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Decizia nr. 316 din 26.03.2019
privind somarea S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L.
Bucureşti, Bd. Ficusului, nr.44A, corp B, et. 4, sect. 1
Fax: 021/4091902
-

pentru postul Radio ZU

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare ca urmare a
sesizării înregistrată la CNA cu nr. 228/08.01.2019 și a audiat înregistrarea emisiunii
„Popescu și Flick” difuzată în ziua de 8 ianuarie 2019 de postul de radio Radio ZU.
Postul Radio ZU aparţine S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. (licenţa
audiovizuală
nr.
R427.5/26.04.2004
şi
decizia
de
autorizare
nr. 1002.2-2/05.0.2015).
În urma analizării rapoartelor de monitorizare şi audierii înregistrărilor, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. a
încălcat prevederile art. 18 alin. (1) lit b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a
conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora nu pot fi
difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau
comportament trivial, vulgar sau obscen.
În fapt postul Radio ZU a difuzat în ziua de 08.01.2019, în intervalul orar 07:0010:00, emisiunea de tip magazin (conține comentarii, informații, muzică, interviuri)
„Popescu și Flick”, realizată Răzvan Popescu, Flick și Emma.
Redăm din raportul de monitorizare:
În data de 08.01.2019, între orele 07:00-10:00, s-a difuzat emisiunea de tip magazin
(matinală) „Popescu și Flick”, realizată de Răzvan Popescu, Flick și Emma.
În cadrul emisiunii „Popescu și Flick”, de la ora 09:29 ascultătorii au intervenit în direct
sau cu mesaje pe tema „boacăne la prima întâlnire”. La ora 09:39, realizatorii Răzvan
Popescu și Flick au spus un banc.
Răzvan Popescu: Asta-i ca-n bancul ăla, cu, nu-l știi? Cu două prietene, pleacă de la
petrecerea de revelion.
Flick: A, ba da. (...)
Răzvan Popescu: Pleacă ele spre casă, le apucă ...
Flick: Nevoia.
Răzvan Popescu: O nevoie.
Flick: În dreptul cimitirului.
Răzvan Popescu: Ajung, fiind în dreptul cimitirului, intră acolo, își rezolvă treaba,
ajung acasă, prietenii foarte buni și bărbații lor, știi și a doua zi dimineață stau de
vorbă. Zice unu: „Băi a înnebunit nevastă-mea”. Da’ de ce? Mă, da’ azi dimineață navea chiloți pe ea, n-avea nimic, era ...
Flick: Când a ajuns acasă a venit fără chiloți.
Răzvan Popescu: Exact. Ăsta: „A, stai liniștit, a ta-i bine, a mea e și mai rău”. „Păi de
ce?”. „Păi dimineață când m-am trezit avea o eșarfă, îi ieșea din fund, cu: Nu te vom
uita niciodată, frații Popescu” (n.n. – S-a râs în studio)
Flick: O panglică îi ieșea din fund.
Emma: Vai de mine.
Flick: Așa și cu nevoile astea ...
În cadrul temei de discuție cu ascultătorii „boacăne la prima întâlnire”, realizatorii
Răzvan Popescu și Flick au difuzat două înregistrări (sonorul a două materiale video) cu un
bărbat care a enumerat „doleanțele în ceea ce privește viitoarea lui parteneră”.
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Răzvan Popescu (sel.2): Rămânem în zona de matrimoniale, de primă întâlnire și așa mai
departe pentru că avem o surpriză pentru Emma, Emma?
Emma: Aoleu!
Flick: Avem un prieten, un domn, care a dat un anunț, e un video, n-o să-l vezi, o să auzi
doar, în care el și-a notat pe o foaie toate doleanțele în ceea ce privește viitoarea lui
parteneră, le enumeră în momentu’ ăsta.
Răzvan Popescu: Le citește, zici că-i „Discursul Regelui”. (...)
Vasile (înregistrare): Bună. Vă salut.
Emma: Salut.
Vasile (înregistrare): Eu sunt Vasile.
Emma: Te pup.
Vasile (înregistrare): Iar fata cu care mă însor trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: (...) Să fie „bună la pat” (n.n – realizatorii au reluat o parte din înregistrare ce a
conținut această expresie și la ora 09:44).
Răzvan Popescu: Din ce-am înțeles, pe surse, am primit informații cum că Vasile s-ar fi
răzgândit.
Vasile (înregistrare): Vă salut. Eu sunt Vasile Danciu. Emma: Mie îmi zici de tine?
Vasile (înregistrare): Vă spun un secret. M-am hotărât să nu mă-nsor. (n.n. – S-a râs în
studio) Pentru că, dacă ești căsătorit, trebuie să mergi la lucru, ca să câștigi bani și îi
greu să mergi la lucru. Trebuie să fuți ...
