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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Compartimentul Monitorizare Radio 

 

Raport de monitorizare 

 

Posturi radio: Europa FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Radio Zu şi Radio 21  

Emisiunea: Emisiuni matinale  

Tema: Protecţia copiilor, demnitate umană, publicitate  

Perioada: 01.02.2010 – 28.02.2010  

Monitorizare: Compartimentul Monitorizare Radio 

 

În perioada 01.02.2010 – 28.02.2010 au fost monitorizate emisiunile matinale difuzate de posturile de radio: 

Europa FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Radio Zu şi Radio 21. Numărul de ediţii ale emisiunile matinale 

semnalate în prezentul raport de monitorizare: 

 

Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 

Protecţia copiilor 

(nr emisiuni 

semnalate) 

Protecţia demnităţii 

umane şi a dreptului 

la propria imagine 

Publicitate 

(alta decât cea semnalată 

ca publicitate) 

Europa FM - - - 

Radio Guerrilla 1 - - 

Kiss FM - - 1 

Pro FM 1 - - 

Radio 21 2  -  - 

Radio Zu 5 - 1 (ediţie inclusă) 

 

 

1. RADIO GUERRILLA________________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Emisiunea matinală „Guerrilla de Dimineaţă” se difuzează de luni până vineri, între orele 07.00-10.00. 

 

 Emisiunea „Guerrilla de Dimineaţă” din data de 10.02.2010 

 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, la ora 08:48, în cadrul unui concurs „ Ghicitate celebră ”, cu premii 

constând în cartea „Codului bunelor maniere” şi audiobook, realizatorii Mihai Dobrovolsky şi Vlad Craioveanu, în 

dialog cu un ascultător au făcut unele afirmaţii în legătură cu drogurile şi au dat explicaţii copiilor referitoare la ce 

anume semnifică un „joint”.  

 

M. Dobrovolsky (reper 0:05): Alex, te rog frumos să ne spui, ce crezi  tu că ne bulversează şi ne blochează 

raţional, pe mine şi pe Vlad, separat?  

Ascultator Alex: Nu ştiu, separat.. probabil că pe Vlad îl blochează fetele de la Indigo şi pe tine... Cheeky 

Girls... 

M. Dobrovolsky (reper 0:35): Ok! Părerea ta. Mircea, bună dimineaţa. 

Ascultator Mircea: Bună dimineaţa. Eu cred că pe amândoi vă blochează acelaşi lucru şi anume, nu ştiu 

dacă  pot să spun, un joint? 

M. Dobrovolsky: Dar nu ne blochează. 

Vlad Craioveanu: Nu, nu. 

Mircea: Nu vă blochează? 

M. Dobrovolsky, Vlad Craioveanu : Nu. 

Mircea: Aşa am crezut. 

M. Dobrovolsky: Nu ne blochează! 

Mircea: Da, vă blochează adică nu puteţi să rezistaţi, la modul ăsta mă gândeam. 
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M. Dobrovolsky: Dacă am folosi aşa ceva, ne-ar debloca. 

Vlad Craioveanu: Debloca, da. Şi în plus nu ne-ai văzut cât  de namile suntem, un joint? 

Mircea: Bine, un  joint făcut pe măsura voastră. Unul clasic. 

M. Dobrovolsky: De câte  ori  aud joint pe radio mă gândesc la „Poliţist, adjectiv” ... Are două scene 

superbe. 

Vlad Craioveanu: Te uiţi la un film pentru două scene... 

M. Dobrovolsky (reper 1:27): ...Oricum, pentru copii, ca să ştie, joint este când îţi faci  o ţigară  de aia 

rulată, adică nu-i cumpărată ...  

Mircea: Da, da, da. 

M. Dobrovolsky: E rulată, ţi-o faci tu, cu tutun, din comerţ, samson... 

Mircea: Exact. 

Vlad Craioveanu: Un cui, un ... 

Mircea: Cu gumă înăuntru, cum se găsea... 

M. Dobrovolsky: Un cui d’ăla, da. Îţi faci, aşa. Bine, cred că Mircea, putem să zicem  că-i....  

Vlad Craioveanu: Da. 

M. Dobrovolsky: Adică, într-o lume virtuală ... 

Vlad Craioveanu: În second life, eu fac asta. 

M. Dobrovolsky: Baftă, îţi trimitem premiul, Matei, ce este premiul astăzi? 

Vlad Craioveanu: Două jointuri... 

Matei: E „Codul bunelor maniere”.   

M. Dobrovolsky: „Codul bunelor maniere”, Politicos, frumos , cu audiobook... totul, ca să fim Ok! 

Mircea: Ok! O zi bună!... 

M. Dobrovolsky: Să ne trimiţi portocale, Mircea!... 

Vlad Craioveanu: Iar noi îţi dăm chiftele!... 

 

______CONCLUZII  -  RADIO GUERRILLA ________________ 
 

În emisiunea „Guerrilla de Dimineaţă”din data de 10.02.2010, în dialog cu un ascultător, Mihai 

Dobrovolsky şi Vlad Craioveanu au replicat că un joint  „nu ne blochează”, ...„dacă am folosi aşa ceva, ne-ar 

debloca” şi au explicat copiilor ce anume semnifică un „joint”: Oricum, pentru copii, ca să ştie, joint este când îţi 

faci  o ţigară  de aia rulată, adică nu-i cumpărată...  E rulată, ţi-o faci tu, cu tutun, din comerţ, samson... 

(Notă monitorizare: Un joint este o ţigară care conţine cannabis). 

 

În anul 2009 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Guerrilla Bucureşti 

pentru încălcări ale normelor privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale, în datele de: 

10.03.2009 (5.000 de lei), 07.04.2009 (5.000 de lei), 07.05.2009 (7.500 de lei) şi 09.02.2010 (somaţie publică). 

În 21.05.2009-15.000 lei - emisiunea lu’ Gheorghe şi Mihaiu - pentru acuzaţii penale şi morale neprobate. 

 

 

 

2. _KISS FM___________________________________________________________ 

 

PUBLICITATE 

 

 Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 24.02.2010  

În cadrul emisiunii Şerban Huidu a citit declaraţia cuplului nr.5, intrat în finala concursului Kiss 4 

love – ne iubim şi ne luăm: 

– Cum s-a întâmplat de v-aţi combinat? „S-a întâmplat într-o seară rece de iarnă când stăteam 

să mă socializez cu un Red Bull, singur la masa mea. Dar totul a devenit mai energizant când m-am 

întâlnit la o intersecţie de drumuri neasfaltate cu preitena mea Irina şi iată Irina i-a dat A-riiiii-pi”. 

 
 

CONCLUZIE: Sloganul – „Red Bull îţi dă aripi” – este cunoscut din spoturile publicitare radio şi 

TV pentru băutura energizantă Red Bull.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A2igar%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cannabis
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3. _PRO FM___________________________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Emisiunea „Alarma” se difuzează zilnic, de luni până vineri, între orele 6.30-10.00 şi este prezentată de 

George Vintilă şi Claudiu Sara. 

