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1. _____RADIO KISS FM___________________________________________
Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” se difuzează pe postul Kiss FM de luni până vineri, în intervalul orar 07-10.
 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 06.05.2011
(Ora 9:49) Prezentatorii emisiunii - Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Oana Paraschiv - au comentat o
declaraţie apărută în presă, în care Cătălin Botezatu vorbea despre preferinţele sale sexuale.
Ş.Huidu: Ce bine s-a orientat Cătălin. Valeria Marini a fost o apropiată a premierului italian. Şi arată
ăştia poze cu Berlusconi şi cu Valeria.
O.Paraschiv: Valeria, iubita lui Bote?... Ce-a căutat cu Berlusconi?
Ş.Huidu: Era apropiată. Adică ...
M.Găinuşă: Stăteau de vorbă.
Ş.Huidu: Stăteau de vorbă şi nu numai. Adică ...
M.Găinuşă: În ce limbă. În italiană?
Ş.Huidu: Da, cu gestică, adică vorbeau. Zi ce-a zis Bote, spune.
O.Paraschiv: Păi da, că după episodul ăsta, Bote s-a enervat, nu putea să cadă de fraier aşa că a declarat:
„Îmi place să fac sex în grup şi sex virtual cu finalitate”. Este declaraţia lui Bote pentru o revistă de bărbaţi.
M.Găinuşă: De ce citeşti prostii?
O.Paraschiv: Da, a apărut într-o revistă pentru bărbaţi, Bote, ştiaţi?
M.Găinuşă: Hai, mă!
O.Paraschiv: Printre fetele alea... goale, a apărut şi Bote.
Ş.Huidu: Auzi, şi fetele ce chiloţi aveau?
O.Paraschiv: E..., nu aveau.
Ş.Huidu: A!... nu aveau.
O.Paraschiv: Nu te-ai mai uitat de mult pe o revistă de aia?
Ş.Huidu: Dar aveau ciorapi?
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O.Paraschiv: Iată, Bote recunoaşte că este romantic şi când iubeşte se limitează la două persoane, dar
când vrea să se distreze este curios. Este adeptul sexului liber, al divertismentului.
Ş.Huidu: Am plecat, băga-mi-a..., scuzaţi!
O.Paraschiv: De ce te-ai enervat, că a zis aşa ceva, Bote?
Ş.Huidu: Nu, dar el îşi permite. Să ne cheme şi pe noi, să dea un telefon, păi nu se poate.
O.Paraschiv: Nu cred că vrei, că el ...
Ş.Huidu: Pe mine, pe George, pe prietenul George.
O.Paraschiv: El nu a specificat cine ar vrea să-i fie parteneri.
Ş.Huidu: Nu contează, Berlusco ...
O.Paraschiv: Te bagi aşa, oricum?
Ş.Huidu: A, nu, nu mă bag.
(...)
 Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” din data de 12.05.2011
(Ora 9.54) În emisiune, Şerban Huidu a spus un banc:
Ş.Huidu: Zic banc? Să mă gândesc cum zic, că e...
O.Paraschiv: Aşa cum crezi tu că...
Ş.Huidu: Doi poliţai, unul bătrân, unul tânăr. Ăla bătrân: „Bă, eu când sunt cu nevastă-mea, am bretele,
am de toate, am..., bă da’ trag şase gloanţe. Pac, pac, pac. Şi se sperie. Mânca-ţi-aş. Ce femeie!”
M.Găinuşă: Aşa e bancul?
Ş.Huidu: Da, mă, aşa e. Dintr-o dată, ăla bătrân, na, ăla tânăr, zice a doua zi. Supărat, supărat. „Ce-ai
făcut, mă?”, „Mi-am luat Coltul”, „Aşa, şi?”, „Am tras”, „Şi?”, „Am tras prost”, „Am înţeles. Şi?”.
O.Paraschiv: Aoleu, nu ai cum să-l spui!! Mi-am dat seama că ni l-ai mai spus o dată...
Ş.Huidu: Să iasă unul cu mâinile sus din dulap, aşa, să zică „mă predau?” „Nu se pune mânca-ţi-aş!”
M.Găinuşă: Iar! De două ori „mânca-ţi-aş” în acelaşi banc?
O.Paraschiv: Da.
Ş.Huidu: Păi aşa a fost.
O.Paraschiv: La câte gloanţe sunt.
M.Găinuşă: Ăsta cu „mânca-ţi-aş”, zici că e scris de domnul profesor Gheorghe Mencinicopschi.
O.Paraschiv: Băi, dar n-ai terminat bancul.
Ş.Huidu: Nu pot să zic restul.
O.Paraschiv: Păi nu are poantă dacă nu zici restul..
Ş.Huidu: Nu pot să zic!!
O.Paraschiv: S-a mai întâmplat ceva, nasol.
M.Găinuşă: Ce s-a întâmplat?
Ş.Huidu: Era în poziţia 69. Ea l-a muşcat şi el a luat în faţă!
M.Găinuşă: Vă rog să se noteze la CNA: co-prezentatorul s-a dezis de acest banc.
Ş.Huidu: Oana a vrut!
M.Găinuşă: A fost oripilat!...
O.Paraschiv: Nu!
Ş.Huidu: Ai zis!
M.Găinuşă: ...Şi a plecat în timpul programului, la revedere!.

____CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - KISS FM _______________
În emisiunea din data de 06.05.2011, la citarea dintr-o revistă pentru bărbaţi a unei declaraţii a lui Cătălin
Botezatu, unul dintre prezentatori a avut o exprimare vulgară: „băga-mi-a...”.
În emisiunea din data de 12.05.2011 unul dintre prezentatori a spus un banc vulgar pe o temă sexuală.

În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul
inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor în datele de 11.01.2011 (5.000 lei) şi
12.05.2011 (10.000 lei).
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2._____RADIO ZU___________________________________________
Emisiunea „Morning Zu” se difuzează pe postul Radio Zu de luni până vineri, în intervalul orar 07-10 şi
este prezentată de Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 03.05.2011
Daniel Buzdugan introduce în emisiune rubrica Bancul zilei (ora 07.38):
D.Buzdugan: Lovitură fulgerătoare în emisiunea noastră, chiar în acest moment voi introduce, cu acordul
meu, sau cu acordul global..., rubrica Bancul zilei. Cică Scufiţa Roşie mergea spre bunica ei. E prinsă şi
violată de lupul cel rău şi lupul o întreabă: „Aşa, şi? Ce o să-i spui lu’ bunică-ta?”, „Păi că m-am întâlnit cu
tine şi m-ai violat de 4 ori”, la care lupul: „De 4 ori?? Păi da’ ce, te grăbeşti undeva?”.
Merge Scufiţa Roşie la bunica ei şi pe drum veni în cale o păsărică şi-i spuse că „Dacă nu te măriţi, te
mănânc!”. Scufiţa Roşie se duce la bunică-sa şi-i spune, aşa, în grabă: „Buni, buni, buni, trebuie să mă mărit,
că mă mănâncă păsărica...”. N-ai râs la ăsta...
M.Morar: Nu e pufos al doilea... primul a fost frumos, puteai să rămâi şi tu la primul.
(...)
