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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, demnitatea umană, publicitate;  

Perioada: 01.05.2010 – 30.05.2010  

Monitorizare: Compartimentul Monitorizare Radio 

 

În perioada 03.05.2010 – 31.05.2010 au fost monitorizate emisiunile matinale difuzate de posturile de 

radio: Europa FM, Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Radio Zu şi Radio 21. Au fost monitorizate emisiunile 

cuprinse în intervalul orar 06.30-14.00 şi alte programe difuzate în afara acestui interval.  

 

Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în prezentul raport de monitorizare: 

 

Postul / Numărul de 

emisiuni semnalate 

Perioada 

monitorizată 

Protecţia 

copiilor 

Protecţia 

demnităţii umane  

Concursuri 

 

Europa FM 03-31.05.2010 - - - 

Radio Guerrilla 03-31.05.2010 - - - 

Kiss FM 03-31.05.2010 3 3 - 

Pro FM  03-14.05.2010  2  

Radio Zu 03-31.05.2010 1 - -Marea Scârţâială 

-Aldis, -Aroganţa 

Radio 21 03-31.05.2010 1  - 

 

 

 

1. RADIO KISS FM_______________________________________________ 

Emisiunea „Cronica cârcotaşilor” se difuzează de luni până vineri în intervalul orar 07.00-10.00. 

 

DEMNITATEA  UMANĂ 

 

1)  12.05.2010, Din emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gâdea, invitat Dan Voiculescu 

Huidu: Daţi-mi voie să vă citez o chestie! Trebuie neaparat să o citesc pentru că mor! Acum vreo două 

zile v-am zis că domnul Gâdea când nu mai are invitaţi, ei bine, îşi invită şeful cel mare (imită un defect 

de vorbire al d-lui Voiculescu), să mai ...Imită iar 

Găinuşă: Eu cred că domnul Voiculescu se autoinvită unde vrea muşchii lui! 

Huidu: Da, după care am primit acest comunicat: Postul de televiziune Antena 3 a fost lider de piaţă 

aseară conform CFK România, în intervalul 22.00-22.55, în timp ce se difuza emisiunea Sinteza Zilei cu 

Mihai Gâdea (aceleaşi sunete) avându-l ca invitat pe omul de afaceri, senatorul, domnul profesor, domnul 

turnător ordinar, Dan Voiculescu, fâs... 

În continuare, cei doi persifleză cotele de audienţă şi personajele de mai sus. 

.....  

Huidu: Dă-i mă în durerea noastră de …nesim… 

Găinuşă: Foarte bine lasă-i mă să se laude…or să ajungă chiar să creadă chestia asta 

Huidu: Le mulţumim din inimă celor care s-au uitat la domnul Voiculescu care a prezentat iată nişte 

soluţii alternative de ieşire din criză! Dar ei când au redus salariile cu 25%, e, acu un an de zile, pă toate 
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antenele lor care le au ei, atuncea nu mai era? Nu, atuncea a fost bine! Deci el ne prezintă soluţii de 

ieşire din criză, dar la el în curte a redus, ă, mă înţelegi, salariile.  

Găinuşă: Ştii, o să ţin “conturi”de sfaturile lui. 

Huidu: Ai dreptate! 

Găinuşă: O să ţin conturile lui Ceauşescu de ce zice... 

Huidu: Foarte bine  că deţii conturile, este perfect că deţii conturi, mai bine îţi mai dăm un indiciu, deci 

acum eu vă zic despre ce este vorba şi voi mai daţi un indiciu, că primul indiciu al ore 7.00 a fost… 
 

 

2)  Emisiunea din 12.05.2010, referitor la ridicările de maşini ilegale (...) 

Huidu: Vreţi cu ridicările de maşini? Ridicările de maşini de pe marile bulevarde, vreţi, este ilegală, o 

spune chiar Sorin Oprescu, arterele respective nu sunt în jurisdicţia firmelor care au contractat această 

activitate la sectoare. El a solicitat Consiliului înfiinţarea unei companii în subordinea Primăriei care să 

se ocupe de maşini. Auzi-l şi pe ăsta, altă...altă...specie de om, vă daţi seama că nu pot să zic cuvântul 

japiţă... 

Găinuşă: Auzi dar nu e mai simplu să le blocheze roţile şi oamenii să plătească amendă care amendă să 

se ducă la Primărie să facă de astea de parcare? 

Huidu: Maşinile se ridică cu japca! 
 

3)  Pasaj din emisiunea Gabrielei Vrânceanu Firea în care Dan Voiculescu prin telefon o insultă pe 

M. Macovei. 13.05.2010, (reper 00.50-01.35) 

 

Huidu se referă la libertatea de exprimare a angajaţilor din trustul Antenelor dar pasajul redă doar dialogul 

dintre M. Macovei şi Dan Voiculescu plus o scurtă intervenţie a moderatoarei. 

D.Voiculescu: Vreau s-o întreb pe d-na procuror, d-na procuror mă auziţi? 

G.V.Firea: E d-na Ministru Macovei în platou 

D.Voiculescu: Nu, vorbeam cu d-na procuror Macovei!  

G.V.Firea: Vă ascultă, vă aude, se aude bine! 