În urma analizării raportului de monitorizare şi audierii înregistrărilor ediției
emisiunii „ Popescu și Flick”, difuzată în ziua de 8 ianuarie 2019, membrii Consiliului au
constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului
privind asigurarea protecţiei minorilor în cadrul serviciilor de programe.
Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică,
mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de
difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi
astfel de emisiuni. Iar în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii în care este
folosit un limbaj trivial, vulgar sau obscen.
În esenţă, membrii Consiliului au constatat că ediţia analizată a avut un conţinut
obscen, fiind făcute în mod repetat comentarii explicit sexuale, în unele cazuri cu referiri la
actul sexual, folosindu-se un limbaj trivial, conţinut de natură a-i prejudicia pe minorii care
au avut acces la audiere, în condiţiile în care aceasta a fost difuzată începând cu ora 07.00.
Sub aceste aspecte, raportul de monitorizare cuprinde descrierea detaliată a acestor
constatări referitoare la conţinutul celor două ediţii audiate şi analizate.
De exemplu, redăm, selectiv, o parte din dialogurile, din cadrul ediţiei din 8 ianuarie
2019 : „ Băi a înnebunit nevastă-mea”. Da’ de ce? Mă, da’ azi dimineață n-avea chiloți pe
ea, n-avea nimic, era.”, „A, stai liniștit, a ta-i bine, a mea e și mai rău”. „Păi de ce?”. „Păi
dimineață când m-am trezit avea o eșarfă, îi ieșea din fund, cu: Nu te vom uita niciodată,
frații Popescu.”, „M-am hotărât să nu mă-nsor. (n.n. – S-a râs în studio) Pentru că, dacă ești
căsătorit, trebuie să mergi la lucru, ca să câștigi bani și îi greu să mergi la lucru. Trebuie să
fuți ....”
Astfel, în raport de conţinutul exemplificat mai sus şi de prevederile legale invocate,
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat obligaţia prevăzută în sarcina
sa de a ţine seama de alegerea unui interval orar de difuzare corespunzător, ceea ce a avut
drept consecinţă nerespectarea reglementărilor privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor
de programe.
Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea
protecţiei minorilor, obligaţie nerespectată de radiodifuzor, avându-se în vedere intervalul orar de
difuzare (07.00-10.00) al ediţiilor analizate, în condiţiile în care în cadrul acestora a fost folosit un
limbaj obscen, de natură a prejudicia minorii, care au avut acces la audierea lor.
Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa
acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului
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public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia
protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.
Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea
radiodifuzorului cu somaţie publică.
Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor
de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea
DECIZIE:
Art. 1: Radiodifuzorul S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) S.R.L. (licenţa
audiovizuală nr. R427.5/26.04.2004 şi decizia de autorizare nr. 1002.2-2/05.0.2015) se
sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit b) 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 (3) din Legea
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de
a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, pe postul RADIO ZU,
următorul text:
„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio ZU cu somaţie
publică, întrucât ediţia emisiunii „Popescu și Flick” din ziua de 8 ianuarie a fost difuzate la o
oră nepotrivită, în raport de conţinutul trivial al acesteia, de natură a prejudicia dezvoltarea
minorilor, fapt ce contravine art. 18 din Codul audiovizualului.
Potrivit prevederilor invocate, în intervalul orar 06.00-23.00 nu pot fi difuzate producţii
care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen”
Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.

VICEPREŞEDINTE INTERIMAR,
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit Serviciul Juridic şi Reglementări
Şef Serviciu, Dumitru Ciobanu