Comentariu în emisiune (ora 09.49): M.Morar: Mai ai alte ştiri de-astea?... Oana Zăvoranu n-a fost
atacată de nimeni? Nu... Bine, Oana Zăvoranu se-atacă singură, săraca...
D.Buzdugan: A! Ai văzut, Monica Columbeau a recuzat instanţa, sau cum se cheamă?... judecătorii, adică
ăia care judecau acolo, i-a ejectat, i-a ejaculat pe toţi. A zis că nu e Ok. (...).
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 04.05.2011
M.Morar vorbeşte despre artiştii cu care a semnat contracte până acum (ora 08.27): (...) Nu există artişti
mai mari sau mai mici, există artişti preferaţi sau....
D.Buzdugan: Ba da, cum e diferenţa între sexe. De exemplu, eu sunt de acord cu diferenţa între sexe...
M.Morar: Daniel, eu aveam o părere mai bună despre tine, cum să fii de acord cu diferenţa între sexe?
D.Buzdugan: Eu sunt de acord cu diferenţa între sexe, şi spun de ce. Adică sunt de acord ca sexul meu să
fie mai mare decât sexul tău. Asta e diferenţa între sexe.
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 05.05.2011
D.Buzdugan (ora 09.23): Hai să mai dăm o ştire interesantă, şeful fiscului din Iaşi a fost prădat în timp ce
se uita la meciul Barcelona cu Real Madrid. În noaptea respectivă, în locuinţa lui V.P. a pătruns un hoţ prin
erecţie, prin geamul de la bucătărie deschis şi a furat (...).
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 06.05.2011
D.Buzdugan (ora 08.51): Tot în această zi, Mihai, mai am un moment de marcat, în 1921 se năştea Mario
Puzo (pronunţie Puţo), nu, aşa se zice?. (Mario Puzo, scriitor american, s-a născut pe data de 15 octombrie 1920
la New York, USA – sursa: site www.imdb.com şi altele-n.n.)
M.Morar: Da, de mică adâncime...
D.Buzdugan: ...autorul romanului Naşul. Şi ideea principală a acestui roman era că o dată vede naşul puţo
finului. Cam atât pentru agenda de astăzi.
M.Morar: Îţi mulţumim foarte mult pentru această incursiune în atemporal... (...).
Ora 09.31. M.Morar aminteşte că în urmă cu o săptămână, la Constanţa, în autobuzdul lui Morar a făcut
lecţia de vorbire în limba turcă. Astăzi aş vrea să facem următoarea lecţie, de engleză. Poliţistelor, sunteţi gata
să traduceţi după noi nişte cuvinte din română în engleză? Răspuns în cor: Daaa!
M.Morar: (...) Am trei cuvinte pe care aş vrea să le traduci din română în engleză. Mai întâi: gheaţă
Răspuns: Ice (pronunţie ais)
M.Morar: Ceai
Răspuns: Tea (pronunţie ti:)
M.Morar: Şi picior.
Răspuns: Foot (pronunţie fut)
M.Morar: E perfect, îţi mulţumim foarte mult, ăsta a fost exerciţiul nostru...
D.Buzdugan: Mai rămâi... exerciţiul tău, că exerciţiul meu e următorul...
M.Morar Deci încă o dată traduceţi, dar în ordinea asta, vă rog frumos, şi cursiv...
D.Buzdugan: Ice tea foot. (pronunţie ais t: fut)
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M.Morar: ...Gheaţă, ceai, picior... Mulţumim foarte mult, a fost lecţia de limbă engleză ţinută de profesorul
Mihai Morar.
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 10.05.2011
A fost imitat Florin Piersic făcând reclamă la pilula albastră, de potenţă (ora 09.18): a luat o folie de
pastile albastre pe care le-a aruncat în gură şi le-a scuipat – în limbaj de cartier, popular, se spune beleşte
sămânţa –D.Buzdugan), apoi a mai tăvălit-o prin fân pe Marga Barbu, după care nici cu pastila nu s-o mai
întâmplat, că mi s-o bulucit iar la intrare şi altele. După această parodie, D.Buzdugan a spus: Cine vrea să
mănânce chiloţi şi sutiene, mâine se deschide Eros Show la Sala Polivalentă, parcă... Deci dacă o să auziţi pe
stradă o doamnă care zice „Mânca-mi-ai chiloţii, să ştiţi că...
M.Morar: Nu, nu aşa!
D.Buzdugan: E lenjerie intimă de-aia care se mănâncă, e făcută din gumă de mestecat, nu ştiu din ce e
făcută.


Emisiunea „Morning Zu” din data de 12.05.2011

În farsa difuzată la orele 7.45, 8.48 şi 9.41, Daniel Buzdugan a sunat o femeie spunându-i să vină în 10
minute să ia pizza pe care a comandat-o. Femeia a spus că nu a comandat şi, la insistenţele acestuia, a reacţionat:
Dom’le dumneata eşti nebun la cap, eu n-am fost pe nicăieri să comand nicio pizza, dom’le (...).
A fost sunată din nou. D.Buzdugan: Doamnă, acum trei sferturi de oră s-a făcut comanda.
Femeia: Dom’le n-am fost nicăieri, de la servici am venit acasă, eşti nebun la cap, tâmpit, eu n-am fost
nicăieri, dom’le. Eşti tâmpit la cap, eu n-am comandat nimic, eşti tâmpit la cap, n-am comandat în viaţa mea
pizza.
D.Buzdugan: Cum mă faci tâmpit, doamnă,
Femeia: Aşa eşti, eu n-am comandat pizza, eşti tâmpit la cap?
Doamna a fost sunată apoi de la poliţia rutieră (D.Buzdugan cu vocea schimbată) spunându-i-se că o pizzerie
din oraş reclamă că dânsa a comandat pizza şi o să vină un echipaj de poliţie să ia probe din fecalele
dumneavoastră să se constate dacă aţi mâncat pizza sau nu, (...) o să vină cineva să ia probe din fecale, din gât
o să vă ia. În cele din urmă i s-a comunicat faptul că a fost o farsă.
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 13.05.2011
A fost citită o informaţie despre femei violate în Congo (ora 7:26):
M.Morar: 48 de femei sunt violate în Congo, în fiecare oră. Tu auzi,Daniel, despre ce vorbim?
D.Buzdugan: 48 pe oră?
M.Morar: Asta mi se pare dramatic, 48 de femei sunt violate ...
D.Buzdugan: E ok.
M.Morar: În Congo, în fiecare oră.
D.Buzdugan: E ok. Limita, deci limita e la 80 pe oră.
M.Morar: Da, mă, nu..., ideea e ...
D.Buzdugan: 80 pe oră în localitate.
M.Morar: La ţară cât e?
D.Buzdugan: În localitate, 80. Pe autostradă, 120.
M.Morar: 120 de femei pe oră, da?
D.Buzdugan: Da, deci e ok, deci e în limite normale.
M.Morar: Ştirea asta m-a lăsat un pic mască, pentru că n-ai cum, 48 de femei violate în Congo, în fiecare
oră. Asta înseamnă că congolezii n-au pic de imaginaţie. Cum să violezi la infinit aceleaşi 48 de femei?