 

NOTĂ: Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 februarie 2010, Consiliul a analizat raportul întocmit de 

Direcţia Monitorizare pentru perioada 04-31 ianuarie 2010 şi a sancţionat postul de radio Pro FM pentru ediţiile 

emisiunii „Alarma” difuzate în zilele de 19 şi 20 ianuarie 2010, cu amendă în cuantum de 10.000 lei, deoarece în 

aceste emisiuni realizatorii au făcut comentarii pe teme sexuale şi au folosit un limbaj vulgar la ore la care copiii 

au acces neîngrădit la programele de radio. 

Ediţa semnalată în continuare a fost difuzată în preziua şedinţei. 

 

 Emisiunea „Alarma” din data de 08.02.2010 

 

Emisiunea a continut, la ora 9:07, comentarii pe teme sexuale la o oră accesibilă şi copiilor: 

George Vintilă: I-auzi că unul dintre cei mai bine plătiţi americani, manechini... din lume, s-a oferit să 

facă sex oral poliţiştilor, ca să nu-l aresteze. 

Claudiu Sara: Asta e din seria... cum să mai scapi de poliţie. Ascultă cu atenţie în cazul în care te opreşte 

poliţia şi te simţi cu musca pe căciulă, decât să împingi bani, mai bine te oferi. 

George Vintilă: Nick Sneider, angajat al Casei de Modă Prada, s-a-mbătat şi a început să se comporte 

violent în locuinţa iubitei sale. Când însă a încercat să-i dea bere copilului de un an al iubitei, ho, ho... femeia a 

chemat poliţia. Ca să nu fie reţinut pentru violenţă domestică, tânărul de 21 de ani le-a spus poliţiştilor că le va 

face un oral cum n-au mai avut parte până atunci... Probabil că poliţiştii de-abia se-ntorseseră de la unul, că 

propunerea n-a sunat pe placul lor şi l-au arestat.  

Claudiu Sara: Ha, ha, ha 

George Vintilă: Cred că poliţiştii i-au spus: băi băiatule, ce să-ţi zicem. Eşti drăguţel, dar ai barbă şi 

mustaţă. Parcă totuşi, parcă totuşi... las’ că te iau... te iau în şuturi băieţii de după gratii.  

Claudiu Sara: Exact. 

George Vintilă: E mai bine aşa. 

Claudiu Sara: Hai dacă tot ai chef, hai că te ducem acolo. Te ducem la bulău.  

George Vintilă: ... că eşti încins bine. 

Claudiu Sara: Hai. Că nu degeaba îi zice bulău. 

  

Claudiu Sara: ...Nouă şi nouă minute. Uite, apropo’ de treburi de astea uşor legate de sexualitate, de 

dimineaţă, deşi nu e un moment tocmai potrivit.... 

George Vintilă: pentru că copiii, nu-i aşa, stau acasă astăzi... 

Claudiu Sara: Pentru că... ăştia mici stau acasă, tocmai de-aia, ia mai închideţi-le aparatele de radio. 

Uite băi, citeam aşa, aiurea prin ziare şi ştii că cei de la „Libertatea” au o pagină de sfaturi sexuale, nu ştiu 

dacă ştii... te informez eu... 

George Vintilă: Te rog. 

Claudiu Sara: Că... Am început să citesc atât de repede ştirile încât ajung şi pe paginile astea cu sfaturi 

sexuale, ştii, după ce le termin pe toate, 

George Vintilă: Din inerţie, nu?... Nu din interes. 

Claudiu Sara: Da, da. La rubrica celor din „Libertatea”, răspunde cică Andreea... Alina Plugaru la 

scrisorile oamenilor.  

George Vintilă: Bineînţeles, păi nu putea să pună acolo decât un expert... 

Claudiu Sara: Ei, fii atent! Această frumoasă femeie e şi expert pe deasupra, a primit următoarea 

scrisoare, fii atent! Uite care-i problema zilei.  

George Vintilă: Te orbeşte albul zăpezii, nu? Frumoasă femeie... 

Claudiu Sara: ...Scrie Alexandru din Bucureşti în rubrica asta de la „Libertatea”, deci fii atent ce 

problemă are ăsta, că vă crapă capul. Ia! bărbaţi din toată lumea, atenţie.  

George Vintilă: Uniţi-vă lângă radiouri. 
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Claudiu Sara: Da. Dragă Alina, te rog să mă ajuţi pentru că nu mai ştiu cum să rezolv problema care mă 

macină. Deja probabil toţi ascultătorii sunt absolut distruşi. Bă, ce are ăsta? O boală venerică, ştii, e impotent. 

Fii atent! Am penisul de douăzecişişase, douăzecişişapte de centimetri şi din cauza lungimii am discuţii cu 

prietena mea. La început a încercat să mă-nţeleagă, dar ne certăm tot mai mult. Carevasăzică, omul este foarte 

supărat pentru că este supradimensionat  

G.Vintilă: Nicio problemă, dă un google pe numărul lui Ciomu. Să-i dăm omului s-o rezolve. 

C.Sara: Deci, dragul nostru, are dreptate George, ia încearcă să dai de Ciomu, şi-ţi face trei. 

George Vintilă: Să fie tăiat drept sau într-o parte? Precum salamul. Cum doriţi? Feliat? 

Claudiu Sara: Rămâne aşa... 

 

 

 

 

______CONCLUZII  -  PRO FM __________ 

 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

În emisiunea „Alarma” difuzată în data de 08.02.2010, cei doi moderatori au făcut mai multe comentarii 

pe teme sexuale. La ora 09,07 au comentat o ştire referitoare la un manechin american care „ s-a oferit să facă sex 

oral poliţiştilor, ca să nu-l aresteze”, „le-a spus poliţiştilor că le va face un sex oral cum nu au mai avut parte 

până atunci”. Cei doi au considerat că ştirea face parte din „din seria... cum să mai scapi de poliţie. În cazul în care 

te opreşte poliţia şi te simţi cu musca pe căciulă, decât să împingi bani, mai bine te oferi”. Cei doi au recunoscut că 

este o oră nepotrivită pentru abordarea acestor teme, „Uite, apropo’ de treburi de astea uşor legate de sexualitate, 

de dimineaţă, deşi nu e un moment tocmai potrivit...”, „Pentru că... ăştia mici stau acasă, tocmai de-aia, ia mai 

închideţi-le aparatele de radio” şi Claudiu Sara a citit din pagina de sfaturi sexuale din ziarul Libertatea un 

fragment dintr-o  scrisoare „Dragă Alina, te rog să mă ajuţi pentru că nu mai ştiu cum să rezolv problema care mă 

macină”, „Am penisul de douăzecişişase, douăzecişişapte de centimetri şi din cauza lungimii am discuţii cu 

prietena mea. La început a încercat să mă-nţeleagă, dar ne certăm tot mai mult.”  

 

 

 

În anul 2009 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio PRO FM pentru calitatea 

şi tipologia limbajului folosit în emisiunile matinale (încalcarea normele privind protecţia copiilor în 

cadrul programelor audiovizuale) , în datele de: 10.09.2009 (5.000 lei), 27.10.2009 (2.500 lei) şi 

09.02.2010 (10.000 lei).  

