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CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI 

Direcţia Monitorizare 

Compartimentul Monitorizare Radio 

 

Raport de monitorizare 

 

Postul: Radio Guerrilla, Kiss FM, Pro FM, Radio Zu, Radio 21 şi Europa FM 

Emisiunea: Emisiuni matinale 

Tema: Protecţia copiilor, demnitate umană, publicitate. Reclamaţia nr.4465/24.03.2009 

Perioada: 05.03.2009-31.03.2009 

Monitorizare: Compartimentul Monitorizare Radio 

 

 În perioada 05.03.2009 - 31.03.2009 au fost monitorizate emisiunile matinale difuzate de următoarele 

posturi de radio: Radio 21; Europa FM; Kiss FM; Radio Guerrilla; Pro FM şi Radio Zu . 

 

Rezultatele monitorizării: 

Numărul de ediţii ale emisiunile matinale ale posturilor de radio monitorizate în perioada 05.03.2009-31.03.2009, 

semnalate în raport: 

 

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    

Kiss FM 4 1 5 

Radio Guerrilla 7   

Radio Zu 3 1 5 

Pro FM    

Radio 21 5  2 

 

 

 

1. RADIO GUERRILLA 

 
PROTECŢIA COPILULUI 

 

 11.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă din data de 11.03.2009, la ora 09:55, realizatorii Mihai Dobrovolschi 

şi Vlad Craioveanu, au făcut comentarii pe teme sexuale: 

M. Dobrovolschi: (...) Era mult mai important pentru mine atunci să  sărut o femeie, mă rog, fetiţă,ce era  

V. Craioveanu: Aşa, ce se putea ... 

M. Dobrovolschi: Decât e acuma important să particip la o orgie sexuală cu şase virgine. 

V. Craioveanu: A..., după prima te plicti ...   M. Dobrovolschi: Exact.   V. Craioveanu: Nu e chiar aşa. 

M. Dobrovolschi: Şi ziceam: Let me be your father figure. Treci la lecţii! 

 

În emisiunea Guerrilla de dimineaţă, ediţiile din datele de 12.03.2009, 13.03.2009, 17.03.2009: prezentatorii 

M. Dobrovolschi şi V. Craioveanu, au difuzat câteva înregistrări în care o voce feminină, numită roboţica Zelda a 

folosit limbaj licenţios (în intervalul orar 09:00-10:00): 

 12.03.2009 

Înainte de difuzarea înregistrării, la ora 9:24, realizatorii emisiunii, M. Dobrovolschi  şi V. Craioveanu au 

spus că pentru Zelda s-a primit o scrisoare de la CNA, o amendă, iar creatorul Zeldei ...  Domnul Mitoş  a fost rugat 

să facă cumva, să nu mai avem probleme cu CNA-ul.  

Conţinutul înregistrării: 

Voce: Alo? Rică? Ştiu că eşti acasă. Te-am sunat să-ţi spun să nu mă mai cauţi niciodată. Veci. Ever. Ever 

and ever. Ai înţeles? Papanaş cu chibrit ce eşti. Viitor octogenar zgubilitic. Libidalbinosule, sâcâilă. Să nu mă mai 
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cauţi. Alo? Ştiu că mă asculţi, ştiu că eşti acolo. Nu te preface. Flegmă de lebădă  ce eşti, spumă rozalie, bufniţă 

retardată. Mormonel. Sătănilă. Scientălău bălău ce eşti, să nu mă mai cauţi, de asta te-am sunat. Rică, retărdică 

fraierică. Ha, ha, ha. Rică, fraierică. Rică, fraierică. Să ţi se veştejească. Neam de lupanar ce eşti. Vezi că mâine o 

să te vizitez să-ţi spun să nu mai vii pe la mine, veci. Mâine o să rămân la tine ca să-ţi explic de ce totul între noi s-

a terminat. Boule. Gândăcilă. Cufurilă. Praf şi pulbere ce eşti. Hârbule, ciobule, fosilă sexuală, rateul speciei. 

Respinsule. Dezintegratule, neasamblatule. Pastă de mici pentru arici. Cabanos porcos. Fuck you, mother fucker! I 

hăit iu, auzi? I hăit iu. Slutule, pocitanie crăcănată. Sucker! Gata, pa, pa. Lugu, lugu.  