D.Buzdugan (imită o femeie): Domnul Morar, bună ziua. Sunt din comuna Dagâţa, judeţul Vaslui. Şi în ce
ţară întâmplă treaba asta? În Congo, da? M.Morar: Congo, da. D.Buzdugan: Ăia îs negri, nu? M.Morar: Da.
D.Buzdugan: A..., mă duc şi eu acolo, mamă, să mă violeze un negru de ăla, că am înţeles că sunt
superdotaţi. Mi-ar plăcea tare mult să mă violeze un prinţ negru pe cal alb.
M.Morar: Doamnă dar trebuie să puneţi un avans înainte ca să..., ca să vă rezervaţi locul, nu de alta.
D.Buzdugan: Sâmbătă, duminică şi în sărbătorile legale e mai mic numărul, am înţeles, de femei violate.
M.Morar: În Congo?
D.Buzdugan: Da, sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale, că, cică, nu lucrează violatorii, atunci, că au
liber.
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Emisiunea „Morning Zu” din data de 19.05.2011

În farsa difuzată în această emisiune la orele 7.40, 8.44 şi 9.44 a fost sunată o elevă (fetiţă slabă la
engleză), căreia Daniel Buzdugan, în rolul profesorului Todeaşcă, de la XII B, îi spune că mâine va fi inspecţie
la ora de limba engleză şi trebuie să fie pregătită: ...dar oleacă de engleză tot trebuie să ştii, aşa că ia notează-ţi
tu pe o hârtiuţă acolo, zilele săptămânii măcar astea să le ştii, da? (...).
Eleva a fost pusă să pronunţe de mai multe ori, cursiv, în limba engleză Peace Day („Ziua păcii”):
D.Buzdugan (rep.04.45): Luni - tomorrow. Marţi - holiday. Miercuri - anyway. Joi - mujdei. Vineri - peace day
(pronunţie pi:s dei).
Roxana: Aşa, dar cum se scrie ăsta? Cum se scrie ăsta?
D.Buzdugan: Peace day.. Scrii legat, cum îţi spun eu.
D.Buzdugan: Sâmbătă - son of a bitch şi duminică - yesterday.
Roxana: Luni, tomorrow. Marţi, holiday. Miercuri, anyway. Joi, mujdei. Vineri, nu ştiu cum se pronunţă
ăsta, Peace day (pi:s dei)? D.Buzdugan: Cum?
Roxana: Pi:s dei? Pi:s dei ( în pronunţie consoana „s” a fost mai apropiată de „z”-n.n).
D.Buzdugan: Măi, fată, ai grijă ce pronunţi tu acolo. Deci încă o dată spune-mi vineri cum se ...
Roxana: Dar nu ştiu cum se pronunţă ăsta. E cam ciudat aşa, cuvântul ăsta.
D.Buzdugan: Dar mai înainte l-ai pronunţat!
Roxana: Pi:s dei. Peace day. Pi:s dei.
D.Buzdugan: Cu „s”, fată.
Roxana: Peace day (pi:s dei).
D.Buzdugan: Peace day (pi:s dei), da? Roxana: Da.
D.Buzdugan: Vineri. Duminică? Roxana: Sâmbătă, son of the beach.
D.Buzdugan: Aşa. Şi duminică? Roxana: Şi duminică, yesterday.
D.Buzdugan: Aşa. Bun, deci este, dacă vrei (...)
D.Buzdugan (reper 6.17): Ia repetă-mi tu până acuma, aşa ca pe apă să mi le spui. Da? Deci de la luni până
duminică, dar repede.
Roxana: Da. Tomorrow, holiday, anyway, mujdei, pi:s dei, son of the beach, yesterday.
D.Buzdugan: A fost o farsă, Daniel Buzdugan sunt. (...)
(...)
În cadrul emisiunii, prezentatorii emisiunii au comentat o ştire despre o sectă rusească (ora 8.28): Vladimir
Putin a devenit obiectul de adoraţie al unei secte ruseşti, ai cărei membrii sunt doar de sex feminin.
D.Buzdugan (rep.0.38): Avem o legătură telefonică ...
M.Morar: La Moscova. D.Buzdugan: În munţii Vrancei.
M.Morar: În munţii Vrancei, dar ce legătură au, acolo e secta?
D.Buzdugan: E o sectă românească de această dată.
M.Morar (rep.0.50): Avem legătura cu insecta, cu secta, pardon.
D.Buzdugan (în rolul unei adepte a sectei): Insectă, suntem o insectă şi obiectul nostru de adoraţie este
Elena Udrea. (...)
M.Morar (rep.1.18): Elena Udrea e reîncarnarea cuiva, sau?
D.Buzdugan: Da, da. Încă nu ştim cred că ori ...
M.Morar: De ce merită ea canonizată?
D.Buzdugan: Maria Magdalena sau Sfânta, Sfânta Vineri. Sau Sfânta Joi sau Sfânta Peace Day (pronunţie
pi:s dei), nu? Adică „Ziua Păcii”, sau ceva de genul ăsta.
M.Morar: Nu ştiu ce să zic, cred că e reîncarnare a Mariei Magdalena, dacă mă uit bine la ea. (...)
 Emisiunea „Morning Zu” din data de 30.05.2011
În sectorul 4 s-a organizat „Ziua vecinului”, o iniţiativă care-şi propune să celebreze conceptul de
vecinătate prin manifestări organizate în ultima zi de vineri a lunii mai:
M.Morar (ora 9.28, reper 0.50): Cu această ocazie locuitorii sectorului au interpretat, locuitorii şi membrii
asociaţiei de proprietari au cunoscut-o şi pe vecina cea de taină. O fată mutată cu chirie.
D.Buzdugan: Daniela Crudu a fost, a jucat rol de vecină.
M.Morar: Daniela Crudu, e primul an când nu sărbătoreşte „Ziua vecinei”.
D.Buzdugan: Că a fost ejaculată din emisiune.
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Emisiunea „Morning Zu” din data de 31.05.2011

În cadrul emisiunii Daniel Buzdugan a spus un banc (ora 9:55): Înainte de a pleca acasă, un
banc, dacă mi-e permis, cică Bulă se duce la o farmacistă şi întreabă: „Sărut-mâna doamnă, ce-mi
puteţi da pentru o erecţie permanentă?”. „Masă, casă şi o mie de euro pe lună”.
__CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI, PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE - RADIO ZU ____
Unele dintre intervenţiile lui Daniel Buzdugan în ediţiile emisiunii „Morning Zu” ajung în sfera
vulgarităţii pe teme sexuale:
În ediţia din 03.05.2011 a povestit două bancuri: unul despre Scufiţa Roşie violată de lupul cel rău şi un
altul despre Scufiţa Roşie, care-i spune bunicii: trebuie să mă mărit, că mă mănâncă păsărica....
Daniel Buzdugan a mai spus în aceeaşi emisiune, într-un comentariu, că instanţa de judecată i-a ejaculat
pe toţi.
În ediţia din 04.05.2011 Daniel Buzdugan a vorbit despre diferenţa între sexe, adică sexul meu să fie mai
mare decât sexul tău..
În ediţia din 05.05.2011 Daniel Buzdugan a relatat într-o ştire că un hoţ a intrat prin erecţie în locuinţă.