 

 

 

 

 

4. _RADIO 21__________________________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 Fabrica Dementă din data de 04.02.2010  

 

În emisiunea Fabrica Dementă din data de 04.02.2010 a fost difuzată la orele 7.29, 8.45 şi 9.46 rubrica 

„Ştiri din neştire” inspirată, aşa cum au afirmat prezentatorii, de un articol apărut pe site-ul Times.ro potrivit căruia 

doi din cinci români evită stările de sevraj şi-şi menţin starea de veselie consumând lichid seminal regulat. Cică 

aşa ar trece românul peste depresie. Noi am dus mai departe acest experiment şi am pus o întrebare ascultătorilor 

de 21 ieri după-masă. Ascultătorii au fost întrebaţi telefonic cam câţi litri de lichid seminal consumaţi 

dumneavoastră în 24 de ore? Redăm un fragment din rubrica Ştiri din neştire ce a fost difuzată  de trei ori în 

emisiune, la orele 7.29, 8.45 şi 9.48:  
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Moderator: Din ce în ce mai mulţi români alungă depresia consumând lichid seminal. Potrivit unui 

sondaj realizat de institutul Tusea şi Junghiul din Bucureşti s-a arătat că 2 din 5 români evită stările de sevraj şi 

îşi menţin starea de veselie consumând lichid seminal regulat, cel puţin de două ori pe zi. Persoanele care nu au 

parteneri stabili îşi pot procura lichidul seminal zilnic de la dozatoarele speciale din farmacii, la preţuri 

promoţionale. 

Moderatorul apelează telefonic: Bună ziua, vă deranjez de la institutul Tusea şi Junghiul din Bucureşti, 

Petre mă numesc, facem un studiu despre calitatea vieţii în România. Dumneavoastră câţi litri de lichid seminal 

consumaţi pe zi?  

Ascultătoare: Cu tot cu apă, cu tot ce conţine în mâncare? 

Moderator: Da, exact. 

Ascultătoare: Cam patru să spun, trei, patru cam aşa (...) 

 (...) 

 

În aceeaşi ediţie a emisiunii Fabrica Dementă din data de 4 februarie, la orele 7.41 şi 9.44, cei trei 

moderatori Orlando, Blaj şi Bubanu au comentat un interviu cu primarul Cristian Poteraş, publicat în ziarul 

Libertatea, care vrea legalizarea sexului în spaţii publice special amenajate. 

Blaj (ora 7.41): Am promis că vorbim despre primarul Poteraş care vrea legalizarea sexului în spaţii 

publice special amenajate. Băieţii de la Libertatea i-au luat un interviu din câte am înţeles. I-au pus câteva 

întrebări, zice: „Aţi fi permisiv cu un proiect de hotărâre care să permită libertatea sexuală în parcurile din sector 

la fel ca la Amsterdam?” Ce zice domnul Poteraş: „În parcuri nu, în locurile special amenajate da, dar nu 

oriunde şi oricând. Societăţile acceptă mai mult sau mai puţin acest lucru. Noi greşim că nu legiferăm acest 

lucru.” 

Bubanu: Care societăţi? Comerciale, secrete... private? 

Blaj: Private, masonii astea... N-avem de unde să ştim. Deci, primarul Poteraş vrea legalizarea sexului. 

Bubanu: Dar nu oriunde şi oricând? Are şi un grafic orar cumva? 

Blaj: Probabil, păi na, te înscrii pe o listă, trimiţi un SMS... cu textul: accept, vreau, doresc. 

Bubanu: Păi, am avut aşa până acum. Deci, am avut piticul, eleva, profesoara, pensionara... Ăştia sunt 

porno toţi. Nu era normal ca încă o categorie să-şi facă loc în nomenclator? Şi atunci ne-am gândit să-l declarăm 

pe primarul Poteraş primarul porno... Pornoraş, primarul pornoraş ca să rimeze. (...) 

 

 

Blaj (ora 9.44): Citeam ieri în ziarul Libertatea un interviu cu primarul Poteraş. 

Orlando: Nu, ai zis greşit... Pornoraş. 

Blaj: A, da, am zis că-l denumim altfel... I-au pus diferite întrebări cei de la Libertatea, la un moment dat 

îl întreabă „aţi fi permisiv cu un proiect de hotărâre care să permită libertatea sexuală în parcurile din sector la 

fel ca la Amsterdam?” Ce răspunde primarul Poteraş... (...) Deci, primarul Poteraş vrea legalizarea sexului în 

spaţii publice special amenajate? 

Bubanu: Da, păi da, mi se pare normal. Ai avut pitic, profesoară, elev, pensionară porno, trebuie să ai şi 

un primar porno nu? 

Blaj: Da, dar în cazul lui ar trebui să rimeze puţin... 

Bubanu: Păi da, am zis pornoraş, să fie domnul pornoraş şi ar mai fi de aplaudat faptul că sprijină 

fotosinteza cu parcurile... cu polenizarea... Şi întrebarea pusă de cei de la Libertatea nu mi se pare foarte corectă, 

că ei spun aşa „aţi fi permisiv cu un proiect de hotărâre?” Eu aş fi zis altfel... Aţi rămâne pasiv la un proiect de 

hotărâre? Mi se pare o tâmpenie. Cum măi, legalizarea sexului în spaţii publice special amenajate?  

Blaj: Eu ţi-am zis deci, asta trebuie făcută frumos aşa cu înscrieri prin SMS. Te înscrii pe listă, dai un 

telefon, întrebi dacă, ca la locurile de parcare. Avem cinci locuri libere. 

Bubanu: Mai sunt locuri? Pot să intru? 

Orlando: Frate, ştii la ce s-a gândit domnul pornoraş? Păi, chestia asta e ca pipi, mă.  

Blaj: Cum e ca pipi? 

Orlando: Păi, dacă-ţi vine să faci, nu trebuie s-o faci? Dacă eşti în parc spre exemplu şi vrei să faci 

treabă mică, poate îţi vine altceva nu trebuie s-o faci? Normal, suntem într-o ţară democratică.  

Blaj: Dar nu poţi să te abţii până acasă? 

Orlando: Păi, nu ştiu. Da. 

Bubanu: Mai ales dacă eşti singur. Păi, ha, ha, ha! (...) 
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 Fabrica Dementă din data de 12.02.2010  

 

Tema emisiunii Fabrica Dementă din data de 12.02.2010 a fost „despre vedete şi cum e să fii vedetă”, iar 

ascultătorii au fost invitaţi să trimită mesaje prin SMS la 1855 şi să spună ce vedetă şi-ar dori să fie. Au fost citite 

mai multe mesaje de la ascultători printre care şi cel al Monei din Deva: 

Blaj (ora 6.45): „Eu vreau să fiu star porno, să pot să o fac cu oricine. Prietenul meu nu poate mai mult 

de 5 minute. E frumos, important, dar praf în pat. Mona din Deva” Hiii! Mona, ai o dilemă! Mona! Fii atentă 

Mona din Deva! Ia să ne scri tu un email la dementă@radio21.ro. Acolo putem rezolva problema asta, dacă să 

mai stai cu el sau nu că e totuşi o componentă importantă, nu, asta cu patu’. 