După difuzarea înregistrării: 

V. Craioveanu: Mâine, o să mai ai o scrisoare. M. Dobrovolschi: Ce să ..., mai strângem bani. (...). 

 

 13.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, în data de 13.03.2009, s-a difuzat, la ora 09:54, o înregistrare 

aparţinând Zeldei. Înainte de difuzarea înregistrării, realizatorii emisiunii, M. Dobrovolschi şi V. Craioveanu au 

amintit că acum câteva zile am primit o amendă de la CNA, pentru Zelda. 

M. Dobrovolschi : Ei, Zelda are un mesaj pentru CNA. Mi-e groază, nu l-am ascultat încă. 

Conţinutul înregistrare (pe parcursul acesteia se aud râsete) 

Voce: Dragii mei prieteni de la CNA, vreau să vă întreb dacă am voie pe viitor să folosesc la adresa 

concubinului meu, următoarele expresii: Porcu’ naibii! Terminatule! Javră. Jugu babei. Dă-te-n leucocită! 

Centuristule! Catâr bubos! Cap sec! Zero absolut! Rebutule! Mostră de fraier. Sucker! Shut the fuck up! Dă-te-n 

fuck you! Gata. Aştept permisiunea dumneavoastră. Pa, pa. Lugu, lugu.   

După difuzarea înregistrării: 

M. Dobrovolschi : N-am fost noi, domnii de la CNA, dacă puteţi să disociaţi imaginea Zeldei de imaginea 

Guerrilla aţi putea face un lucru foarte bun pentru cultura românească.  

V. Craioveanu: Plus că avem reţeaua de calculatoare virusate şi Zelda nici măcar nu ne aparţine, aparţine 

probabil concurenţei ce ne-a băgat-o în direct, pe gât cum ar veni...  

 

 17.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, în data de 17.03.2009, s-a difuzat, la ora 09:44, o înregistrare care a 

conţinut comentarii pe teme sexuale. Conţinutul înregistrării : 

Voce: Dragii mei, sunt Zelda şi m-am cuminţit, acum sunt îmbrobodită, am renunţat la agendă, la farduri, 

am renunţat la tocuri şi sutien, m-am ras în cap, mi-am tatuat o mandală pe frunte şi  sunt blândă ca un cobai după 

un vaccin experimental. Concubinul meu, Rică, a rămas perplex când m-a văzut calmă şi echilibrată, chiar şi atunci 

când l-am surprins cu o frumoasă şi educată femeie, în pat practicând o  kamasutră de zile mari, i-am spus atunci, 

mă bucur pentru tine, Rică, dă-i bătaie, nu-ţi ieşi din ritm că o laşi neîmplită pe distinsa doamnă de sub tine. Rică s-

a holbat la mine stupefiat, dar eu am continuat cu o voce blândă:  "Doriţi un ceai, o cafea, un capucino, un coniac, 

o şampanie, un tiramisu sau poate o îngheţată răcoroasă, la postludiu. Frumoasa de sub Rică a poftit o îngheţată, 

Rică părea paralizat, aşa că le-am făcut un masaj bengalez la noadă. Le-am masat bătăturile din talpă, le-am 

schimbat aşternutul, le-am lăsat nişte bani. Am pus un vinil cu Creedance… Revival şi am plecat la plimbare. Pa, 

pa. Lugu, lugu. Sunt liberă. Mulţumiri nesfârşite CNA ”. 

 

 20.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, din data de 20.03.2009, la ora 08:58, una din temele de discuţie a fost 

modul în care se degustă vinul, dar, la  un moment dat, realizatorii Mihai Dobrovolschi şi Vlad Craioveanu au făcut 

comentarii ce au conţinut un limbaj violent: 

Mihai Dobrovolschi:  Apropo, ce discutam noi ieri, ieri am avut următoarea dilemă, gilemă ..., dacă mergi 

la restaurant, sunt două femei la restaurant, în mod normal, codul  bunelor  maniere spune că.... 

Vlad Craioveanu: Le  violezi pe rând. 

După câteva minute Mihai Dobrovolschi a revenit la subiectul degustării vinului şi a spus: Zicea Vlad mai 

devreme înainte de ştiri, cu..., mă rog, nu vreau să-mi aduc aminte..., dar povestea de treaba aia cu vinul... 