În ediţia din 06.05.2011 Daniel Buzdugan a spus că o dată vede naşul puţo finului, iar Mihai Morar a făcut
un exerciţiu de pronunţie în limba engleză a succesiunii de cuvinte: gheaţă (ais), ceai (ti:), picior (fut).
În ediţia din 10.05.2011 Daniel Buzdugan a informat că se deschide Eros Show şi dacă auziţi pe stradă o
doamnă care zice „Mânca-mi-ai chiloţii, să ştiţi că... E lenjerie intimă de-aia care se mănâncă.
În ediţia din 12.05.2011, farsa difuzată a conţinut, repetat, un limbaj agresiv: Dom-le, eşti tâmpit la cap
(...) eşti tâmpit la cap (...) eşti nebun la cap, tâmpit (...) eşti tâmpit la cap (...) eşti tâmpit la cap?
În ediţia din 13.05.2011 prezentatorii emisiunii au comentat o ştire despre femei violate în Congo în
fiecare oră, asociind numărul de femei din ştire cu numărul de kilometri pe oră.
D.Buzdugan: 80 pe oră în localitate. (...) În localitate, 80. Pe autostradă, 120. M.Morar: 120 de femei pe
oră, da? D.Buzdugan: Da, deci e ok, deci e în limite normale.
M.Morar: (...) n-ai cum, 48 de femei violate în Congo, în fiecare oră. Asta înseamnă că congolezii n-au pic
de imaginaţie. Cum să violezi la infinit aceleaşi 48 de femei?
D.Buzdugan cu vocea modificată imită o femeie): (...) mă duc şi eu acolo, mamă, să mă violeze un negru
de ăla, că am înţeles că sunt superdotaţi. Mi-ar plăcea tare mult să mă violeze un prinţ negru pe cal alb.
În ediţia din 19.05.2011, în farsa difuzată în trei rânduri în intervalul orar 07-10, Daniel Buzdugan în rolul
profesorului, îi cere unei eleve să pronunţe de mai multe ori în limba engleză „Peace Day”.
Într-un alt comentariu a adus din nou în discuţie această sintagmă formulând „Sfânta Peace Day”.
În ediţia din 31.05.2011 Daniel Buzdugan a relatat un banc cu un continut nepotrivit orei la care s-a
difuzat.
În anul 2011 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Zu pentru calitatea limbajului
folosit în emisiunile matinale (încălcarea normele privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale), în
datele de 11.01.2011 (10.000 lei), 24.02.2011 (10.000 lei) şi 12.05.2011 (15.000 lei).

2. _____PRO FM___________________________________________
Ediţiile emisiunii „Alarma” prezentate de Claudiu Sara şi Bogdan Nicolai în intervalul orar 07-10 cuprind
anunţuri pentru concursul „Silicoane pentru fane”, programat să se desfăşoare în perioada 23 mai 2011- 20 iunie
2011.
Spotul de promovare a concursului „Silicoane pentru fane” se difuzează în grupaje de publicitate (exemple
de difuzare: 24.05.2011-ora 10.59, 26.05.2011-ora 9.59, 27.05.2011-ora 7.59, 30.05.2011-ora 7.40 şi 9.59,
31.05.2011-ora 7.59):
Conţinutul spotului:
Voce: În curând toţi colegii te vor invita la o cafea. Vei avea mii de prieteni pe facebook şi nimeni nu se
va uita în ochii tăi. Pentru că Pro FM îşi oferă silicoane pentru fane. Pro FM te face WOW cu un număr mai
mare la sutien pentru totdeauna. Înscrie-te acum pe profm.ro, convinge pe toată lumea să te voteze şi câştigi o
operaţie de implant. La Pro FM viaţa are bust. Legalize Joy!
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 Emisiunea „Alarma” din data de 27.05.2011
Sara: (ora 07.27, rep.00.36) (...) vreme potrivită probabil în weekendul ăsta pentru plajă, văd că sunt fel de fel
de noi tipuri de chiloţi de ăştia de plajă care au apărut, chilot care arată ca o cordeluţă, am dat peste el (...)
(rep.01.50) Dacă ai ceva pe sub chiloţi, să spunem, dar dacă n-ai nimic pe sub tricou şi eşti doamnă, domnişoară,
atunci să ştii că poţi câştiga o pereche de sânişori noi de la ProfM, pentru că am lansat un nou concurs, şocant,
şoc şi groază, foarte tare pentru că pe de altă parte foarte cool, pentru fetele noastre, Silicoane pentru fane. Este
un concurs care îţi aduce posibilitatea de a câştiga o pereche nou nouţă de ţiţi, un implant cu silicon. Trebuie săţi uploadezi o poză, intră pe site-ul profm.ro şi vezi despre ce e vorba, deja, Nicolai, avem o mulţime de
participante (...).
Nicolai: Am văzut, absolut superbe.... mie nu-mi plac neapărat sânii mari, aşa că pentru mine sunt bune de
pe acuma. Dacă voi, restul colegilor, aşteptaţi finalul campaniei s-o luaţi pe una dintre ele, pe câştigătoare, e
treaba voastră (...).
Sara, referindu-se la implantul de silicoane (ora 08.22, rep.00.50): (...) Odată ce-ţi faci o treabă de-asta, un
upgrate, un tuning pe sâni, deja îţi măreşti preţul orice ai face: eşti măturătoare pe stradă, eşti femeie de servici,
eşti chelneriţă, eşti inginer undeva, tu ca femeie, după ce ţi-ai pus silicoanele te duci şi ceri mărire de salariu.
Nu contează că foloseşti, nu foloseşti sânii (...).
 Emisiunea „Alarma” din data de 30.05.2011
Sara (ora 07.37): I-auziţi, de parcă ar fi cine ştie ce ştire de primă pagină, bărbaţii băuţi văd femeile mai
sexy (...) (rep.02.15) Bună treabă, fetelor trageţi de băieţi să se-mbete, ce să zic, dacă aşa funcţionează... Uite, mai
avem o treabă interesantă, legată de dragoste. S-ar putea ca în California, cică actorii de filme XXX pentru
adulţi să fie obligaţi prin lege să se protejeze cu căciuliţă... cu căciuliţă, acuma nu de blană... Cum ar fi să
vedem filme XXX de-ăstea şi toţi actorii să aibă câte o căciulă din aia de nurcă în cap sau de-aia...
Nicolai: Cu care să se protejeze sexual.
Sara: De oaie, de miel, cum se purta înainte, căciulile alea frumoase de miel... S-ar putea întâmpla asta,
pentru că sunt foarte îngrijoraţi de boli, de ăstea şi vor să dea un exemplu. Care va să zică s-ar putea, cine ştie,
ca în câţiva ani, cam toate producţiile astea să aibă aşa ceva, adică actorii să fie protejaţi de prezervativ.
Nicolai: Din păcate prima oară îţi începi viaţa sexuală cu un feel din ăsta, aşa fac oamenii şi o să li se pară
normal să fie aşa, se sperie bărbaţii, se uită în pantaloni şi: „Hi! N-am căciuliţă!” Şi o să creadă că e natural să
ai aşa.