Orlando: Da, mărimea nu contează. Da. 

Bubanu: Cât a spus? 

Blaj: Cum? 5 minute atât. Deci, îl ţine 5 minute. 

Bubanu: Geoană a fost preşedinte mai puţin... A făcut o tragedie din asta, sau care-i problema? 

Blaj: Ha, ha, ha! Şi mai candidează odată dacă e. Care-i problema? 

La ora 7.09 Blaj a citit din nou acelaşi mesaj.  

 

 

 

______CONCLUZII  -  RADIO 21 __________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

În emisiunea Fabrica Dementă din data de 04.02.2010 la rubrica „Ştiri din neştire” inspirată, dintr-un 

articol apărut pe site-ul Times.ro (doi din cinci români evită stările de sevraj şi-şi menţin starea de veselie 

consumând lichid seminal regulat). (...) Noi am dus mai departe acest experiment şi am pus o întrebare 

ascultătorilor de 21. Ascultătorii au fost întrebaţi telefonic cam câţi litri de lichid seminal consumaţi 

dumneavoastră în 24 de ore? Rubrica a fost difuzată în trei rânduri în cadrul emisiunii. 

 

În aceeaşi ediţie, prezentatorii emisiunii Orlando, Blaj şi Bubanu au comentat un interviu publicat în ziarul 

Libertatea cu primarul Cristian Poteraş, care vrea legalizarea sexului în spaţii publice special amenajate şi l-au 

declarat pe primarul Poteraş, primarul porno... Pornoraş, primarul pornoraş ca să rimeze (cu piticul, eleva, 

profesoara, pensionara... Ăştia sunt porno toţi.). Comentariul a fost difuzat la orele 7.41 şi 9.44. 

 

În emisiunea Fabrica Dementă din data de 12.02.2010 tema în atenţia ascultătorilor a fost „despre vedete şi 

cum e să fii vedetă”. A fost citit, în două momente din emisiune, mesajul Monei din Deva, care a scris: „Eu vreau 

să fiu star porno, să pot să o fac cu oricine. Prietenul meu nu poate mai mult de 5 minute. E frumos, important, 

dar praf în pat”. În studio s-a adăugat: mărimea Da, mărimea nu contează.   

 

 

În anul 2009 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio 21 pentru nerespectarea 

măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de legislaţia din domeniul 

audiovizualului, în datele de: 20.01.2009 (5.000 lei), 17.02.2009 (5 000 lei), 07.04.2009 (10.000 lei), 07.05.2009 

(somaţie publică), 09.07.2009 (15.000 lei) şi 26.01.2010 (10.000 lei). 
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5. _RADIO ZU________________________________________________________________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Emisiunea Morning Zu, cu Mihai Morar şi Daniel Buzdugan se difuzează de luni până vineri între orele 

07.00 şi 10.00.  

 Emisiunea Morning Zu din 10.02.2010 

 

Farsa zilei se difuzează de trei ori în cadrul ediţiei, la orele 07.30, 08.30 şi 09.30. 

În emisiunea Morning Zu din data de 10.02.2010 farsa zilei a fost realizată de către Daniel Buzdugan la 

telefon cu una dintre angajatele Salonului de masaj erotic Amazonia: 

La telefon voce feminină: Bună! 

D.Buzdugan: În legătură cu anunţul. 

Voce feminină: Da, ai sunat la Salonul de masaj Amazonia, noi suntem aici şapte fete care lucrăm şi 

facem un masaj de relaxare, body, erotic şi booty masaj în şedinţe de o oră şi preţurile încep de la 100 de ron 

şedinţa de masaj topless cu o fată, 150 de ron varianta nud sau cu două fete timp de o oră, 200 de ron. 

D.Buzdugan: 200 de euro? 

Voce feminină: 200 de ron, nu euro! 

D.Buzdugan: Am înţeles. Eu aş avea nevoie pentru nişte prieteni de-ai mei. 

Voce feminină: Da, nu-i o problemă! La noi se fac programări... 

D.Buzdugan: Nu, ei sunt fotbalişti, mă înţelegi! 

Voce feminină: Şi dacă sunt fotbalişti ce-are? 

D.Buzdugan: Ei, au alt statut! Plătesc şi mai bine, adică ei… 

Voce feminină: N-are importanţă! La noi preţurile sunt fixe şi serviciile sunt la fel pentru toţi, pentru că 

sunt de o anumită calitate şi nu facem diferenţe. 

D.Buzdugan: Păi nu, nu, nu, că nu vroiam să cer discount, să laşi mai ieftin, e vorba că, na, ăştia sunt 

persoane publice, ştii cum e, care-i treaba, mă înţelegi…adică.. na… 

Voce feminină: Nu ştiu ce spui, dacă te referi la discreţie, avem discreţie. 

D.Buzdugan: A…şi voi puteţi să vă deplasaţi? 

Voce feminină: Nu, fetele de la noi nu se deplasează la domiciliu, masajul se face la noi în salon şi 

şedinţele sunt de o oră sau de cât aleg ei să fie. 

D.Buzdugan: Nu, mă păpuşă, da’ înţelege-mă o chestie că eu vreau, am nevoie pentru băieţii ăştia, care 

sunt nişte fotbalişti mari şi au bani, deci nu e problemă de asta. Putem să lăsăm şi o parte din bani la început 

adică să nu fie problemă. 

Voce feminină: Nu ştiu la ce te referi! Ce vrei tu să obţii, adică care e oferta ta, sau ce-ţi doreşti?  

D.Buzdugan: Păi, oferta, na, poate să… porneşte de la 200 de euro! 

Voce feminină: 200 de euro. Păi hai să-ţi spun ce oferim noi şi după aia tu iei decizia dacă e o.k. sau nu, 

adică, noi nu putem să schimbăm ceea ce oferim. 

D.Buzdugan: Da mamă, dar nu pot să vină băieţii...(sună telefonul)...stai 2 secunde că mă sună careva... 

faza e că nu pot să vină băieţii acolo! 

Voce feminină: Păi la noi fetele nu pleacă de aici, pentru că e vorba şi de siguranţă şi ce oferim noi se 

oferă doar în cadrul salonului. 

D.Buzdugan: Da, ştiu că e vorba de siguranţă pot să vină cu bodyguarzi, cu cine vor ele adică lăsăm 

adresa nu-i problemă!  

Voce feminină: Parcă sună ca un fel de farsă aşa! 

D.Buzdugan: Da, da, da, eu am sunat să fac farsă, da! Nu, asta e ideea că nu pot să vin cu băieţii acolo, 

mă înţelegi, adică…clar. 

Voce feminină: Ştiu, nu poţi să vii cu băieţii, dar fetele de aici nu pleacă de aici, adică, eu sunt una din 

fete de exemplu şi-ţi spun că regulile salonului sunt următoarele: Masajul se face doar în salon, în intimidate, 

respectându-se regulile de interior adică masaj de relaxare, body, erotic şi booty, fără alte implicaţii, nici 

sentimentale, nici intime, şedinţele sunt de o oră, sau de două, sau de trei, cât vrea fiecare, taxe în plus nu se 

percep pentru absolut nimic, ce să-ţi mai spun? Nu ştiu! 

