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Decizia nr. 543 din 03.11.2015
privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.,

Bucureşti,
- pentru postul RADIO ZU

Bucureşti,

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 noiembrie 2015, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare cu privire la emisiunea
„Morning Zu”, ediţiile difuzate în perioada 01-04.09.2015 şi 08-27.09.2015, de postul
RADIO ZU.

Postul RADIO ZU aparţine radiodifuzorului S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.)
S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. R 427.5/26.04.2004, decizia de autorizare nr.
1002.2/05.05.2015).

În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. a
încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările
şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

Emisiunea matinală „Morning ZU” difuzată de postul Radio ZU, de luni până vineri, în
intervalul orar 7.00-10.00, a fost prezentată în perioada 01-11 septembrie 2015 de Răzvan
Popescu şi Flick, iar din 14 septembrie, realizatori au fost Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.
În studio, alături de ei, s-a aflat şi Denise.

În fapt, în cadrul ediţiei difuzate în data de 09.09.2015, cei doi realizatori au solicitat
ascultătorilor să trimită mesaje cu privire la asemănările între bere şi femeie. În jurul
orei 8.30, Răzvan Popescu a citit mai multe mesaje primite de la ascultători,
referitoare la tema propusă, printre care aflându-se şi unele cu aluzii sexuale,
conţinut de natură să prejudicieze dezvoltarea morală şi mentală a minorilor.

Redăm din raportul de monitorizare:
„(Sel.1- 09.09.2015-29.30-ora 8.30-bere-femei-Radio ZU-audio 47)
Răzvan Popescu: Asemănări între bere și femeie. Asta am vrut să aflăm, asta am primit la 1815.

„Femeia te încinge mai ceva ca berea”, scrie Nico. Bine Nico, știi tu ce știi, că până la urmă, păi ăăă…
Flick: Nu trebuie să ști mare lucru, că berea nu se bea fierbinte. Dacă ziceai că femeia te încinge mai

mult, sau mai rău decât cafeaua, atunci era o…
Răzvan Popescu: Uite, deosebiri între bere și femeie: „Berea e bună rece, femeia e bună caldă” e

un mesaj venit la 1815. „Berea o prefer plină, dar pe femeie goală”, asta-i tot cu deosebiri.
Flick:Mă, e bine…
Răzvan Popescu: „Câteodată î’i provoacă grea’ă berea”, zice Bogdan din Brașov. Nu vorbim și

despre femei când e vorba de grea’ă.
Flick: Florin din București spune: „coadă pe DN1 la intrarea în București de la aeroportul Otopeni.

Din cauza femeilor sau a berii?
Răzvan Popescu: Da, ar zice un, cum îi zice, un misogin, din cauza unei femei la volan, că știi, că e

problema asta cu femeile la volan.
Flick: Da…
Răzvan Popescu: „Berea nu imită orgasmul. După multă bere, când î’i dai drumul, nu o lași

gravidă.” Zice Ionu’ la 1815…
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Flick: Ha-ha-ha! Aoleu, bă, nu citi, mă, așa ceva la radio!
Răzvan Popescu: Așa, păi, am văzut mesajele. Băi, e transparen’ă, adică nu…
Flick: Și asta-i…
Răzvan Popescu: Citim tot ce primim. „Pe amândouă trebuie să le plătești ca să le ai.” E un alt

mesaj venit la 1815.
Flick: Ăăă, da?
Răzvan Popescu: Și e o asemănare între soacră și bere: „ambele sunt perfecte reci pe masă”…
Flick: Ha-ha-ha!...
Răzvan Popescu: Foarte urât, foarte urât, foarte. Nu în’eleg ce-i de râs aici. „Este foarte căutată la

dezmă’uri, la nun’i, botezuri, cumetrii”, e un alt mesaj, „și berea și femeia”.
Flick: Uite: „Cu berea î’i pierzi permisul, cu femeia-’i pierzi dichisul”…
Răzvan Popescu: Bravo!...
Flick: Adică, dacă ai o rela’ie de ceva ani nu mai te dichisești așa, dacă ai o femeie deja în via’a ta

nu mai te…
Răzvan Popescu: Ai văzut, bărba’ii fac burtă după ce se însoară, adică nu mai e lupta aia pentru a fi

atrăgător, intri în etapa comodă din existen’a ta. Da, foarte frumos, domnu’ Flick, dar să nu uităm că astăzi
este ziua mondială a frumuse’ii. (…)”

În raport de conţinutul exemplificat anterior şi de ora de difuzare, 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 aceştia nu pot auzi emisiunile respective.

De exemplu, în contextul temei propuse privind asemănările între bere şi femeie, în
jurul orei 8.30, prezentatorul Răzvan Popescu a citit din mesajele primite de la ascultători,
printre care şi unele, cu conotaţii sexuale: „Berea e bună rece, femeia e bună caldă”;
„Berea o prefer plină, dar pe femeie goală”; „Berea nu imită orgasmul. După multă bere,
când îţi dai drumul, nu o laşi gravidă.”

Membrii Consiliului au constatat că, deşi prezentatorul Răzvan Popescu avea
posibilitatea de a elimina mesajele cu aluzii sexuale, acesta a optat pentru aducerea lor la
cunoştinţa publicului, public alcătuit şi din minori, în condiţiile în care conţinutul unor astfel
de mesaje era de natură să-i prejudicieze pe aceştia.

Sub acest aspect, potrivit concluziilor din raportul de monitorizare, atunci când a fost
atenţionat de colegul său să nu le citească pe post, acesta a avut următoarea explicaţie:
Băi, e transparenţă … Citim tot ce primim.”

Astfel, membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Morning Zu”, difuzată în data
de 09.09.2015 la o oră accesibilă copiilor, au fost folosite expresii cu conotaţii sexuale, de
natură să prejudicieze dezvoltarea acestora, fapt ce contravine normelor care asigură protecţia
minorilor în cadrul serviciilor de programe.

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.

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 somaţie publică.

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. (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. GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L. (licenţa

audiovizuală nr. R 427.5/26.04.2004, decizia de autorizare nr. 1002.2/05.05.2015 pentru
postul RADIO ZU) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 39
alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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 RADIO ZU cu somaţie
publică, întrucât, în emisiunea „Morning Zu”, difuzată în data de 09.09.2015, la o oră
accesibilă copiilor, au fost folosite expresii cu conotaţii sexuale, de natură să prejudicieze
dezvoltarea acestora, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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