Sara imită un copil: Mami, mami, eu de ce n-am?... Toţi copiii au.
Nicolai: E! Tu eşti un pic handicapat. (...)
Sara (ora 07.54): Bikini au împlinit 65 de ani, au fost creaţi în anul 1946 (...) Bikini, de fapt, sunt şi chiloţii
şi sutienul, sunt amândouă piesele, costum bikini (...) (rep. 1.42) Unele fete au cu ce să-şi umple sutienul de la
bikini, altele n-au, pentru cele care n-au, Pro FM-ul are un concurs proaspăt lansat, se numeşte Silicoane
pentru fane, adică dăm ca premiu o pereche de silicoane pe care ţi le oferim de pe 7 iunie – începe votarea la
acest concurs, deocamdată fetele se înscriu pe site-ul profm, trebuie să urcaţi o poză acolo, o scurtă descriere şi
dacă lumea vă va vota începând cu data de 7 iunie şi aveţi cele mai multe voturi până la final, câştigaţi nişte ţiţi
noi!... să se joace lumea cu ele!.... sau mă rog, la ce le mai folosiţi, fiecare cu folosirea ei. (...)
Sara (ora 08.30, rep.00.40): Uite ce zice un studiu, primul lucru pe care o femeie îl observă la altă femeie este
cât de grasă e. Gata, să nu mai aud de-ălea cu „Uită-te şi la suflet prima dată.” Nu. Dacă şi fetele se uită prima
dată la cât de grase sunt!...
Nicolai: Păi da’ şi normal, nu? Acuma pe bune, tu de exemplu, ai umbla cu ***1?
Sara: Unde?
Nicolai: Undeva, oriunde... în viaţa asta, dau un exemplu...
Sara: Depinde, acuma, aş umbla cu ea pe stradă, n-aş umbla cu ea prin pat, de exemplu.
Nicolai: Păi vezi? Asta e ideea. Şi ţi se pare că e o femeie cu suflet rău?
Sara: Băi, cineva o iubeşte şi pe ea.
Nicolai: Păi nu?
Sara: Păi da. Acuma, uite, alte lucruri la care se uită femeile, după cât de grasă e, cât de machiată e (...)
O ascultătoare a cerut informaţii în legătură cu mărimea silicoanelor oferite ca premiu la acest concurs,
„Silicoane pentru fane”.
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Sara (ora 08.37): Nu văd să scrie nimic în regulament, cât de mare e, cred că fiecare cât vrea, că e până la
urmă, după corp... Deci ea zicea să dăm 500 de grame, nu 500 de miligrame, sau ceva de genul ăsta...
Sara: Naiba le mai ştie, că noi numai le pipăim, nu ştim cum se bagă înăuntru şi cât de mari sunt...
Nicolai: Nu ştiu, mari să fie, le punem mari, garantăm.
Sara: Le pune doctorul Stan, auzi.
Nicolai: E bun ăsta.
Sara: Am auzit şi eu de Constantin Stan, ăsta i-a pus lu’ Răduleasca?
Nicolai: E bun Stan, ştiu că la bază era ORL-ist (...)
Sara: Înţeleg că e un medic foarte bun, nu ştiu ce, cu mastere, cu... el i-a pus Mihaelei Rădulescu?
Nicolai: Da, el i-a pus. Sara: Şi lu’ Iulia Vântur tot el i-a pus!! Nicolai: Lux, lux.
Sara: Şi i-a operat nasul cântăreţei Cristina Rus, i-auzi! care va să zică vă operăm la un doctor de vedetă,
mă fetelor! Nicolai: E frumos...
În studioul Pro FM a fost invitată Pamela de România (Simona Traşcă) (ora 09.35):
Sara: Pamela de România este o tânără blondă, cu sâni imenşi, ne uităm numai la ţiţi ei de când a intrat în
studioul Pro FM...
Nicolai: E prima oară când mă uit la capul tău, eşti chiar frumoasă... (...)
Sara (rep.03.10): Măi Pamelo, da’ tu ce implanturi ai, de cât? Pamela de România: De 300.
Sara: Am înţeles, sunt de bun simţ, nu sunt exagerate, ceea ce înseamnă că într-adevăr, avea fata ţiţi
dinainte. Uite, pot să-l pun pe Nicolai să observe fenomenul sânilor tăi? Nicolai, te rog frumos prezintă-te, du-te
mai aproape. Pamela de România întoarce-te un pic la mine să-ţi spun ceva. Deci Nicolai, din câte ştiu eu, n-a
pus niciodată mâna pe silicoane. Eu până acuma am avut experienţe de-ăstea mai multe şi vreau să-i facem o
premieră lui Nicolai, Nicolai să pună mâna pe o pereche de silicoane, că n-a mai pus.
Pamela de România: Pune mâna pe care vrei, pe-aia faultată sau pe-aia Ok. (Recent, la unul dintre sâni s-a
deplasat siliconul-n.n.)
Nicolai: Sunt un gentlemen, pun întâi pe asta normală.
Sara: Cum se simte, Nicolai?
Nicolai: Foarte tari, foarte bine, se simt foarte pline, foarte tari, nu sunt deloc moi, dar eu în timpul ăsta pot
să palpez în continuare...
Sara: Descrie experienţa.
Nicolai: Experienţa este minunată. (Râsete). Acuma să-l vedem şi pe-ăla bolnăvior. E bun şi-ăsta, dă-mi-l
mie! Nicolai: Dacă nu mai ai nevoie de el, aşa stricat cum e, dă-mi-l mie că e foarte bun.
Pamela de România: Dar el de fapt a pus mâna pe sânul meu. Dedesubt este sânul.
Nicolai: Deci se simte foarte bine.
Pamela de România: Aşa, ia-l şi pe celălalt. Nicolai: Aşa, acuma ăsta normal... Sara: Aşa, Nicolai. Gata?
Nicolai: Mie îmi vine să-i scot. Sara: Gata, ajunge, las-o în pace...
Pamela de România: Pune mâna ca lumea!
Sara: Tare timid este băiatul ăsta.
Pamela de România: Da, trebuie să-l iniţiem.
Sara: Nicolai a fost la prima lui experienţă cu o pereche de silicoane...
Nicolai: M-am roşit puţin...
Sara: Vreau să aflu de la tine, având în vedere că a fost prima experienţă, care a fost diferenţa pe care ai
simţit-o tu, între un sân natural pe care ai mai pus mâna, şi un sân siliconat, cum e al Pamelei.
Nicolai: Deci sânii siliconaţi stau mult mai drept, mai puternici şi sunt mult mai tari şi la o simplă
atingere, inclusiv eu devin mult mai tare. Sara: Aia, nici nu mă gândeam altfel.
Pamela de România: Acum să te controlez şi eu? Nicolai: Da. Pamela de România: Da, auzi!
Sara: Te rog frumos vezi şi Nicolai cum stă pe castravete, vorba-aia. Luăm o pauză aici la Alarma, ne
întoarcem (...)
După o scurtă pauză muzicală s-a reluat discuţia cu Pamela de România. Sara (rep.09.10) a presupus că fata,
Pamela de România, a ieşit în presă şi a devenit cunoscută pentru că Liviu Vârciu a luat-o la el acasă, nu deasta?
