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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 
Autoritate  publică  autonomă 

  Bucureşti - România 
  Bd. Libertăţii  nr.14, sector 5, CP 050706 
  Tel.:+40213055356;  Fax: +40213055354 

             www.cna.ro;  cna@cna.ro 
 

Decizia nr. 314/26.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L.

cu sediul în București, Splaiul Unirii nr.165,
Clădirea TN Offices 1, et. 10, camera D, sector 3

CUI: 31491668 Fax: 021 317 7171

- pentru postul KISS FM

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2019, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate
cu privire la respectarea prevederilor legale din domeniul audiovizualului în cadrul
emisiunilor matinale difuzate în intervalul 14-20 ianuarie 2019, de postul de radio KISS FM.

Postul KISS FM aparţine radiodifuzorului S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L.
(licenţă audiovizuală nr. R022.11/28.01.1993 eliberată la 27.11.2018 şi decizia de
autorizare nr. 070.2/21.02.2019 eliberată la 21.02.2019).

În urma analizării raportului de monitorizare și a audierii înregistrării, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (5) din
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului).

Potrivit dispoziţiilor invocate:
Art. 40 (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să

nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige
la violenţă.

În fapt, potrivit menţiunilor raportului de monitorizare, în emisiunea „Râzi cu Rusu și
Andrei” difuzată în data de 18.01.2019, în jurul orei 7.35, într-o discuție despre Internet,
între prezentatorii Andrei și Ionuț a avut loc un dialog, pe parcursul căruia au fost folosite
unele expresii injurioase, așa cum redăm în continuare:

“Sel.1-01.18.2019-34.50-sel.18-7
Andrei: Ionuț, uite că a venit și weekend-ul! Foarte, foarte drăguț, totul este bine și

frumos. Voiam să vorbim despre Internet.
Ionuț: Despre Internet.
Andrei: Știi ce este Internetul?
Ionuț: Da, știu, știu ce este. Din fericire am citit la viața mea…
Andrei: Internetul, Ionuț, este locul în care poți să citești. Era o întrebare retorică, chiar

nu trebuia să răspunzi, dar mă rog, aveam și eu, încercam să construiesc o sintagmă de
glumă, dar…

Ionuț: Gata, gata, gata, zi!…
Andrei: Da bine, ce să mai...
Ionuț: Scuze, scuze sunt un public slab… Gata, gata!
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Andrei: Bun. Deci, Internetul este locul în care poți să citești cărți de alea mai groase
decât piciorul patului, dar și locul în care poți să te uiți la sute de ore de filmulețe cu pisici. Vezi,
cât de greu era să taci?

Ionuț: Păi, da, da, puteam să tac.
La un moment dat cei doi își modifică vocile, ca și când ar imita pe cineva.
Andrei: Cât de greu era să nu mă întrerupi!
Ionuț: Dar ține-ți gura! Gata, gata, am tăcut.
Andrei: Cât de greu! A, era setat, boule! Ce era atât de greu, șomâldocule? Ai

decis tu să deschizi gura aia puturoasă! (Se aud râsete în studio.)
Ionuț: Nici scaunul nu te ține, tâmpitu’ naibii, ești la radio! Ungur! Mă, cum să aduci

secui la un radio românesc! Nu mai pot! Nu! Îmi veneau înjurături în cap, că o mai dă și pe din
astea, ha-ha-ha!

Andrei: Revenim la Internet, ă, tâmpiților! (Râsete în studio.)
Ionuț: Pe net, da, pe net chiar găsești tot ce vrei și de multe ori ce nu vrei, că mai iei

câte un virus de pe niște…
Andrei: Dar eu știu pe ce site-uri intri tu, de-ți iei viruși?
Ionuț: Păi, na, n-o ziceam de bine. Nu ziceam neapărat că-i bine că fac asta… Și n-am

făcut-o eu, a făcut-o o prietenă…
Andrei: Normal. (…)”

Față de conținutul exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că
prezentatorii programului matinal difuzat de postul KISS FM în data de 18 ianuarie 2019
nu au respectat obligațiile de a nu folosi un limbaj injurios și de a nu instiga la violență,
impuse de art. 40 alin. (5) din Codul audiovizualului.

Potrivit art. 1 alin. (1) lit. g) violenţa de limbaj este definită ca - adresarea printr-un
limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii
degradante sau umilitoare sau discriminatorii;

Având în vedere acest aspect, membrii Consiliului au propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.

Supusă la vot, propunerea de somare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi alin. (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:
Art. 1. Radiodifuzorul S.C. A.G. RADIO HOLDING S.R.L. (licenţă audiovizuală nr.

R022.11/28.01.1993 eliberată la 27.11.2018 şi decizia de autorizare nr.
070.2/21.02.2019 eliberată la 21.02.2019 pentru postul KISS FM) se sancţionează cu
somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 40 alin. (5) din Decizia nr. 220/2011
privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului,
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la
comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a
transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:
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„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu somaţie publică postul KISS
FM, deoarece, în emisiunea „Râzi cu Rusu și Andrei” difuzată în data de 18.01.2019,
prezentatorii acesteia au utilizat expresii de natură să contravină prevederilor art. 40 din
Codul audiovizualului.

Potrivit dispozițiilor legale, moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au
obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau
să instige la violenţă.”

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

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