D.Voiculescu: M-aude da? D-na procuror, de unde atâta făţărnicie la dv? Atâta talent de a juca teatru, 

parcă sunteţi fată mare, aşa, n-aţi mirosit nimic, nimic nu e străin, totul e curat la dv. şi la domnul 

preşedinte Băsescu. Noi, oligarhii, ticăloşii, oamenii care vrem numai rău, care nu contează cât am făcut 

pentru România în mod concret, unde e reforma din justiţie de care faceţi atâta tam-tam (comentarii ale 

lui Huidu: Notă informativă: Subsemnatul Felix, mare informator, într-un acces de neam prost am făcut-

o varză pe o doamnă ministru la mine pe Antenă pe motiv că mă enerva mutra ei şi faptul că a fost 

procuror şi eu un biet informator. Propun organelor abilitate şi amendarea Gabrielei Vrânceanu Firea că 

a avut tupeul să o aducă în bârlogul meu, de informator securist. ) 

M.Macovei: Continuu să fiu insultată, face parte din…( nu se înţelege) 

D.Voiculescu: Da d-na Macovei îmi face multă plăcere să vă insult pentru că jucaţi un teatru (G.V.F. a 

încercat timid să-l oprească pe D. Voiculescu) de care poporului român îi este ruşine d-na Macovei.  

Peste cuvintele lui D. Voiculescu, G.V.F. şi ale M. Macovei, din studioul de radio sunt suprapuse zgomote 

ce imită împuşcături) 

G.V.Firea: Dar ce anume credeţi că nu a fost în ordine, în regulă cu ce a afirmat d-na Macovei? 

D.Voiculescu: Punctual joacă permanent teatru...(zgomote ce imită împuşcături) 
 

4)   Emisiunea din 17 mai 2010 (...) 

 

Huidu: Iată doamnelor şi domnilor acum îl avem pe domnul Boc!...Începe săptămâna patimilor pentru 

Guvern, în fiecare zi zeci de mii de oameni vor ieşi în faţa Palatului Victoria dar şi a Palatului Cotroceni 

ca să-şi stige of-ul...dacă vor fi 40.000 de oameni în Piaţa Victoriei, eu îi pup pe fiecare pe obraji. O să fie 

cinci speriaţi amărâţi în frunte cu Mircea Badea care o să aibă  trei pene pe partea dorsală. Hai să ne 
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lăsăm! Ţară de mămăligari! Luni, 17 mai le vom găsi pe mămici în faţa Ministerului Muncii cu pampersi 

murdari, mă duc şi eu, pe bune, mă duc şi eu, la ce oră e? 

Oana: Poţi să mergi că oricum participă şi taţii. 

Huidu: Da, Ministerul Muncii cu pampersi murdari, biberoane dar şi cu banderole negre lângă mămici 

la Guvern şi Cotroceni vor striga bugetarii iar la Educaţie se vor strânge aproape 7000 de studenţi...dacă 

şi ăştia vin 40.000 şi pe ăştia îi pup, pe cuvântul meu de onoare. Le dau şi molotoave, le dau ce vor ei, iar 

m-ascultă dl. Costin iar zice că instig la omor!..ce vorbeşti mă, băi deci atâta zic că fac şi n-or să facă 

niciodată şi or să-i calce şi or să ne calce iar în picioare... 

Găinuşă: Nu se ştie niciodată!  

Huidu: Haide băi Mişule, ce naiba mă, nu ştii cum e ţara? Ţara lui Mămăligă Vodă? 

Găinuşă: Ştii că dacă s-ar aduna 40.000 de oameni în faţa Palatului ar putea să smulgă Palatul din 

ţâţâni şi să-l arunce la groapa Glina unde este locul lui! Asta ar putea să facă! 

Huidu: Adevărat, dar nu face nimeni nimic! De fapt aici e problema! 

Găinuşă: Lasă că facem noi, nu vezi că dam noi din fleancă aicea… 
 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

1)   Top, top, top, ruşinică – varianta radiofonică 

Emisiunea din 12.05.2010 

Prezentăm locul I pentru mesajul vulgar: (reper-1:32) Cine e pe primul loc?Ă? Sensual Simona a dat o 

tură la “Eros Show” unde s-a simţit în largul ei, dacă înţelegi ce vreau să zic... 

Simona Sensual: Încearcă să faci ceva cu microfonul ăsta virtual, e un microfon virtual – ajută-ne puţin! 

Nu ştiu, dă-i o şlefuire, dă-i un luciu, n-are luciu! Deci bărbatul pe  care l-ai prefera într-un oarecare, ori 

film porno, ori masaj erotic orice ar fi Cătălin Botezatu, da?  

Da! 

Şi ca femeie?  

Pe Simona Sensual!  

Sunt copleşită! (sunete care imită orgasmul! 
 

2)   Limbaj vulgar (...)  

 

Emisiunea din 13.05.2010 

Huidu: Oana, bună dimineaţa! A fost un meci aseară. S-a terminat un meci, avem o campioană 

europeană  

Oana: Da, avem! 

Huidu: Cine e? 

Oana: Felicitări! 

Huidu: Cine e? Deci ea lucrează la ştiri…dar… 

Găinuşă: Uită-te pe ştirea pe care n-ai dat-o 

Oana: Asta pentru că m-a încurcat CNA-ul cu Somaţia şi nu am mai avut loc. 

Huidu: A, mai taie din somaţii, dă-le dracu!  

 

3)   “Legea ultrajului”, emisiunea din 13.05.2010, (reper – 00.40-01.20) 

Huidu şi Găinuşă comentează ironic şi cu accentul etniei rrome un proiect de lege din Camera 

Deputaţilor: 

Huidu: Deputaţii “a eliminat” această pedeapsă în speranţa că noua prevedere va duce la descurajarea 

unor asfel de infracţiuni. Mai mult, cei care înjură sau ameninţă judecători, poliţişti ori jandarmi aflaţi în 

exercitarea funcţiunii riscă pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la un an! Adică de exemplu dacă vine 

poliţistul la tine şi-ţi cere carnetul şi...zz gâtul, zz morţii...băga-mi-aş... 

Găinuşă: Aoleu! 
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Huidu: Deci este vorba de…spatili meu care mă doare care am stat foarte mult în această poziţie şi când 

m-aţi oprit dumneavoastră acuma deci am un junghi! Zzz gâtu măt…băga-mi- aş,..,nu? Nu se spune aşa? 