Pamela de România: Nu (...)
Nicolai (rep.10.05): Dar cum e Liviu Vârciu aşa, ca bărbat? Pamela de România: E bun.
Nicolai: Adică ai fost mulţumită de el, nu? Pamela de România: De prestaţia lui, da.
Sara: Fată, dar zi-mi, Liviu Vârciu, a câta ai fost la el, ţi-a zis cumva?
Pamela de România: Ha ha, păi de unde era să ştie îţi dai seama, cred că a pierdut numărul...
Nicolai: Dar el la tine, al câtelea a fost? Pamela de România: Asta n-o să spun. Ce întrebare indiscretă!
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Sara: Atunci spune-mi un alt număr, facem aşa, o scală de la 1 la 10, de ce notă e Liviu Vârciu?
Pamela de România: Nu fac, am declarat deja că nu... Vrei să mă păcăleşti.
Nicolai: Nu, dă-i o notă, lui, de la 1 la 10. Adică de cât e el? De 7, de 8, de 9?
Sara: Păi aia întrebam, cât i-ai da lui Liviu Vârciu ?
Pamela de România: I-aş da... aproape 9.
Sara: Aproape 9? Da ce face Liviu Vârciu în pat, elicoptere, de-ăstea, se dă peste cap??!
Pamela de România: Elicoptere, bidinele... nu, e bun.
Nicolai: Bidinelele cum sunt?
Pamela de România: Întreabă-l!
Nicolai: Auzi, dar încă un lucru te mai întreb... vreau să ştiu dacă te-a surprins cu ceva în pat Liviu Vârciu,
vreo invenţie pe care ai văzut-o numai la el? Are vreo schemă, ceva, ce n-ai mai întâlnit-o până acuma?
Pamela de România: ...O poziţie ciudată, care nu pot s-o descriu în momentul ăsta.
Nicolai: Hopa!!! Sara: Hopa!! Ia deseneaz-o, ştii să desenezi?
Pamela de România: Hai să trecem peste Liviu, vă rog frumos!
Sara: Am înţeles, poziţia asta te rog frumos să ne-o desenezi, ca s-o avem şi noi să ştim cam care e poziţia cu
care loveşte Liviu Vârciu. Nicolai: Şi punem pe facebook.
Sara: Mai luăm o pauză de muzică cu Pamela de România şi revenim, vorbim mai multe despre ţiţile pe care
le deţine ea, pentru că avem şi noi un concurs, nu ştiu dacă ştii, Pamela, tocmai s-a lansat, oferim o pereche de
silicoane ascultătoarelor noastre.
Pamela de România: Şi după, eu vă propun să faceţi şi buze pentru fane.
(...)
Nicolai: (rep. 15.47) (...) Ne spunea Pamela că s-ar fi înscris şi ea la concursul nostru, chiar dacă este super
siliconată ca să-i punem unele mai mari.
Sara: Da’ unde vrei să ajungi, mă nebuno? Unde vrei să ajungi cu ţiţi astea de le ai tu, până unde vrei să le
duci? Pamela de România: Până la gât. Nicolai: Până la gât? Mamăă....
Sara: Hai să intrăm în subiectul ăsta cu ţiţi, acuma, un concurs lansat de Pro FM de o săptămână şi ceva, se
numeşte Silicoane pentru fane, intraţi pe pagina profm vă înscrieţi acolo, doamnele şi domnişoarele care îşi
doresc o pereche nouă de ţiţi şi n-au posibilitatea, operaţia se face la un medic renumit din România, mai zi o
dată cum îl cheamă... Nicolai: Stan.
Sara: La domnul medic Stan, care le-a operat şi pe Mihaela Rădulescu, Iulia Vântur şi o lungă listă de
vedete s-au operat la dânsul. Fetelor, pe 7 iunie începem votarea... Numai la ţiţile ei mă uit, că nu mai pot.
Nicolai: Da, şi eu, dar nu prea mai pot să fiu destul de comunicativ, nu prea mai leg bine cuvintele.
Sara: Nicolai, stai în fund şi uită-te la ţiţi ei, că eu (...)
Sara: Aş vrea să ştiu, ţie ţi-au modificat într-un fel viaţa silicoanele astea, cam ce ţi-au adus?
Pamela de România: Mi-au adus mai multă încredere în mine, pentru că până la urmă despre asta e
vorba. Nicolai: Şi apariţii în presă. Pamela de România: Nu neapărat
Sara: Da’ tu erai tristă, aşa, cu tine, ziceai „Nu-s bună de nimic, vai de capul meu!”
Pamela de România: Oricum de felul meu sunt o tristă şi-o depresivă.
Nicolai: Da eu am înţeles că eşti veselă şi cânţi...
(...)
Sara (rep.19.15): Câţi bărbaţi s-au bucurat de noile tale silicoane pe care ţi le-ai pus în februarie?, aş vrea să
aflu.
Pamela de România: Doi. Nicolai: Doi bărbaţi? Unul la stângul, unul la dreptul. Adică ăla de la stângul a
fost mai brutal, de l-a deplasat un pic.
(...)
Sara (rep.21.40): Dragă Pami, aş vrea să le dai tu un mesaj fetelor care s-ar putea înscrie în concursul lansat
de Pro FM, Silicoane pentru fete, prin experienţa ta, în legătură cu schimbarea vieţii, asta mă interesează: s-o
facă, să n-o facă, să se înscrie la concurs, să nu se înscrie, ce să facă?
Pamela de România: Să o facă. Dacă ele sunt 100 % că îşi doresc chestia asta, s-a facă pentru că or să
prindă încredere în ele... Sara: Deci tu zici că asta cu încrederea funcţionează...
Pamela de România: Da. Nicolai: Incredibil, e ca la bărbaţi
Pamela de România: Da, când te simţi bine cu tine însuţi ai altă atitudine şi atitudinea contează.
Sara: Una e când în cuşculiţa de acasă ai un cuc mai mic, una e când ai un cuc mai mare, de te trezeşte
dimineaţa, aşa e şi la fete, observăm, nu? una e când ai nişte ţiţi mai mici, una e când ai nişte ţiţi mai mari.
Pamela de România: Şi cazul meu că mi s-a deplasat un sân, e foarte rar. (...).
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 Emisiunea „Alarma” din data de 31.05.2011
Sara (ora 8.38): ...acuma găsesc şi că roşiile ar putea să aibă bacteria E.coli încep să înnebunesc, nu se
poate, şi castraveţile şi roşiile, în halul ăsta nu se mai poate, cică bacteria ucigaşă a intrat şi în România, scrie
pe prima pagină a Evenimentului Zilei, să nu mai lingi nici roşii, Nicolai, fără să le speli (...)
Nicolai: Nu ştiu, e o campanie de responsabilizare a fetelor de Dorobanţi, cred, să nu mai atingă nici
castravetele nici cele două roşioare de dedesubt. Deci, cred că vrea cineva să le educe, să schimbe placa, să le
pună şi la muncă cinstită (...)