D.Buzdugan: Păi nu, ideea e că băieţii aveau nevoie de fete, înţelegi, adică nu pot să vin acolo cu băieţii. 

Voce feminină: Băieţii au nevoie de fete… Mă faci să râd! Băieţii vor sex! 

D.Buzdugan: Da! 
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Voce feminină: Păi vezi, era simplu! La noi fetele nu oferă sex! Oferă masaj, cu finalizare dar nu implică 

contact sexual pentru că sunt altfel de fete. 

D.Buzdugan: Adică, ce? Nu le plac banii sau… 

Voce feminină: N-are legătură, tocmai asta îţi spun, n-are legătură banul cu ceea ce oferim. Fetele au 

decis să facă cariera asta de maseuză pur şi simplu să se joace cu... cum să zic... (râde).. .uite că o colegă mă 

completează dar n-am să spun ce spune ea. 

D.Buzdugan: Păi dă-o pe ea la telefon, poate ea e mai… 

Voce feminină: Nu, nu, nu, că toate suntem la fel; ne amuzăm aşa doar atât dar nu implică contact sexual 

ceea ce facem noi, adică indiferent de suma pe care o veţi da voi. Adică nu are legătură, ştii, una cu alta!  

D.Buzdugan: Am înţeles, da!  

Voce feminină: Ne simţim bine, e o.k. dar asta-i limita noastră, nu ştiu poate că în altă parte o să aibă 

mult mai mult şi pe foarte puţini bani, nu ştiu, bravo vouă! Dar noi nu avem treabă cu asta.  

D.Buzdugan: Nu e vorba de puţini bani, că bani sunt, nu-i problemă, dar vorba-i că avem nevoie de nişte..  

Voce feminină: E şi mai bine dacă aveţi şi mulţi bani, îţi dai seama câte fete o să se ofere! Deci sună pe 

anumite telefoane… 

D.Buzdugan: Uite, care se oferă  că sun la voi şi voi nu vă oferiţi! Mai mult vă feriţi! 

Voce feminină: Noi nu suntem ca celelalte, nu ştiu! Aici apare diferenţa între oameni. 

D.Buzdugan: Noi aveam nevoie de nişte  fete discrete, curate, profesioniste, care să-şi facă treaba, au luat 

banul, au plecat!  

Voce feminină: Sunt sigură că există fete de acest gen…  

D.Buzdugan: Ei, nu prea există că toate-s cunoscute şi sunt sifonare! 

Voce feminină: Sifonate, …da, da, am înţeles, sifonare! Nu ştiu, la noi există discreţie maximă chiar, dar 

fetele care oferă discreţie maximă şi sunt o.k. nu fac ceea ce vrei tu! Şi na, nu se leagă. Dar de ce nu vin aici, 

poftim, să vină aici, să se distreze doar aşa cu masaj, cu… na, nu ştiu… 

D.Buzdugan: Să-i gâdile un pic şi după aia să-i lase neterminaţi! 

Voce feminină: Nu, ba da, este finalizare, dar nu cu sex. 

D.Buzdugan: E, păi, vezi! Deci nu ne putem înţelege… 

Voce feminină: Nu, din păcate nu, din păcate aşa pentru voi, dar pentru noi nu, în sensul că n-am câştiga 

nimic în plus, în sensul că nu se leagă lucrurile.  

D.Buzdugan: Păi e o diferenţă de la 200 de ron la 200 de euro, eu zic că e ceva! 

Voce feminină: Nu… deci toată lumea are nevoie de bani, înţelegi, dar nu vrem noi chestia asta adică, da 

măi faci şi sex pe bani şi până la urmă cu ce te alegi, că iei nişte bani şi gata? Nu, e mai bine să faci masaje, îţi 

place, îi faci să-i placă şi celuilalt… 

D.Buzdugan: Da, ce ai acolo, papagali, ce se aude? 

Voce feminină: Da, avem doi papagali. 

D.Buzdugan: Doi papagali…şi îi masaţi pe ăia? 

Voce feminină: Nu, ne ţin companie! 

D.Buzdugan: Da’ pe papagalii de Buzdugan şi Morar nu vrei să-i masezi? 

Voce feminină: Pe Buzdugan şi Morar? De ce? 

D.Buzdugan: Ai vrea să-i masezi pe ăştia doi? 

Voce feminină: Adică? 

D.Buzdugan: Adică, să le faci masaj, nu? 

Voce feminină: Păi să vină aici să le facem masaj! Poftim! 

D.Buzdugan: Hai, Daniel Buzdugan sunt! A fost o farsă! 

Voce feminină: Nu cred! 

D.Buzdugan: Pe bune! 

Voce feminină: Vreau dovada, vreau dovada! 

D.Buzdugan: Să te asculţi la radio! 

(...) Voce feminină: Nu cred, nu cred, nu cred, vreau dovada! Bine. O.k. mulţumesc mult, vă invităm la 

salon cu cea mai mare plăcere să vă facem masaj! 

D.Buzdugan: Să ne faceţi!... 

Voce feminină: Să vă facem! 

D.Buzdugan: Bonuri de masă primiţi? 

Voce feminină: Nu primim bonuri de masă că nu se decontează la noi, cash! 

D.Buzdugan: Cash, cash!            Voce feminină: Da, bine, ciao, pa! 
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 Emisiunea Morning Zu din 15.02.2010 

 

Emisiunea a conţinut (ora 08.59) comentarii pe parginea unui articol despre aparate pentru „mărirea 

definitivă a dimensiunilor penisului, fără operaţii, fără pastile”: 

 

D. Buzdugan: Ce-am mai găsit prin ziare? În primul rând anunţuri: anunţuri să vinzi, să cumperi şi 

anunţuri pentru “micşoraţii sorţii”, adică cei cu... 

M. Morar: ...micşoraţii sorţii? 

D. Buzdugan: Da, adică cei care au dimensiunile mici. Aparate pentru mărirea definitivă a dimensiunilor 

penisului; fără operaţie, fără pastile, între orele 9-17. Adică între orele 9-17, taman...  

M. Morar: …şi după aceea ca prinţul care se dă de 3 ori peste cap şi se transformă în broască? 

D. Buzdugan: Da… 

M. Morar: Nu, că...revine la dimensiunile normale! 

D. Buzdugan: Nu, nu, stai puţin! Este aparat pentru mărirea definitivă a penisului, fără operaţii, fără 

pastile, nu! Operaţiunea asta se practică între 9 şi 17, taman când tot bărbatu-i la serviciu. Trebuie să te învoieşti 

la şefu; şefu...! Aşadar, dragi şefi, dacă astăzi o să aveţi un caz de bărbat care între 9 şi 17 va inventa el o chestie, 

să ştiţi că acolo se duce, la mărirea definitivă a penisului! 