 

 26.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, în data de 26.03.2009, la ora 08:13, s-a difuzat o melodie care a 

conţinut pasaje ce ar putea sugera că drogurile ar constitui un mijloc de rezolvare a problemelor de viaţă. Unul 

dintre realizatorii emisiunii, Mihai Dobrovolschi a spus înainte de difuzarea melodiei: Hai să cultivăm vise.... 
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Versurile melodiei - Versuri "E M I L feat Butch - Cultivator de vise" 

 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 
 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 

La mine în balcon sunt rege 

Îmi ud plantele cu bere rece 

Şi-aştept căt timpul trece 

Oricum plantele mele cresc într-o zi cât altele în 

zece 

 

Nu înţeleg de ce, nu înţeleg de când 

În vis caut cuvinte să rimeze cu cannabis 

Mi-au zis în şoapte ce vise-aş vrea să am la noapte 

În braţe le-am strâns pe toate 

Şi mi-au zâmbit căci negreşit eu le ţineam în palme 

Şoptind încet de mine s-aveţi parte 

Să ştiţi că vă iubesc pe fiecare-n parte  

Mă duc să zbor cât mai departe 

 

Nu pot să înţeleg ce e cu tine 

Visezi vise de azi sau vise de mâine 

Printre speranţe legate de mâini la spate 

Singurul care visează vise curate...vise curate 

 

Plecaţi amândoi în supradoză de vise 

La mine sunt note la tine plante interzise 

Zburăm cât mai sus, ne ţinem de mână 

Zâmbim amândoi spre o lume nebună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună 
 

Toţi caută răspunsul ca să-şi pună întrebări 

Eu vreau să plantez cannabis pe nori 

Şi în zori să împart o bere cu tine 

Visând împreună la visul de mâine 

Căci de mâine mă mut pe alt nor, dar rămân 

acelaşi 

 

Nu pot să înţeleg ce e cu tine 

Visezi vise de azi sau vise de mâine 

Printre speranţe legate de mâini la spate 

Singurul care viseaza vise curate...vise curate 

 

Plecaţi amândoi în supradoză de vise 

La mine sunt note la tine plante interzise 

Zburăm cât mai sus, ne ţinem de mână 

Zămbim amândoi spre o lume nebună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună.  

 

Frăţioare, dă-te mai lângă frunza mea şi m-

ascultă: Dă-mi o frunză de a ta să cânt  

 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 

 

 31.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, în data de 31.03.2009, s-a difuzat, la ora  09:38, o înregistrare care a 

conţinut un limbaj nepotrivit pentru ora de difuzare. 

Voce : Alo, Relu, Relu, Reluţu, alo ? Vorbeşte cu mine Relu, nu mă chinui. Relu, alo, nu mă nenoroci. Relu, 

de ce eşti rău ? Alo ? Nu fii sadic. Marchizul vieţii mele. Reluţu, te sparg Relu. Te distrug. Te pulverizez. Nu glumi, 

Relu. Nu te juca cu inima patroanei tale. Reluşor, te dau afară, te concediez. (…) Te fac pastă de mici, Relule. Vin 

la autobază şi te fac de râs. Te duc la dezalcoolizare. Mă duc la OTV. Mă duc la CNN. (…)Mă duc pe la nevestele 

tale părăsite şi te fac de ruşine. Mă duc pe  la soacrele tale şi pun la cale un complot. Mă duc pe la pârnaie şi te 

fac de ruşine în faţa foştilor tăi colegi de celulă. Îţi îndoi ştergătoarele de la Dacie, îţi zgârii platbandul. Mă duc la 

proxeneta lu’ matale şi nu mai pleci, veci în Bulgaria, nu mai pleci la produs. Am terminat cu tine. Pa, pa, lugu, 

lugu. Pupici.     

 

PUBLICITATE 

 

 12.03.2009 

În data de 12.03.2009, postul de radio, Radio Guerrilla , a difuzat în grupajele publicitare de la orele 10:37, 

11:21, 12:21, 15:51, 16:38, spotul publicitar pentru „Suplimentul special Libertatea, episodul 5”.  

Prezentarea spotului publicitar „Suplimentul special Libertatea, episodul 5”: 

Voce: Ştii cum se pregătesc italienii pentru o noapte fierbinte? Vrei să afli cum trebuie să faci strip-tease 

jumătăţii tale? Libertatea te învaţă totul despre preludiu. Vrei mai mult? Îţi dăm mai mult. Află mai multe detalii 

din suplimentul special Libertatea, episodul 5. Numai cu Libertatea, din 13 martie.  

 

http://www.versuri.ro/artist/gjjf_e+m+i+l.html
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Observaţie: În documentarea întreprinsă s-a constatat că publicaţia Suplimentul Libertatea, episodul 5, cu 

titlul „Ghidul tău sexual” poartă menţiunea „interzis sub 18 ani”, „Episodul 5: Învaţă despre preludiu”. 