Sara (rep.01.00): Bărbaţii apreciază femeile care iubesc, uite măi Nicolai, o explicaţie că tu eşti unul dintre cei
care nu înţelege de ce bărbaţii o iubesc foarte mult pe Bianca Drăguşanu, ţie nu-ţi place şi-mi tot aminteşti că
„ce grasă a fost”, da’ ce contează că a fost grasă, contează cum arată acuma, cică doamnele care s-au
confruntat cu probleme de greutate dar au reuşit să le depăşească sunt considerate de către bărbaţi mai
atractive decât ălea care au fost mereu piele şi os, adică slăbuţe. Femeile care nu au avut niciodată probleme de
greutate, le consideră pe cele care au slăbit, instabile emoţional. Nicolai: Nu cred asta.
Sara: Care va să zică bărbaţii le iubesc pe-ălea care au fost grase şi au slăbit, şi femeile le urăsc pe-ălea
care au fost grase şi-au slăbit.
Nicolai: Nu, eu, de exemplu, n-aş putea să umblu cu ***2, de exemplu, chiar dacă ar slăbi, pentru că m-ar
urmări toată viaţa imaginea ei din trecut. N-aş avea cum, la fel şi cu Bianca Drăguşanu, mi-o amintesc cum a
fost şi-mi dau seama că acuma e numai plastic pe ea, şi că de fapt nu ea a slăbit, nu ea a făcut mare lucru, ci
chirurgul ăla cu bisturiul, săracul. Adică de ăla ar trebui să mă îndrăgostesc, dar nu sunt gay ca să măndrăgostesc de el.
Sara: Ce să zic, tare rău mai eşti domle ruşine să-ţi fie, că uite, mai ieri a venit Pamela de România la noi şi
erai cu mâinile peste tot pe ea ca să vezi pe unde se duce siliconul, cum e siliconul, ai zis că ţi-a plăcut, acuma ce
faci, o dai la-ntors?
Nicolai: Nu ştiu, dar să zicem că prin absurd, m-aş combina cu Bianca Drăguşanu, nu se va-ntâmpla, să
zicem că prin absurd şi mă duc la ea acasă şi-mi arată un album cu ea de-acum vreo doi-trei ani. Păi nu-mi
piere tot apetitul? Tot cheful?
Sara: Acuma, nu ştiu, dacă ţie-ţi place mai mult să te hârjoneşti cu albumul , atunci-ţi piere cheful, dacă vrei
să te hârjoneşti cu ea cred că o să-ţi vină cheful. Hai să ascultăm nişte publicitate (...)
(...)
Sara (rep.11.00-sel): Pe pagina noastră de internet s-a lansat cel mai tare şi beton concurs al acestor zile,
concursul cu silicoane, de-aia e şi tare şi beton. Doamnele şi domnişoarele care vor să-şi tragă o pereche nouă
de ţiţi o pot face cu ajutorul Pro FM-ului, deocamdată se fac înscrierile, îţi pui o poză şi lumea comentează
acolo, deocamdată, pe 7 iunie vom începe să votăm, care fată vi se pare că se potriveşte cel mai bine cu o
pereche de ţiţi nouă pe aia o votăm, ca să înţelegem, sau care vă place, sau care-şi face mai bine publicitate prin
intermediul prietenilor. Un implant la doctorul Stan, este premiul pe care-l câştigă fetele ăstea.
Nicolai: Am auzit că e cel mai tare doctor în domeniul ăsta, pe Mihaela Rădulescu, cică a operat-o, pe
Iulia Vântur...
Sara: Da, dom’le, se loveşte de mobilă şi o doare pe mobilă, aşa de tare e, nu-l doare pe el, pe doctoru’
Nicolai: A operat tot Iaşul, ca să-nţeleg... toată Moldova.
Sara: Fetelor, de pe 7 iunie, când începe votarea, ne distrăm foarte tare dar până atunci înscrieţi-vă pe
acest site (...).
Sara (ora 8.52): ...Nicolai, să ştii că ieri ţi-am zis, în momentul când a venit fata aia, Pamela de România, în
studioul Pro FM ca să vorbim despre silicoane în legătură cu campania asta nouă a Pro FM-ului. Ţi-am zis, bă
Nicolai, eu am lucrat cu silicoane, cam cu vreo 4-5 perechi, am tras de ele, le-am dus, le-am întors...
Nicolai: Eu, sincer, n-am mai atins până ieri silicoane.
Sara: Şi tocmai de-aia, ieri ţi-am zis: având în vedere că e prima oară, pune mâna pe ele, descrie tot ce faci,
că uite, a rămas lumea neliniştită, ne scrie o fată pe messenger, avem um mesaj aicea: „Băieţi îmi cer scuze
pentru întârziere, aş vrea să-l rog ceva pe Nicolai în legătură cu ieri dimineaţa, cu ţiţile pe care le-a avut în
studio, vezi că nu ţi-ai făcut treaba ieri, ţi-am zis, zice: „nu toţi băieţii sau bărbaţii ştiu cum e să atingi o
pereche de ţiţi cu silicoane, explică-le ce senzaţie ai avut”, ţi-am zis că trebuie să povesteşti.
Nicolai: Am explicat, mă, ce senzaţie am avut, am simţit cum mă strâng pantalonii foarte tare. Ha ha ha.
Da’ rău de tot, mă sufocam, pe bune.
Sara: La mâini ce-ai simţit?
Nicolai: La mâini am simţit nişte sâni foarte plini, deci foarte plini erau şi foarte tari.
Sara: Cum, restul sunt goi?
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Nicolai: Nu, dar sunt un pic, un pic mai moi, nu că ăia nu mi-ar plăcea, mie îmi plac toţi sânii din lume, şi
mici şi mari şi moi şi tari.... să nu fie prea lungi, prea bretele, atât... Sara: Iar te-ai luat cu altele.
Nicolai: Tu vrei, strict, cu silicoane.
Sara: Eu vreau să-mi descrii senzaţia, n-auzi că aşteaptă lumea de la tine, că unii n-au avut dom’le, n-au
avut când erau mici.... să se joace, şi-atuncea, vezi, d-aia n-ai tu lucruri frumoase, că nu poţi să le descrii.
Nicolai: De mici ne-au învăţat părinţii: când ai ceva frumos împarte şi cu ceilalţi... ţi-am zis, ce vrei să zic
mai mult, că nu înţeleg? Sara: Nu mie, oamenilor, că eu ştiu!
Nicolai: Oameni buni, se simte frumos, se simte sânul mai plin.
Sara: Tot la „mai plin” am ajuns, nu ne lămurim. Nicolai: Da’ nu înţeleg ce vrei să zic mai mult.
Sara: Păi nu ştiu, uite, te întreabă fetele. Hai să trecem mai departe la câinii (...)

__CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI, PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE - PRO FM ____
Postul de radio Pro FM a lansat concursul „Silicoane pentru fane”. În anunţurile legate de acest concurs,
prezentatorii emisiunii au îndemnat fetele/femeile să se înscrie:
...Dacă n-ai nimic pe sub tricou şi eşti doamnă, domnişoară, atunci să ştii că poţi câştiga o pereche de
sânişori noi de la Pro FM (...) (27.05.2011)
Odată ce-ţi faci o treabă de-asta, un upgrate, un tuning pe sâni, deja îţi măreşti preţul orice ai face: după
ce ţi-ai pus silicoanele te duci şi ceri mărire de salariu. (27.05.2011)
Unele fete au cu ce să-şi umple sutienul de la bikini, altele n-au, pentru cele care n-au, Pro FM-ul are un
concurs proaspăt lansat, se numeşte Silicoane pentru fane, adică dăm ca premiu o pereche de silicoane pe care
ţi le oferim (30.05.2011)
Promo pentru concurs: (...) Pro FM te face WOW cu un număr mai mare la sutien pentru totdeauna.