Găinuşă: Nu poţi să vorbeşti aşa! 

Huidu: Ai dreptate! 

4) Emisiunea din 18 mai 2010 – secvenţe de la emisiunea G.V.F. ( selecţie din emisiunea în care 

au fost invitaţi Ministrul Finanţelor Sebastian Vlădescu şi prof. Dan Voiculescu) Cei doi 

realizatori emit tot felul de sunete mai mult sau mai puţin inteligibile care acoperă discuţia celor 

doi participanţi la emisiune. 

 
 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru conţinutul inadecvat al 

emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor, astfel: În anul 2009: 07.04.2009 (5.000 lei), 07.05.2009 

(7.500 lei) şi 09.07.2009 (5.000 lei); În anul 2010: 09.02.2010 (10.000 lei) şi 11.05.2010 (protecţia minorilor şi 

protecţia imaginii şi demnităţii persoanei - somaţie publică) 

 

 

 

2. PRO FM______________________________________________________ 

 

 Emisiunea „Alarma” din data de 13.05.2010 

 

Emisiunea „Alarma”, cu Sara şi Vintilă, se difuzează de luni până vineri între orele 07.00 şi 10.00.  

 

În  emisiunea din data de 13.05.2010 Sara a anunţat un subiect (ora 09.29): George, n-o să-ţi vină 

să crezi de unde o să vină soluţia pentru criza economică în România. Îţi crapă capul! De la Biserica 

Ortodoxă Română. Stai  să vezi acuma, ce-o să mă iau de ei! Mai lasă-mă un pic să mă enervez!, şi puţin 

mai  târziu a abordat acest subiect: 

Ora 09.40. Sara: Prima dată am stat să-mi construiesc nervii, ştii, ca să pot să atac şi să muşc 

aşa cum trebuie. Este vorba despre o implicare... 

Vintilă: Şi-acuma respecţi „slujbă description”, nu? Râsete. 

Sara: Acuma iată, se implică şi Biserica Ortodoxă Română, se pare, în rezolvarea crizei 

economice. Eu zic că putea să stea pe fundul ei. 

Vintilă: BOR se bagă în orice... 

Sara: Care e treaba, băi, acuma o să atacăm şi subiectul ăsta, uite emisiunea asta „Alarma” spre 

deosebire de alte emisiuni de la alte posturi de radio, e o emisiune care vă explică, bă tată, cum stau 

treburile, că oricum toată lumea vă minte, n-are rost să vă mai minţim şi noi, ştii? Râsete. Aşa încât, hai 

să vorbim un pic despre această implicare a bisericii în, iată, criza economică. Care este în viziunea 

mea, a unui om simplu, care ar trebui să fie rolul bisericii într-o societate? Biserica ar trebui să se 

ocupe de ăia mai bătuţi de soartă. De exemplu, popa din cartier ar trebui să viziteze credincioşii, să 

vadă cum o duc, dacă au ce mânca, dacă n-au ce mânca să-i ajute din fondurile bisericii, şi să le dea un 

pachet de salam, o de-aia, o de-aia... 

Vintilă: Precum scrie la cartea aia pe care a citit-o el de atâtea ori, să fie un sprijin psihologic 

pentru enoriaşul care e din ce în ce mai sărac. 

Sara: Exact! Asta trebuie să facă popa pentru popor şi de asemenea şi biserica ortodoxă, să-i 

ajute pe oameni 

Vintilă: Spiritual să fie lângă noi să-i ajute să depăşească momentele grele 

Sara: (...) ar fi absolut minunat. Cum se petrec lucrurile pe de altă parte, e pentru majoritatea 

preoţilor, şi asta o spun fără nicio jenă, biserica nu este decât o afacere, inclusiv pentru şefii lor, în 

frunte cu Daniel, ăsta, ştii că în general, celor din media li se recomandă să nu atace subiectul biserica, 

pentru că, vezi Doamne, oamenii ar fi sensibili la subiectele astea. Sunt foarte credincioşi şi din cauza 

asta sunt foarte sensibili la subiectele astea, bă, sensibili, sensibili, dar oamenii trebuie să ştie ce se 
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întâmplă cu ăştia din biserică. (...) (rep.sel.02.41) Fii atent! Cum a ales Biserica Ortodoxă Română să 

lupte cu criza? A trimis un Comunicat de presă, de la Patriarhia Română vine comunicatul ăsta, fii atent 

ce zic ei, cică „în legătură cu unele opinii exprimate în presă şi în anumite medii prin care contextul 

crizei financiare economice din România, în contextul crizei nu ar mai fi necesară continuarea lucrărilor 

de execuţie a lăcaşurilor de cult, precizăm. Cică Patriarhia Română apreciază că toate lăcaşurile de 

cult aflate în diverse stadii de execuţie trebuie finalizate chiar dacă România se confruntă cu o criză 

economică financiară”, şi fii atent, asta este, deci ăla care a scris textul ăsta este un... un idiot! Fii atent, 

cică, „considerăm înşelătoare opinia conform căreia trebuie făcute economii”..., deci când e criză nu 

trebuie să faci economii, după capul lor, „inclusiv prin sistarea lucrărilor la lăcaşurile de cult aflate în 

construcţie (...)” Bă, popa ar trebui să fie un personaj umil, bun şi aşa, nu să se îmbrace în aur şi să 

umple de aur tot ce poate... şi să aibă, ca Patriarhul, trei lănţane pe el şi haine cu aur. Spun ei, care va 

să zică, că de fapt criza economică nu trebuie depăşită prin economii, ci prin a băga bani în biserici, ca 

să le facem cât mai mari (rep.04.30). Da’ acuma te întrebi de unde până unde a sărit Patriarhia de fund 

în sus, în frunte cu Patriarhul Daniel? Despre ce este vorba, pe 30 iunie, mi se pare este licitaţia prin 

care se stabilesc firmele care vor construi nenorocirea aia de monstru, Catedrala Neamului, sau cum se 

cheamă... 