M. Morar: Da, cum funcţionează aparatele astea de prelungire? 

D. Buzdugan: Deci, aceste aparate de prelungire definitivă a dimensiunilor mădularului masculin, sunt 

formate din: doi bărbaţi, nu neaparat puternici, ci foarte hotărâţi; unul se îmbată împreună cu pacientu’ până-l 

bagă sub masa de operaţie, celălalt îşi „suflică” mânecile, îl descheie la pantalon, îl apucă pe băiatul ăla care 

vrea să-şi mărească definitiv, trage până când penisul este mărit definitiv şi probabil şi definitiv şi subţiat! Adică 

şi lungit şi subţiat!  

M. Morar: Doamnelor, domnişoarelor şi domnilor am stat de vorbă cu purtătorul de cuvânt al companiei, 

al firmei Ştromeleagul învârtoşat SRL care se ocupă cu astfel de... D. Buzdugan: măriri definitive. 

M. Morar: …minuni ale tehnicii. 

D. Buzdugan: Îi avertizăm pe cei care vin la noi că se face mărire dar se face şi subţiere! Adică ai de ales, 

ştii? Numai la Avatar vezi 3G! 

M. Morar: Da’ aveţi şi o  adresă de internet? Ştromeleagul învârtoşat.ro, unde pot bărbaţii... Faceţi şi 

online, măriri? 

D. Buzdugan: Nu, nu, firma noastră s-a transformat, nu se mai cheamă Ştromeleagul învârtoşat SRL, se 

cheamă Penis de masă SRL! 

 

 Emisiunea Morning Zu din 16.02.2010 

 

A fost difuzată farsa realizată cu o femeie care divorţează. 

Daniel Buzdugan se recomandă avocatul Monstru, înlocuitorul avocatului unei femei în dosarul de divorţ. 

O întreabă, prin  telefon, pe femeie, anumite lucruri cu privire la motivul despărţirii şi dacă ar fi cale de întoarcere. 

Femeia spune că vrea să divorţeze după 13 ani de căsnicie deoarece soţul care a întreţinut-o 12 ani a ţinut-

o departe de "toate tentaţiile”... Dacă ar fi lucrat, spune femeia ar fi fost demult divorţaţi. În cei 12 ani de stat acasă 

şi-a dat seama că viaţa trece şi totuşi vrea altceva. De un an de zile lucrează şi şi-a dat seama că iubeşte pe cineva 

la locul de muncă (respectiv şeful ei), că se poate trăi şi altfel. Povesteşte că are o fetiţă dar asta nu-i nicio 

problemă; „ de fapt, eu sunt rudă cu fetiţa mea, nu cu el (soţul)”; „m-am culcat cu el şi atât! Toţi bărbaţii din viaţa 

mea cu care mă culc înseamnă că-s rudă? Dacă mă culc cu dv înseamnă că suntem rude? Te-ai culcat cu un 

bărbat nu înseamnă neapărat că eşti rudă cu el”. D.Buzdugan: Cum? Femeia: „Dacă mă culc cu un bărbat, cu 

toţi bărbaţii din viaţa mea cu care mă culc înseamnă că sunt rudă?!  N-avem nicio treabă!... Regret toţi anii pe 

care i-am pierdut până acum şi vreau să-i recuperez altfel!” Recunoaşte că nu are prea multe să-i reproşeze 

soţului: spală, calcă, face mâncare etc., tocmai monotonia, plictiseala o deranjau. Nici din punct de vedere sexual 

n-a simţit adrenalina; totul era normal, clasic, acelaşi lucru. „Am cunoscut pe altcineva, mă simt bine şi la pat şi la 

tot ce vreţi”. „Au trecut 13 ani din viaţa mea şi nimeni nu mă poate obliga să-i trăiesc tot la fel ...nimeni nu mă 

poate obliga să rămân cu omul ăsta, chiar dacă am o fetiţă, nimeni nu mă poate obliga! Vreau un divorţ repede şi 

scurt...vreau să uit toţi anii ăştia şi vreau să termin cât mai repede...” 

D. Buzdugan: La partaj v-aţi gândit? 

Femeia: M-am gândit şi la partaj! Nu am discutat cu soţul dar eu vreau să rămân cu apartamentul şi 

maşina pentru că el mai are un teren şi o casă bătrânească; apartamentul în care stau e cu 4 camere şi maşina 
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D.Buzdugan: Maşina ce marcă e? 

Femeia: Maşina e un Merţan adusă din Germania, foarte faină, nu renunţ la ea! 

D. Buzdugan: Taxa de poluţie cine o plăteşte? 

Femeia: Taxa de poluţie eu, eu o plătesc, eu rămân cu maşina eu plătesc tot! 

D.Buzdugan: Până acum, taxa de poluţie cine a plătit-o? 

Femeia: Până acum taxa de poluţie a plătit-o soţul meu, dar dacă am să iau eu maşina am să plătesc eu şi 

taxa de poluţie! 

(...) Femeia: Nu ştiu dacă am să mă căsătoresc; şeful meu are deocamdată o fetiţă, este şi el 

căsătorit,…deocamdată ne e foarte bine aşa, chiar mai tentant…care-i problema? Divorţez, sunt liberă, pot să am 

orice relaţie. 

D.Buzdugan: Soţul dv. ştie de relaţie? 

Femeia: I-am spus că am pe cineva, că vreau să divorţez, nu i-am spus exact despre cine e vorba... 

D. Buzdugan: Soţul dv. cum a reacţionat? 

Femeia: Umilitor! A plâns, s-a aşezat în genunchi, m-a rugat, m-a implorat efectiv; mi-am dat seama că 

am trăit toţi anii ăştia cu o cârpă lângă mine, nu cu un bărbat. Umilitor! L-aş fi apreciat mai mult dacă mi-ar fi 

spus: bine, pa, la revedere, mi-ar fi întors spatele, ar fi ţipat… dar aşa, pur şi simplu umilitor! (...) 

Când Daniel Buzdugan a spus cine este şi că a fost o farsă, femeia a început să injure – ocările au fost 

acoperite de bipuri – şi să-l avertizeze să nu mai facă din astea „că o să te oprească cineva pe stradă şi o să-ţi dea 

în cap!” 

 

 Emisiunea Morning Zu din 23.02.2010 

 

Discutând, mai în glumă mai în serios, pe parcursul emisiunii despre posibilitatea impozitării pensiilor 

anunţată de către ministrul Sebastian Vlădescu, cei doi realizatori anunţă o parodie pe acest subiect:  

M.Morar: Teribilă zi ne-a oferit ministrul finanţelor! 

D. Buzdugan: Ne-a lovit în moalele capului... după ce s-a luat ministrul finanţelor de alocaţiile copiilor, 

care cică să nu mai primească copiii alocaţie dacă are părinţii bogaţi. Păi stai un pic că ăsta este un drept 

constituţional al copilului, nu? După care să bage impozit pe pensii, urât! 

M. Morar: Amantul universal e pus pă japcă, ca să zic aşa! Avem aici o comentatoare financiară, un 

analist economic... este vorba despre “Coana Miţa finanţista”, aşa s-a prezentat: Bună dimineaţa! 