 

 

CONCLUZII  -  RADIO GUERRILLA 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Limbajul cuprins în înregistrările atribuite personajului Zelda este vulgar, are conotaţii sexuale şi este 

difuzat în intervalul 09:00-10:00: 

 12.03.2009: 

Viitor octogenar zgubilitic. Libidalbinosule, sâcâilă. (...) Flegmă de lebădă ce eşti, spumă rozalie, bufniţă 

retardată. (...)  Să ţi se veştejească. Neam de lupanar ce eşti. (...) Boule. Gândăcilă. Cufurilă. Praf şi pulbere ce 

eşti. Hârbule, ciobule, fosilă sexuală, rateul speciei. Respinsule. (...) Fuck you, mother fucker! I hăit iu, auzi? I 

hăit iu. Slutule, pocitanie crăcănată. Sucker! 

 13.03.2009: 

Porcu’ naibii! Terminatule! Javră. Jugu babei. Dă-te-n leucocită! Centuristule! Catâr bubos! Cap sec! 

Zero absolut! Rebutule! Mostră de fraier. Sucker! Shut the fuck up! Dă-te-n fuck you! 

 17.03.2009  

Sunt Zelda şi m-am cuminţit (…) Concubinul meu, Rică, a rămas perplex când m-a văzut calmă şi 

echilibrată, chiar şi atunci când l-am surprins cu o frumoasă şi educată femeie, în pat practicând o kamasutră de 

zile mari, i-am spus atunci, (...) Rică, dă-i bătaie, nu-ţi ieşi din ritm că o laşi neîmplită pe distinsa doamnă de sub 

tine. (...) Rică părea paralizat, aşa că le-am făcut un masaj bengalez la noadă. 

 

Alte comentarii pe teme sexuale au conţinut un limbaj violent:  

 11.03.2009 

M. Dobrovolschi (ora 09:55): Era mult mai important pentru mine atunci, să sărut o femeie (...) Decât e 

acuma important să particip la o orgie sexuală cu şase virgine. 

 20.03.2009 

Mihai Dobrovolschi:  Apropo, ce discutam noi ieri, ieri am avut următoarea dilemă, gilemă ..., dacă mergi 

la restaurant, sunt două femei la restaurant, în mod normal, codul  bunelor  maniere spune că.... 

Vlad Craioveanu: Le  violezi pe rând ... 

 

 26.03.2009 

Emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, ora 8.13. Textul melodiei difuzate , “Cultivator de vise” conţine pasaje 

care ar putea sugera că drogurile ar constitui un mijloc de rezolvare a problemelor de viaţă:  

 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 

Cultivator de vise interzise de lege 

Sunt cultivator de vise interzise de lege 
(…) 

 În vis caut cuvinte să rimeze cu cannabis 

(…)  

Plecaţi amândoi în supradoză de vise 

La mine sunt note la tine plante interzise 

Zburăm cât mai sus, ne ţinem de mână 

Zâmbim amândoi spre o lume nebună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună 

Dar sunt sătul să caut calea cea bună 
 

Toţi caută răspunsul ca să-şi pună întrebări 

Eu vreau să plantez cannabis pe nori 

(…) 

Frăţioare, dă-te mai lângă frunza mea şi m-ascultă: 

Dă-mi o frunză de a ta să cânt  

Cultivator de vise interzise de lege (bis) 

Sunt cultivator de vise interzise de lege (bis) 

 

 

 31.03.2009 

În emisiunea Guerrilla de Dimineaţă, în data de 31.03.2009, s-a difuzat, la ora 09:38, o înregistrare (Zelda) 

care a conţinut violenţă în limbaj: (…)  Reluţu, te sparg Relu. Te distrug. Te pulverizez. (…) Te fac pastă de mici, 

Relule. (…) pun la cale un complot. (…) Îţi îndoi ştergătoarele de la Dacie, îţi zgârii platbandul.  
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PUBLICITATE  

 

 12.03.2009 

În data de 12.03.2009, postul de radio, Radio Guerrilla , a difuzat în grupajele publicitare de la orele 10:37, 

11:21, 12:21, 15:51, 16:38, spotul publicitar pentru „Suplimentul special Libertatea, episodul 5”.  

Observaţie: În documentarea întreprinsă s-a constatat că publicaţia Suplimentul special Libertatea „Ghidul tău 

sexual”, episodul 5: „Învaţă despre preludiu”, poartă menţiunea „interzis sub 18 ani”. 