Vintilă: ...Neamului Românesc, da. 

Sara: Pentru că, ăştia din biserică consideră că pe criza asta de asta avem nevoie, şi cât costă la 

roşu, Catedrala Mântuirii Neamului? 

Vintilă: Puţin. 

Sara: 200 de milioane de euro. (Râsete). Deci Dani, Patriarhul, că altfel, aşa nesimţire altfel nu 

pot să-i spun, iată cu ce îmbie credincioşii. Bă tată, lăsaţi, n-avem nevoie de economii, trebuie să facem 

un rahat de monstru de biserică... 

Vintilă: Un mastodont. 

Sara: Mastodont, că vezi Doamne, altfel românii nu s-ar putea ruga. Ba se pot ruga, bă, românii, 

şi într-o biserică de lemn. 

Vintilă: Ba chiar ar fi mai fericiţi într-una de lemn. 

Sara: Numa’ să fie popă cu obraz. Dacă e popă de-ăsta atât de nesimţit, ce să-i mai ceri, mă 

tată... uite cum depăşim noi criza economică... 200 de milioane costă catedrala reîntregirii, eu sper că 

guvernul n-o să aprobe fondurile ăstea, veci! Atuncea cred că o să arunce lumea şi cu cruci în ei, nu 

numai cu pampersi. 

Vintilă: Îşi pune în cap o instituţie cu haine grele, cum ai zis tu, apasă greu şi aia pe umeri... 

Sara: Haine grele şi de aur... 

Vintilă: Şi Boc e cam mic să-l ducă în cârcă pe Daniel. 

Sara: Domnu’ Patriarh, şi restul şefilor din biserică, ştiţi ce zicem noi? Mergeţi frumos în talcioc, 

dumneavoastră, cu hainele voastre de aur cu cădelniţele de aur cu sceptrele de aur şi cu ce mai aveţi de 

aur...  

Vintilă: Faceţi nişte strane Gucci, Versace, d-astea... 

Sara: Şi mergeţi în târg şi scoateţi un ban pe ele şi cu ce scoateţi să vă construiţi, bă tată, din 

banii voştri. 

Vintilă: Exact! 

 

 Emisiunea „Alarma” din data de 14.05.2010 

Ora 08.08. Vintilă: I-auzi aici, apropo de şpăgi, ş.a.m.d., din Click aflăm că preşedintele 

inventatorilor din Europa de Est o atacă pe Andreea Marin Bănică, pe care o acuză că a dat bani ca să 

fie premiată la Geneva. Fii atent! „Preşedintele Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei Inventatorilor din 

Europa de Est, Octavian Pleşa, a declarat ieri că este inadmisibil să pui un prezentator TV pe acelaşi 

nivel cu un inventator”... 

Sara: ...Făcând o paranteză, domnul e idiot să facă o d-asta, adică oricine poa’ să inventeze 

orice.. 
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Vintilă: Bineînţeles! 

Sara: ...Că şi-a luat sau nu premiu pe bani sau nu, ce eu dacă vorbesc la radio n-am voie să 

inventez ceva? Sau ce? 

Vintilă: Ba da! Nu, el se referea la faptul că cică, s-au dat bani. „La Geneva premiile s-au dat pe 

bani, mai zice inventatorul”.  

Sara: Acuma este un subiect de nou scandal, ăsta, am impresia, acuma, dacă ăsta spune sigur că 

sunt plătite, ce să zicem, nu ne băgăm, el zice că Geneva, vedem ce salon de invenţii este, dacă Andreea 

Marin a primit bani pe invenţie, Geneva e o afacere, „noi nu agreem târgul pentru că e o afacere şi se 

primesc bani”, mai zice acest domn. Bă, da’ pe de altă parte, să ştii că am văzut invenţia asta a Andreei 

Marin şi mi se pare chiar simpatică şi deşteaptă. 

(...) 

 
 

3. RADIO ZU____________________________________________________ 

 

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

orele 07.00 şi 10.00.  

 

 CONCURS „Marea Scârţâială” 

 

Postul Radio ZU difuzează în cadrul emisiunii Morning ZU, începând din 3 mai, timp de două săptămâni, 

concursul „Marea Scârţâială” în care, în fiecare dimineaţă, cupluri de ascultători trimit SMS la 1815 şi pot câştiga 

un dormitor nou oferit de „Casa Rusu”, dacă dovedesc în direct că patul lor scârţâie. 

În prima zi de concurs cei doi moderatori, Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au descris desfăşurarea 

concursului: 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 03.05.2010 
0ra 8.39. Daniel Buzdugan: (...) este vorba despre un nou concurs în care se aude scârţâitul patului. 

Mihai Morar: Marea Scârţâială începe la Morning ZU de astăzi. Stă să se deschidă pe 14 Mai magazinul de 

mobilă al celor de la Casa Rusu, un producător de mobilă din România, de aia preţurile sunt foarte mici şi în 

zilele astea noi vrem să vă schimbăm dormitoarele. Ce se întâmplă? Câştigaţi un dormitor, pe loc în această 

dimineaţă dacă: unu trimiteţi un SMS la 1815 şi spuneţi sunt cu soţia acasă, cu soţia , cu amanta, cu nu ştiu, 

treaba voastră cu cine  sunteţi acasă şi sunt în stare să mă urc în pat împreună cu partenera mea de viaţă şi să vă 

arătăm că patul nostru scârţâie.  (...) Faceţi dârţa, dârţa în direct la Morning ZU, ne demonstraţi că trebuie să vă 

schimbaţi mobila (...) şi pe loc vă schimbăm dormitorul nu numai patul şi şifonierul, comodă şi aşa mai departe, 

noptiere. 1815 dacă sunteţi în stare să faceţi marea scârţâială în această dimineaţă câştigaţi un dormitor nou de 

la Morning ZU. (...) 