Coana Miţa: Bună dimineaţa! 

M. Morar: Deci dv. sunteţi analist economic, da? 

Coana Miţa: Da şi am hotărât în felul următor, noi în Consiliul de administraţie, suntem o firmă de 

analişti financiari, ne-am uitat noi pe burse şi-am zis, mă, hai să facem cumva să evităm aceste impozite din 

puşculiţa copiilor (…) am zis de ce să atenteze dl. Sebastian Vlădescu, ăsta, la puşculiţa copiilor, hai să facem 

altceva! Hai să evităm şi atacul energetic la salteaua bătrânilor. Sunt bătrâni care-şi pun la saltea, banii. Mă, în 

primul rând ce să facem? Eu aş băga impozitul pe ajutorul de înmormântare... 

M.Morar: Că e şi o vorbă: trăieşti până mori! 

Coana Miţa: Da, da’ când ai murit frate, să se bage impozit pe ajutorul de înmormântare, că este venit, 

nu? adică venit şi plecat, venit către plecat. 

M.Morar: Mai mult plecat decât venit, bun, altceva! 

Coana Miţa: Impozitul de pă străzile din România, să se bage impozit, adică, stă băiatul, poliţistul în 

intersecţie sau pă o alee, te-a văzut c-ai dat ca boul în groapa respectivă, să bage impozit, bă e groapa statului, 

mă! 

M.Morar: Poartă-te frumos cu gropile statului! 

Coana Miţa: Poartă-te frumos! După aceea să se bage impozitul pă orgasm, dar e foarte greu de aflat 

câte orgasme ai, nu se poate măsura. 

M. Morar: Corect, că unele mai mimează. 

Coana Miţa: Şi atunci plătim forfetar, adică o taxă globală, stabilită dinainte, impozit forfetar la taxa pe 

orgasm. 

M. Morar: Că e şi o vorbă: ai nu ai orgasm, plăteşti! 

Coana Miţa: Cum e la firme dom’le. Aveai firmă, făcea rulaj firma respectivă, nu făcea rulaj exista o taxă 

forfetară. Aşa şi la orgasm. 

M. Morar: O faci să ţipe, să chiuie pe femeia ta, n-o faci să ţipe, ea tot plăteşte! 
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Coana Miţa: Bine, după aia o să iasă scandal, că multe femei vor fi supărate. Mă nenorocitule, mă, am 

plătit şi luna asta forfetar şi tu nimic, nimic. Dar chiar bag bani în fundul lui Vlădescu de pomană?  

M. Morar: Bun! Deci, un impozit odată pentru cei care nu respectă gropile... apoi  să forfetăm orgasmul, 

altceva? 

Coana Miţa: Am mai zis, impozitul pe ajutorul de înmormântare şi cam atâta, adică nu trebuie aplicate 

foarte multe. Le aplicăm bine pe astea, puţinele, după care mai vin şi altele. 

(...) Coana Miţa: Aş mai băga impozit, ideea mi-a venit acuma că suntem, în postul Paştelui, la băbuţele şi 

la femeile amărâte care postesc şi mănâncă numai fasole şi fasole şi fasole. 

M.Morar: Urât din partea lor!  

Coana Miţa: Deci taxă pe poluare, nene! Ai citit că pătura de ozon a planetei Pământ e afectată nu de 

maşini, nu de întreprinderi, de vaci! De vacile care dau vânturi. 

M. Morar: Dar acum mă gândesc eu la ministrul Vlădescu... care are o mare pasiune în viaţa asta să se 

dea la femeile prietenilor şi să le ducă prin excursii prin străinătate, să le târnosească, să... 

Coana Miţa: Da, intră la taxa pe orgasm domnul ministru, plăteşte forfetar. 

M.Morar: Nu cred că o să fie de acord cu forfetarea orgasmului, pentru că domnul ministru are cam mult 

de plătit, adică la câte neveste a ... 

Coana Miţa: …a târnosit! 

M.Morar: a târnosit, are cam mult de plătit! Sau nu le târnoseşte, doar le duce la cumpărături? 

Coana Miţa: El plăteşte tot din taxa fraierilor pe care-i prosteşte. 

M.Morar: A, O.K.! 

 

Gluma cu tanti Miţa finanţista a continuat şi în ediţia din 24.02.2010, anunţându-se noi propuneri de taxe 

şi impozite: pe urină, pe premii şi medalii, pe eşec şi ultima taxă – introducerea accizei la hârtia igienică. 

 

 Emisiunea Morning Zu din 25.02.2010 

 

D.Buzdugan şi M.Morar fac un anunţ pentru părinţii cu bebeluşi, Competiţia bebeluşilor care merg de-a 

buşilea. 

D. Buzdugan: Dragi părinţi, pentru că ne adresăm vouă în aceste momente, nu rataţi, dacă vreţi să vă 

alegeţi cu vreun premiu sau cu nu ştiu ce sau cu o amintire frumoasă despre copilul vostru; la Bucureşti, în 

perioada 22 feb.2010 şi 5 feb... Aşa, uite măi, azi la ora 10, are loc competiţia bebeluşilor care merg de-a buşilea 

la Baby Expo, la sala poli... poli... 

M.Morar: Mamă, zici că-i cursă de găini, ştii?  

D. Buzdugan: Da! Adică, ăia micii, bebe mici, o să fie daţi aşa, acolo pe pistă şi care ajunge primul de-a 

buşilea câştigă premiul. Dar mă gândeam, oare cum vor fi ademeniţi copiii? Mămicile, la momentul când se va da 

startul, îşi vor da jos tricourile nu? Şi sutienele, nu? ca să vină copilul să vadă sânul mămicii... 

M.Morar: Nu, c-o să vină tăticii, dar alţii decât soţii lor! 

D. Buzdugan: Da, 

M.Morar: Deci asta-i la cursa de tătici! 

D.Buzdugan: Da, în momentul aşa, mămicile îşi vor da sutienele jos... 

M.Morar: Da, chiar, n-ar fi mai interesant cursa tăticilor de-a buşilea? Deci mămicile sutienele jos şi 

tăticii de-a buşilea. 

D.Buzdugan: Nu, mă, că, copilul când vede sânul mamei ştie că acolo este fast food-ul, nu? Adică este 

“Lăptăria lui Enache” acolo!  

M.Morar: Dar n-ar fi frumos să se numească acest concurs cursa de copii de-a buşilea, n-ar fi frumos să 

se numească “Crocodilul meu e mai frumos” sau cum...? 

D.Buzdugan: Să facă, nu ştiu, un concurs de râgâit la copii sau un concurs de tras faţa de masă! Copilul 

pac, zang, trage faţa de masă şi câştigă ăla care... 

M.Morar: Probabil fundalul sonor al acestui concurs cât o să alerge copiii de-a buşilea va fi... 

D. Buzdugan: Am înţeles că şi Emil Boc participă la... 

M.Morar râde. Se difuzează o melodie interpretată de un copil în limba germană. Nu, Emil Boc nu 

participă. A anunţat că nu participă că are o greutate în pampers, nu ştiu, e... – Domnu’ Băsescu, schimbaţi-i 

pampersul lui Boc! 

