consiliului apreciază că, în ceea ce priveşte aspectele de 
moralitate, o astfel de emisiune prezintă o variantă de comportament faţă de care copiii, 
care nu au experienţa persoanelor mature şi care nu au reprezentarea faptelor, îl pot 
asimila cu uşurinţă unui mediu normal de viaţă, în care rezolvarea problemelor şi 
diferendelor de opinie se face prin folosirea unui limbaj jignitor la adresa opozanţilor.  

 Consiliul consideră că un conţinut precum cel analizat a fost de natură a afecta 
minorii, întrucât un astfel de conţinut nu poate constitui un model de educaţie în 
dezvoltarea minorului, conduita morală reprezentând unul dintre factorii importanţi în 
educare şi în adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale sau la ceea ce aud la radio. 

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

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

În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că 
respectarea principiului superior al copilului prevăzut în legislaţia audiovizuală trebuie să 
primeze în orice program audiovizual, întrucât nevoia de protecţie a copiilor are în vedere 
şi educarea acestora, obligaţie ce îi incumbă, în egală măsură, şi radiodifuzorului. 

De asemenea, membrii Consiliului au mai constatat că în cadrul emisiunilor 
analizate a fost folosit un limbaj injurios la adresa unor persoane, deşi Codul 
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audiovizualului la art. 40 alin. (3) instituie obligaţia de a nu se folosi un asemenea limbaj de 
către moderatori/prezentatori/realizatori şi nici de către participanţii la emisiune, în scopul 
protejării publicului. 

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea 
radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 15.000 lei.   

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

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) şi 91 alin. (1) şi (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

 Art. 1 Radiodifuzorul S.C. GLOBAL MEDIA EXPERT S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. 
R 758.4/11.01.2007 şi decizia de autorizare nr. 1261.0-3/06.03.2007 pentru postul de radio 
SPORT TOTAL FM) se sancţionează cu amendă de 15.000 lei  pentru încălcarea prevederilor  
art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, raportate la cele ale art. 40 alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului 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, următorul text: 

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio SPORT TOTAL FM cu 
amendă de 15.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor „Liga de weekend” din 15.08.2015 şi 
„Blockstart Matinal”, ediţiile din 18, 19, respectiv 20.08.2015, care au fost difuzate la ore 
accesibile minorilor, a fost folosit un limbaj licenţios şi injurios de natură să prejudicieze 
dezvoltarea mentală şi morală a copiilor. 

Potrivit prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului,  difuzarea programelor care pot 
afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin 
alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot auzi emisiunile respective”. 

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

PREŞEDINTE, 
 
 

LAURA GEORGESCU 

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări 
       

Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu 

       