 

0ra 9.18. Începe concursul. Este difuzat un semnal de începere al concursului (1): 

Voce off (Daniel Buzdugan): Aici doctorul de suflete. Înţelepciunea numărul unu pentru viaţa de familie: 

Dragostea durează trei ani până când începe să scârţâie patul din dormitor.  

Voce off (Mihai Morar): Participă cu jumătatea ta la Marea Scârţâială! Morning ZU şi Casa Rusu îţi fac 

cinste cu un dormitor nou nouţ! 

 

Conţinutul concursului: Daniel Buzdugan: Trebuie să spunem că cei de la Casa Rusu fac mobilă de bună 

calitate şi de bun gust. Ei sunt români de la Timişoara. Nu este mobilă făcută made in China. 

Mihai Morar: Adică nu-i de la mătuşa din Suedia, nu e de la... 

Daniel Buzdugan: Nu, sunt alea aduse din China, nene, făcute pe vapor care...Nu, mobilă de-a noastră 

românească. 

Mihai Morar: O să vedeţi. Magazinul se deschide în Complexul Vitantis pe Vitan-Bârzeşti după târgul auto 

pe 14 Mai. Până atunci însă, hai să dăm dormitoare pentru populaţie! Neaţa! Primul cuplu care intră astăzi în 

direct cu noi este Doru şi Monica. Bună dimineaţa!(...) Căsătoriţi? 

Doru: Încă nu. 
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Mihai Morar: Nu sunteţi căsătoriţi, dar de cât timp staţi împreună? 

Daniel Buzdugan: Concubinaj. 

Doru: Uniune consensuală să-i spunem aici. (...) De cinci ani. 

Mihai Morar: Şi patul din dormitor de când datează? 

Doru: Nu ştiu, vremuri de demult.  

Mihai Morar: (...) Dacă ne dovediţi că patul vostru scârţâie nu vă schimbăm doar patul ci şi dormitorul. (...) 

Cei doi ascultători sunt puşi să se urce în pat şi să dovedească că le scârţâie patul. 

Mihai Morar: (...)Bine, gata, ne-aţi convins! Aruncaţi patul ăsta odată, vine Casa Rusu la voi. De unde 

sunteţi?(...) din Orăştie. O să facem un transport special, nu trebuie să veniţi după mobilă în Bucureşti, vine 

treansportul, camionul, vă descarcă dormitorul în faţa blocului. În maxim, maxim două săptămâni aveţi 

dormitorul nou de la Casa Rusu. (...) dormitor nou pentru Monica şi Doru ca să îşi îmbunătăţească şi ei viaţa 

decuplu. Mâine facem din nou Marea Scârţâială la Morning ZU. 

 

Concursul se încheie cu următorul semnal (2): 

Voce off: N-o mai ţine scârţ, scârţ până marţi! Din 14 Mai oricine îşi permite să-şi schimbe mobila. Casa 

Rusu. Cea mai modernă fabrică de mobilier din România, deschide super magazinul din Complexul Comercial 

Vitantis, Şoseaua Vitan-Bârzeşti. 

 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 06.05.2010 

Ora 9.17. Mihai Morar: (...) Apropo de Marea Scârţâială; O facem acum Denis? Perfect, vrem să scârţâie 

toate arcurile, toate încheieturile patului din dormitorul unor români. Numai puţin, îi dăm:  

 

S-a difuzat difuzat semnalul de început al concursului, prezentat mai sus – semnal (1). 

Conţinutul concursului: Mihai Morar: Bună dimineaţa!... Cine sunt scârţâitorii din această dimineaţă? 

Ascultător: Ilie şi Oana din Timişoara. (...) Ascultătorul povesteşte că locuieşte împreună cu iubita sa în casa 

socrilor de doi ani şi doresc să-şi îmbunătăţească dormitorul. 

Mihai Morar: (...) Deci, patul tău este antic de demult, patul în care tu dormi cu iubita, cu fica soacrei. Ia, 

dovedeşte-ne cam ce aude soacra în momentul în care voi sunteţi puşi pe fapte mari?Hai!(...) Se aude scârţâitul 

patului. Bine, gata ne-aţi convins. Un dormitor nou, nouţ nu doar un pat merge 

Daniel Buzdugan: La Constanţa, nu? 

Mihai Morar: Da, de la Casa Rusu cel mai mare producător de mobilă din România sută la sută făcută în 

România. O să vedeţi super ofertele celor de la Casa Rusu din 14 Mai în magazinul care se deschide în Vitantis. 

Felicitări, ajunge patul la voi, camion în faţa casei, descărcăm. Aruncaţi patul de la soacră, să moară soacra de 

ciudă cînd o veni patul cel nou. (...) 

Daniel Buzdugan: Şi pentru că patul a fost dat la Constanţa, vorba aia. Se-ntorc zilele cu soare şi o să 

plecăm la Mare, ziua admirăm faleza, noaptea scârţâim domeza. 

S-a difuzat semnalul de sfârşit al concursului, prezentat mai sus – semnal (2). 