D. Buzdugan: – Doamna Udrea daţi-vă sutienul jos să-l ademeniţi pe Boc! 

M.Morar: Văd că şi Monica Columbeanu şi-a dat sutienul jos, dar Irinel nu... 
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D.Buzdugan: Nu, vine Ricky, şoferul! Ea ademeneşte şoferii!  

M.Morar: Da, chiar, la o cursă de asta de-a buşilea cine credeţi că ajunge primul la linia de sosire, Emil 

Boc, Irinel Columbeanu sau Adi Minune?... Bun! hai că ne-am distrat destul. Este 8 şi 32 de minute… 

 

 

______CONCLUZII  -  RADIO ZU __________ 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Emisiunea Morning Zu din 10.02.2010 

În farsa difuzată în emisiune D.Buzdugan s-a adresat unei fete de la Salonului de masaj erotic Amazonia şi 

i-a cerut cu insistenţă fete (pentru sex) pentru nişte fotbalişti mari şi cu bani:  

D.Buzdugan: Noi aveam nevoie de nişte fete discrete, curate, profesioniste, care să-şi facă treaba, au luat 

banul, au plecat! (...) Păi nu, ideea e că băieţii aveau nevoie de fete, înţelegi, adică nu pot să vin acolo cu băieţii. 

Vocea feminină de la Salonului de masaj erotic Amazonia: Băieţii au nevoie de fete… Mă faci să râd! Băieţii vor 

sex!  D.Buzdugan: Da! 

Farsa a fost difuzată în trei momente ale zilei, între orele 07 şi 10. 

 

Emisiunea Morning Zu din 15.02.2010 

Emisiunea a conţinut (ora 08.59) comentarii pe parginea unui articol despre aparate pentru mărirea 

definitivă a dimensiunilor penisului, fără operaţii, fără pastile:  

D. Buzdugan: (...) Deci, aceste aparate de prelungire definitivă a dimensiunilor mădularului masculin, 

sunt formate din: doi bărbaţi, nu neaparat puternici, ci foarte hotărâţi; unul se îmbată împreună cu pacientu’ 

până-l bagă sub masa de operaţie, celălalt îşi „suflică mânecile”, îl descheie la pantalon, îl apucă pe băiatul ăla 

care vrea să-şi mărească definitiv, trage până când penisul este mărit definitiv şi probabil şi definitiv şi subţiat! 

Adică şi lungit şi subţiat!  (...) Îi avertizăm pe cei care vin la noi că se face mărire dar se face şi subţiere! Adică ai 

de ales, ştii? (...)  firma noastră s-a transformat, nu se mai cheamă Ştromeleagul învârtoşat srl, se cheamă Penis 

de masă SRL! 

 

Emisiunea Morning Zu din 16.02.2010 

A fost difuzată farsa realizată cu o femeie care divorţează. 

Femeia a spus de câteva ori, stimulată şi de autorul farsei, că e rudă doar cu fetiţa ei şi nu cu soţul: m-am 

culcat cu el şi atât! Toţi bărbaţii din viaţa mea cu care mă culc, înseamnă că-s rudă?  

  

Emisiunea Morning Zu din 23.02.2010 

Discutând pe parcursul emisiunii despre posibilitatea impozitării pensiilor anunţată de către ministrul 

Sebastian Vlădescu cei doi realizatori au difuzat o parodie pe acest subiect:  

M. Morar: Amantul universal e pus pă japcă, ca să zic aşa! Avem aici o comentatoare financiară, un 

analist economic... este vorba despre “Coana Miţa finanţista”. A fost adus în discuţie impozitul pe ajutorul de 

înmormântare, impozitul pă orgasm, taxa pe orgasm (M. Morar: O faci să ţipe, să chiuie pe femeia ta, n-o faci să 

ţipe, ea tot plăteşte!), impozit - ideea mi-a venit acuma că suntem în postul Paştelui, la băbuţele şi la femeile 

amărâte care postesc şi mănâncă numai fasole şi fasole şi fasole... taxă pe poluare, nene! 

 

Emisiunea Morning Zu din 25.02.2010 

Vorbind despre Competiţia bebeluşilor care merg de-a buşilea, cei doi au spus că „mămicile îşi vor da 

sutienele jos”, „copilul când vede sânul mamei ştie că acolo este fast food-ul”, adică “Lăptăria lui Enache” sau 

„Să facă un concurs un concurs de râgâit la copii”. 

Au mai spus că „Emil Boc nu participă (la acest concurs). A anunţat că nu participă că are o greutate în 

pampers”;  „–  Domnu’ Băsescu, schimbaţi-i pampersul lui Boc”!.  „– Doamna Udrea daţi-vă sutienul jos să-l 

ademeniţi pe Boc”! 

 

PUBLICITATE  

 

În Farsa zilei difuzată în data de 10.02.2010 s-a făcut reclamă mascată Salonului de masaj erotic 

Amazonia. Discuţia telefonică din cadrul farsei s-a purtat cu una dintre angajatele salonului:  
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Angajata salonului: Da, ai sunat la Salonul de masaj Amazonia, noi suntem aici şapte fete care lucrăm şi 

facem un masaj de relaxare, body, erotic şi booty masaj în şedinţe de o oră şi preţurile încep de la 100 de ron 

şedinţa de masaj topless cu o fată, 150 de ron varianta nud sau cu două fete timp de o oră, 200 de ron. 

(...) 

Autorul farsei este insistent, angajata salonului evidenţiază serviciile oferite: Ştiu, nu poţi să vii cu băieţii, 

dar fetele de aici nu pleacă de aici, adică, eu sunt una din fete de exemplu şi-ţi spun că regulile salonului sunt 

următoarele: Masajul se face doar în salon, în intimitate, respectându-se regulile de interior adică masaj de 

relaxare, body, erotic şi booty, fără alte implicaţii, nici sentimentale, nici intime, şedinţele sunt de o oră, sau de 

două, sau de trei, cât vrea fiecare, taxe în plus nu se percep pentru absolut nimic, ce să-ţi mai spun? Nu ştiu! 

(...)  

Voce feminină: Păi vezi, era simplu! La noi fetele nu oferă sex! Oferă masaj, cu finalizare dar nu 

implică contact sexual pentru că sunt altfel de fete. 

 

 

În anul 2009 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio ZU pentru calitatea limbajului 

folosit în emisiunile matinale (încălcarea normele privind protecţia copiilor în cadrul programelor audiovizuale)  

în datele de: 20.01.2009 (5.000 lei), 03.02.2009 ( 5.000 lei), 10.03.2009 (5.000 lei), 07.04.2009 (10.000 lei), 

09.07.2009 (5.000 lei) şi 10.09.2009 ( 5.000 lei). 

 

 

 

 

6. _RADIO EUROPA FM ________________________________ 

 

Nu s-au constatat abateri de la legislaţia audiovizuală.  

 

 

 

 

 Data: 04.03.2010 

  

  

Compartimentul Monitorizare Radio Director Monitorizare 

 