Înscrie-te acum pe profm.ro, convinge pe toată lumea să te voteze şi câştigi o operaţie de implant. La Pro FM
viaţa are bust.
Precizarea că acest concurs se adresează fetelor în vârstă de peste 18 ani s-a făcut, în perioada
monitorizată, doar în emisiunea „Alarma” difuzată în data de 25.05.2011.
Ediţia din data de 30.05.2011 a cuprins comentarii pe teme sexuale:
Prezentatorii emisiunii s-au referit la o ştire despre actorii de filme XXX, care ar putea fi obligaţi să se
protejeze cu căciuliţe, iar Claudiu Sara a imitat un copil: Mami, mami, eu de ce n-am?... Toţi copiii au.
Tot în ediţia din 30.05.2011 a emisiunii „Alarma” cei doi prezentatori au avut-o invitată în studio pe
Pamela de România (Simona Traşcă), o tânără blondă, cu sâni imenşi, care, aşa cum a povestit, s-a măritat la 16
ani şi a divorţat la 21. Unul dintre prezentatori, Bogdan Nicolai i-a palpat sânii, rugat fiind de celălalt coleg să
explice diferenţa dintre un sân natural şi un sân siliconat, cum e al Pamelei. Au fost comentarii cu conotaţii
sexuale, invitata fiind rugată să împărtăşească şi din experienţa sexuală cu un alt bărbat, prilej cu care a vorbit de
poziţiile cu acesta în pat: O poziţie ciudată, care nu pot s-o descriu în momentul ăsta (...) Elicoptere, bidinele...
Acest subiect a fost comentat şi în emisiunea „Alarma” din ziua următoare, 31.05.2011, când Bogdan
Nicolai a împărtăşit din simţămintele pe care le-a avut când i-a palpat sânii Pamelei (o pereche de ţiţi cu
silicoane): am simţit cum mă strâng pantalonii foarte tare. (...) La mâini am simţit nişte sâni foarte plini, deci
foarte plini erau şi foarte tari.
În unele comentarii, în ediţiile din zilele de 30.05.2011 şi 31.05.2011, au fost aduse jigniri unor persoane
feminine foarte cunoscute, pornind de la un studiu potrivit căruia primul lucru pe care o femeie îl observă la altă
femeie este cât de grasă e (30.05.2011, ora 8.30), sau alt studiu, în care se arată că doamnele care s-au confruntat
cu probleme de greutate dar au reuşit să le depăşească sunt considerate de către bărbaţi mai atractive
(31.05.2011, ora 8.38).
În unele anunţuri pentru concursul „Silicoane pentru fane” s-a precizat că operaţia de implant va fi
efectuată de un medic renumit din România, doctorul Stan, medic foarte bun, cel care le-a operat pe Mihaela
Rădulescu, Iulia Vântur şi o lungă listă de vedete. (ex: 30.05.2011, ora 08.37).
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3. _____EUROPA FM___________________________________________
Reclamaţia nr. 5827/04.05.2011: Întrucât ştirile sportive sunt uneori confuze când e vorba de
clasamente, respectiv colegul dvs de la ştiri sportive relatează despre clasamente când cu lungimi, când cu
puncte vă sugererez să specificaţi şi definiţia termenului de lungime. Are 1 punct, 2 sau 3 sau poate cine ştie câte
puncte? Inclusiv la ştirile sportive de azi dimineaţă – 3 mai 2011 - de la ora 7, aţi folosit atât termenul de
lungime, cât şi termenul de punct cu referire la echipe diferite.
Cumva campioana la fotbal joacă pe lungimi?
Urmează să reclam această conduită (nu este prima dată) la CNA. Deja sunt curios ce punct de vedere
are această instituţie.
Constatări:
Ştiri sportive - 03 mai 2011ora 07.16 şi ora 08.16:
Prezentator ştiri sportive (Tudor Ciurescu): ...Oţelul Galaţi rămâne pe locul 2 şi după etapa a 30-a,
învingătoare la limită în deplasare la CFR Cluj (...). Oţelul se menţine la o lungime în urma liderului FC
Timişoara şi are în continuare 1 punct avans faţă de FC Vaslui. (...) Dinamo rămâne pe locul 4, la 9 puncte faţă
de FC Timişoara şi la 8 în urma Oţelului Galaţi.
Ştiri sportive - 09 mai 2011, ora 07.17:
Prezentator ştiri sportive (Tudor Ciurescu): (...) Steaua rămâne la 2 lungimi în urma Rapidului şi poate fi
depăşită după etapa a 32-a de Dinamo (...)
Notă: Aşa arătau clasamentele de fotbal la data ştirilor sportive evocate în raport:
(Ştiri 3 mai) Clasament liga 1 după etapa 30:
1. Timişoara..............59 puncte
2. Oţelul....................58
„
3. Vaslui....................57
„
4. Rapid ....................52
„
5. Dinamo..................50
„

(Ştiri 9 mai) Clasament liga 1 după etapa 31:
1. Oţelul...................61 puncte
2. Timişoara............60
„
3. Vaslui..................58
„
4. Rapid ..................52
„
5. Dinamo................50
„
6. Steaua..................50 „

Concluzie:
În ştirile sportive se foloseşte cuvântul „lungime” când se face referire la diferenţa de locuri ocupate de o
echipă în clasamentul de fotbal.
4. _____Piesa muzicală Vestul sălbatic – Puya _________________________________________
Piesa conţine versurile: „Tot ce-i bun tre’ să vină de afară / Tot ce e de la noi e de căcat şi tre’ să moară”.
Piesa a fost difuzată de posturile de radio:
Radio 21 (repere la care s-a difuzat-exemple: 14.05.2011-ora 13.05, 16.05 2011-orele 07.48 şi 10.52 ş.a.)
Kiss FM (repere la care s-a difuzat-exemple: 04.05.2011-ora 07.47, 14.05.2011-ora 7:16, 18.05.2011- ora
9:45, 21.05.2011- ora 9:16, 25.05.2011- ora 7:28, 26.05.2011-ora 8:51 ş.a.)
Zu (repere la care s-a difuzat-exemple: 09.05.2011-ora 7:58, 19.05.2011-ora 08.23, 21.05.2011-ora 7:39,
22.05.2011-ora 7:36, 23.05.2011- ora 8:38, 26.05.2011- ora 7:25, 27.05.2011- ora 9:46 ş.a.);
Postul de radio Pro FM a difuzat această piesă cu o mică prelucrare (distorsiune) a cuvântului (24.05.2011
la ora 08.15).

5. Radio Gold FM
În perioada menţionată nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale
Data: 07.06.2011
Şef Serviciu Monitorizare Radio-TV
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