 

 

 Emisiunea „Morning Zu” din data de 14.05.2010   

Cei doi moderatori au făcut următorul comentariu referitor la deschiderea magazinului producătorului de 

mobilă „Casa Rusu”: 

Ora 8.25 Mihai Morar: (...) Cabral i-ar fi zis iubitei lui: „Hai acum, treci în pat şi lasă blogul!” Domnu 

Cabral, dar cumva vreţi să vă înscrieţi la concursul nostru „Marea Scârţâială”? (...) Deci, dacă vreţi să 

participaţi la „Marea Scârţâială” ora viitoare facem concursul. Mai ales că astăzi se deschide magazinul de 

mobilă din Vitantis, Casa Rusu despre care v-am tot vorbit în ultimele zile. Într-o juma’ de oră, la ora nouă se 

deschide, fiţi acolo pentru... dacă nu mai vreţi să faceţi „Marea  Scârţâială” cum face Cabral. (...) 

 

Concursul „Marea Scârţâială” s-a desfăşurat în acelaşi mod în perioada 03 – 14 mai. Pentru exemplificare a 

fost prezentată desfăşurarea concursului din zilele de 3 şi 6 mai. 

 

 

Concluzii CONCURS „Marea Scârţâială” 
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- În cadrul concursului „Marea Scârţâială” moderatorii emisiunii „Morning Zu” fac comentarii cu conţinut 

comercial privind producătorul de mobilă „Casa Rusu”, care oferă premiul. 

- Semnalul de încheiere al concursului este publicitate pentru Casa Rusu (nu este cuprins în grupaj de 

publicitate). 

 

 

 CONCURS „Aldis” 

 

În cadrul ediţiei din 13.05.2010 a emisiunii Morning ZU a fost difuzat un concurs în care firma Aldis oferă ca 

premiu unui ascultător un cuptor cu microunde. Desfăşurarea concursului a avut loc astfel:  

 

Ora 8.13 

Mihai Morar: Este opt şi treisprezece minute. Ştirile în treizeci de secunde, până atunci repede vă invităm la 

un concurs.  

Este inserat un semnal sonor Radio ZU: I’m Zu in the morning ! Radio ZU  

Mihai Morar: Pentru o hrană sănătoasă şi gustoasă Aldis oferă o gamă largă de preparate din carne de pui, 

porc, vită sau oaie la preţuri pentru toate buzunarele. Pentru o familie sănătoasă şi plină de energie de la nici o 

masă nu trebuie să lipsească preparatele din carne Aldis. La 1815 vă întrebăm: Cum sunt preţurile produselor 

Aldis? Să zicem că asta e întrebarea. 1815 primul care dă SMS câştigă un cuptor cu microunde oferit de Aldis.(...) 

Ora 8.33 

Mihai Morar: Opt şi treizecişitrei. Să dăm un premiu la Morning ZU. Este vorba de cuptorul cu microunde 

de la Aldis. 

Este inserat un semnal sonor Radio ZU: I’m Zu in the morning ! Radio ZU  

Mihai Morar: V-am întrebat mai devreme cum sunt preţurile preparatelor din carne Aldis? Ne răspunde un 

ascultător pe nume? 

Ascultătoare: Ştefania. 

Mihai Morar: Cum sunt preţurile de la Aldis? 

Ascultătoare: Bune. 

Mihai Morar: Bune, foarte bune, cele mai bune. Cuptorul cu microunde e al tău. 

Ascultătoare: Mulţumesc tare mult. 

Mihai Morar: Să-l stăpâneşti sănătoasă şi să nu pui telefonul mobil, căţelul ş.a.m.d. 

Ascultătoare: Da, mulţumesc. La revedere. 

Mihai Morar: La revedere, te pupăm. Pa, pa, pa. Cuponul de pensie al mamei tale poţi să-l pui oricând la 

cuptorul cu microunde. 

 

 

Concluzii CONCURS Aldis 

În cadrul concursul cu premii oferite de Aldis, desfăşurat în emisiune Morning ZU din 13.05.2010, 

moderatorii fac publicitate produselor Aldis: Pentru o hrană sănătoasă şi gustoasă Aldis oferă o gamă largă de 

preparate din carne de pui, porc, vită sau oaie la preţuri pentru toate buzunarele. Pentru o familie sănătoasă şi 

plină de energie de la nici o masă nu trebuie să lipsească preparatele din carne Aldis. Premiul oferit este un 

cuptor cu microunde.   

 

 

 

 
 CONCURS „Aroganţa” 

 

În data de 28 mai a.c., în cadrul emisiunii „Moring ZU”, s-a desfăşurat una dintre etapele concursului care 

oferă ca premiu 10000€ cu titlul „Aroganţa”. Misiunea participantei la concurs, însoţită de un bodyguard, 

era să se deplaseze cu trenul până la Buşteni, să urce cu telecabina până la Babele, să urce până la Vârful 

Omu unde trebuia să înfigă steagul pe care scria “Romania este ZU”.  
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În intervenţiile telefonice pe care le purtau în direct cu participanta la concurs, moderatorii Buzdugan şi 

Morar au rostit repetat numele a două firme – RPG Security (7 ori) şi Solomon (5 ori) fără a se face vreo 

precizare clară referitoare la sponsorii emisiunii sau concursului. În emisiunea difuzată în data de 31 mai, 

cei doi moderatori, vorbind despre concursul de vineri, au menţionat din nou că participanta a fost însoţită 

de un bodyguard de la firma  RPG Security. (audio 0_343 reper: 07.16.05) 

 

Firma înregistrare reper   

RPG 

Security 

0_289.wma 12.26 

16.58 

21.26 

 RPG SECURITY a fost înfiinţată în anul 

1997, fiind autorizată în conformitate cu 

prevederile Legii 18/1996 (Autorizatie P + 

T) şi relicenţiată în anul 2005 conform 

Legii 333/2003.  

RPG Security - Furnizează servicii 

complete de securitate: pază şi protecţie, 

monitorizare - intervenţie rapidă, escortă 

delegaţii şi instalări sisteme tehnice 

(supraveghere video, sisteme de alarmă 

antiefracţie, avertizare incendiu şi control 

acces). 

0_290.wma 20.19 

59.24 

 

0_291.wma 59.48  

Solomon 0_289.wma 12.45 

53.59 

55.21 

 Produse SALOMON: Skiuri, Clapari, 

Beţe, Căşti, Mănuşi, Îmbrăcăminte, 

Încălţăminte, Snowboard. www.salomon.ro  

 0_290.wma 20.15 

47.24 

 

 

 Transcriere: 0_289.wma (07.00-08.00)  

07.12 – Morar: „Acolo te aşteaptă un bodyguard de la RPG Securiy  şi o colegă de a noastră de la radio 

Ami. I-ai găsit?Ami are un pacheţel pentru tine. Un pacheţel care conţine un echipament complet de 

munte de la Salomon.” 

Buzdugan: ”De acolo mi-am luat şi eu astă iarnă. Sunt foarte bune. Au bocanci, au tot ce trebuie.” 

07.12 – Morar: „Ai mai urcat pe munte vreodată? Niciodată? Tocmai de aceea lângă tine este 

bodyguardul de la RPG Security. Am avut grijă să luam un bodyguard care are habar despre traseele 

montane. A mai mâncat astfel de experienţe.”   

07.21 – Morar: „Meteorologii anunţă că vremea se strică. E zăpadă. Deci, de la Babele în colo, de la 

2200 până la 2500 este zăpadă. Traseul pe jos durează vreo 2 ore. Asistenta este ne-experimentată pe 

trasee montane. I-am dat un bodyguard de la RPG.”  

07.53 – Morar: „Dacă ajungi pe Vârful Omu va trebui să te filmezi. Tu eşti cu Bodyguardul de la RPG, 

aşa costumată în vestimentaţia completă oferită de Magazinul de echipament montan Salomon.”    

07.55 – Morar: „mai avem o singură problemă. Tu ai venit în pantaloni trei sferturi la gară. Ce se-

ntâmplă, cum urci tu pe Vârful Omu în pantaloni trei sferturi? 

Partricipanta concurs: „Dar am primit de la Ami  un ghiozdan cu echipamente necesare. 

Morar: „Sunt inclusiv pantaloni acolo? 

Buzdugan: „Şi bocanci.” 

Moarar: „De la Salomon, da?” 

 

 Transcriere: 0_290.wma (08.00-09.00) 

08.20 – Morar: „Am intrat în direct cu ea la radio şi i-am dat instrucţiunile în direct. Am pus-o să se ducă 

la peronul 5, vagonul 9, locul 41. Acolo o aştepta colega noastră care i-a dat echipamentul montan 

Salomon şi un Bodyguard de la RPG Security care o va însoţi pe tot parcursul zilei în atingerea 

aroganţei de astăzi.” 

http://www.salomon.ro/
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08.47 – Buzdugan: „Mulţumim pe această cale prietenilor noştri de la Magazinul Salomon care a pus la 

bătaie un echipament de munte: bocanci, pantaloni, tricou, tot ce trebuie ca fata să ajungă în cele mai 

bune condiţii la Vârful Omu.” 

08.59 – Morar: „Ce-ai mai aflat între timp? Ai vorbit cu prieteni care au fost pe Vârful Omu? 

Participantă concurs: „Nu. Am vorbit cu cineva care a fost cu telecabina şi mi-a zis că e o senzaţie foarte 

ciudată. Acum abia aştept că nu am fost niciodată şi de-abia aştept să merg. Şi cam atât. Acum să vedem 

la faţa locului cum o să mă descurc. 

Morar: „Tu eşti cu un bodyguard de la RPG Security. El a mai fost pe munte? 

Participantă concurs: „Da, el a zis că a mai fost.” 

 

 

Limbaj licenţios 

Spre finalul emisiunii Morning ZU din 28 mai a.c., Morar si Buzdugan au intrat în legătură telefonică cu 

un angajat de la telecabina din Busteni de la care au aflat programul de lucru al telecabinei si şi-au dat 

seama că participanta la concurs nu va reuşi să prindă ultima cursa, prin urmare va fi nevoită sa înnopteze 

la o cabană, prilej cu care Buzdugan (în rol de cabanier) şi Morar au improvizat o scenetă cu un conţinut 

în care s-au făcut aluzii sexuale. (înregistrare 0_291 reper 58.00; 0_292 reper 0.00) 

 

Cabanier Buzdugan – CB ; Morar - M 

M – Bună dimineaţa, Sunteţi cabanier la Babele? 

CB - Da 

M – Cât costă o noapte de cazare  

CB – Depinde. Cu cine e? Depinde cu cine dorm. 

M – Noi avem o arogantă, are 10 zile de aroganţă pentru 10000euro. Astăzi provocarea este să ajungă la 

pe Vârful Omu, să înfigă steagul. Sexy asistenta îi spune 

CB  - A, o aştept. Domnu’ Morar. N-am mai văzut femeie de 4 luni. O aştept. Chiar acum mă duc să mă 

pregătesc. Dau un pic cu apă. Ştiţi cum se cheamă cabana mea? 

M – Nu 

CB – Dulce şi Cabana. Nu te râde. Deci, vine singură? 

M – Nu, cu un bodyguard de la RPG Security.  

CB – Pe ăla îl iau primul. Îl iau primul pe ăla, da. De fapt, cred că o să stau după uşă ... Deci, dacă vine 

asistenta ştii cu ce o să o servesc. Cu un cabanos! 

M – Cu ce, cu cabanos? 

CB  - Cu cabanos 10 cm. 

M – Râdem noi, glumim, dar ne e foarte uşor să vorbim aici de la altitudinea asfaltului despre o fată care 

trebuie astăzi să atingă Vârful Omu. 

CB  - O să-l atingă!  
 

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), astfel:  În anul 2009: 

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);   În anul 2010: 10.03.2010 (10.000 lei), 20.04.2010 (15.000 lei) şi 12.05.2010 (10.000 lei). 

4. RADIO 21 

 

Emisiunea „Fabrica dementă” se difuzează de luni până vineri între orele 07.00-10.00 

 

Limbaj vulgar 

 

Emisiunea “Fabrica dementă” din data de 31.05.2010 
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Orlando           : Ora 8,47 de minute în „ Fabrica dementă ”.Ne-am întors, a ajuns până la urmă şi 

clarvăzătoarea... Maria...cum o cheamă..că tot uit..??? 

Bubanu            : Stai jos aici...săru”mâna...stai jos. 

Clarvăzătoarea: Să trăieşti…Mari…Maria Termite mă cheamă.zi lu doamna care face curăţenie, că mătura 

mea nu e să dea cu ea pe jos, s-o bagi în viteză…aşa…mersi… 

Bubanu            : Vreţi o cafea ? 

Clarvăzătoarea: Neagră... 

Bubanu            : Neagră să fie.... 

Clarvăzătoarea: Da. 

Orlando           : Dulce ? 

Clarvăzătoarea: Amară…cum e situaţia în ţară… 

Bubanu            : Mă…da repede aţi ajuns….. 

Clarvăzătoarea:  Păi, ţi-am zis…merge mătura repede… 

Orlando           : Aseară când v-aţi culcat, aţi ştiut că astăzi veţi veni la emisiune ? 

Clarvăzătoarea:  Nu...da, am bănuit... 

Bubanu            : Aţi bănuit... 

Clarvazătoarea: Mai aveam de ales între Măruţă şi voi...da...vă prefer pe voi... 

Bubanu            : Aţi adus şi nişte cocoşi ? 

Clarvăzătoarea: V-am zis că i-am mîncat...am tăiat unu de pluş...şi i-am lăsat pă doi în parcare... 

Bubanu            :  Să vă păzească maşina... 

Clarvăzătoarea: Da...da...aveam şi o găină blondă...care ... 

Bubanul           :  Mercedesul...haideţi să vedem dacă putem compune un blestem, mic, aşa între ghilimele, 

pentru politicienii din România... 

Clarvăzătoarea:   Păi ăsta nu se compune, ăsta e nativ inspireişin...de la mama lui...din moş strămoş...decât 

să se pună numili... 

Bubanu            :  Ştiţi că acuma duşmanul numărul unu al românilor, cine să fie altul decât.... 

Clarvăzătoarea:  Boc... 

Bubanu            :  Boc... 

Clarvăzătoarea:  Boc... 

Orlando           :  Daca vă e frică,de ce spuneţi cu voce încet aşa....cine este duşmanul ? 

Bubanu            :  E  frică mă...se teme... 

Clarvăzătoarea:  Boc...Boc.... 

Bubanu            : Da...hai să vedem cum ar suna un blestem de genul ăsta ? 

Clarvăzătoarea: Că am primit  multe e-mailuri şi aşa am făcut eu descântec...fii atent: 

                                 Fugi din gene...din sprâncene 

                                 Boc ne lasă în izmene   

                                 În fund cu nădragii rupţi 

                                 Dă vlagă cu toţii supţi 

                                 La salarii lumea-i mută 

                                 Doar cu 25% 

                                 Bugetari, pensionari  

                                 Dar nu şi parlamentari 

                                 Astăzi greva înfăptuieşte 

                                 Şi mâine continuieşte 

                                 Şi să fie greva, grevă... 

                                 Să cadă Boc fără sevă, 

                                 Hău...să să inpiedice 

                                 Sub pat...să să lovească la cap...că acolo ajunge... 

                                 Mintea din urmă să-i vină 

                                 Să mănânce doar ţelină, 
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                                 Şi la masă când mămâncă 

                                 Să aibă doar...iarbă crudă 

                                 Să aibă parte în a lui viaţă 

                                 Doar de femei cu mustaţă 

                                 Şi de alea neepilate 

                                 Să să facă dreptate.... 

Orlando           : Pune mâna pe ea...calmeaz-o...Bubanu... 

Clarvăzătoarea: Să intre de tot la apă 

                                Să facă baie-n găleată 

                                Şi în loc să doarmă-n pat 

                                Să doarmă sub un ciorap...de ăla care miroase.... 

                                Eu de bine i-am urat... 

                                Voi ce ziceţi...e un cârnat ? 

                                Ptiu...Ptiu...Ptiu...aşa să să înfăptuieşte... 

Orlando           : Doamne Maica Domnului......... 

Clarvăzătoarea: Eşti bine dragă ?... 

Orlando           : Asta v-a venit pe loc aşa ?.... 

Clarvăzătoarea: Nu...ăsta e din moş srămoş... 

Orlando           :  Da pe vremea dumneavoastră şi profesorii de gramatică erau în grevă... bag seamă ? 

Clarvăzătoarea:  Pe vremea mea nu erau profesori...noi am inventat... 

Orlando           :  Am înţeles... 

Clarvăzătoarea:  Păi...halers...bales.... 

Bubanu            :  Pe prezicătoarea Denisa o cunoaşteţi ? 

Clarvazătoarea:  Cine? 

Bubanu           :  Denisa   

Clarvăzătoarea: Nu există. 

Bubanu            : Cum nu există...am sunat-o eu la „Ştirea din neştire”..... 

Clarvăzătoarea:  Nu există...eu sunt adevărata vrăjitoare.  

 

 

                                                                    
 

5. EUROPA FM, RADIO GUERRILLA 

 

Nu s-au constatat încălcări ale legislaţiei audiovizuale  

 

 

 Data: 07.06.2010 
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