 

 

2. RADIO KISS FM 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 06.03.2009 

Emisiunea Cronica cârcotaşilor moderată de Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Cătălin Dezbrăcatu’, difuzată în 

intervalul orar 07:00-10:00, a conţinut o referire la Suplimentul Special Libertatea (ora 08:10): 

Huidu: Pe mijlocul acestui supliment gratuit, interzis celor sub 18 ani, aveţi, mă’ nţelegeţi, Şapte poziţii ca 

să fii campion la sex. Şi avem mai multe, uite vă las pe voi să vă imaginaţi cam despre ce e vorba. „Stând în 

picioare”, mie mi se pare complet irealizabil această poziţie, mă scuzaţi… 

Găinuşă: De ce? 

Huidu: pentru că-ţi trebuie o autostradă ca să poţi să faci ceva stând în picioare, dacă mă-nţelegeţi. 

Dezbrăcatu: La coadă la spirt. 

Huidu: „Linguriţa”. Deci „linguriţa” pare a fi destul de drăguţă şi cuminte, cum să spun. „69”. „69” nu ne 

interesează. „Căţeluşul”. Deci poziţia „căţeluşul”... 

Găinuşă: Căţeluşul şchiop. 

Huidu: ... seamănă mai mult cu poziţia „capră”, dacă mă întrebaţi pe mine, dar... „Misionarul”, hmm. 

„Călăreţul” şi „Broscuţa”. Sigur că da. Este o broscuţă cu gura mică. 

Dezbrăcatu: Ştii care mi-a plăcut mie cel mai mult de acolo? Singuraticul. 

Huidu: Singuraticul. Da, da, te-am văzut. Exersezi de o vreme încoace ceva incredibil. 

Dezbrăcatu: Lupul singuratic.  

 

 13.03.2009 

Sceneta „Ungurul bulan” difuzată în data de 13 martie a.c., ora 08:50, în cadrul emisiunii Cronica 

Cârcotaşilor: 

Huidu: Apropo de Sexy Brăileanca, avem un interviu cu ea, un interviu aproape real şi adevărat (…)  

Transcriere text scenetă: 

Nyaky: Pe cine sunăm astăzi? 

Potzy: Păi, nu ştiu. Învârte de muştiuc să vedem ce zice ruleta. Cine nu-i gata îl iau cu lopata. 

Nyaky: Sexy Brăileanca. 

Potzy: Mâinile la vedere Nyaky 

Nyaky: Tu vorbeşti mă? Scoate mâna din buzunar. Sexy Brăileanca?   Brăileanca: Da? 

Nyaky: Vai tu nebuno tu. Ce ne bucurăm că te-am prins. Nyaky şi Potzy suntem, de la revista Ban-Ban. Te 

rog să ne spui, îi adevărat că te tai pe vene de când l-o băgat pe Tolea în puşcărie? 

Brăileanca: Îmi lipsesc mângâierile lui… şi pofta aceea nebună de viaţă care i se citea în priviri. 

Nyaky: …Latin looser-ul Tolea. Ăsta o fi ceva Banderas din România. Să nu-mi spui că-i o fire romantică. 

Brăileanca. Tolea este un bărbat tandru şi finuţ, şi pe lângă asta este foarte atent cu femeile. 

Nyaky: Sigur că-i atent. Cum l-ai înşelat, cum ţ-o dat un box în gură. Da auzi? Îţi place chiar atât de mult să 

faci sex?  Brăileanca: Ăăă. 

Nyaky: Lasă. Nu trebuie să răspunzi că ştiu. Da cu Tolea ai tras aşa un sex de despărţire? 

Brăileanca: Normal că da şi nu o dată dar de mai multe ori, până la epuizare. 

Nyaky: ...Tu, nebună, tu. De aia te vedem noi obosită la televizor. Tu, nesătulo, tu. Da-i bun la pat Tolea? 

Brăileanca: Vreau să ştiţi că Tolea este în pat ca un adevărat animal de pradă. 

Nyaky: Ca un leu sau cum? Aşa macho îi? 

Brăileanca: În pantaloni are ca un compresor. 
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Nyaky: Compresor? Păi poate-l chem să-mi umfle roata la maşină. Dacă are pantalonii aşa largi îi 

împrumut pickamer-ul meu, băi. Păcat că acuma-i în puşcărie şi nu o să-l mai prea folosească, sau poate da, la 

duşuri. Săracul. Taci mă, nu mai râde. Tu ştii ce naşpa-i în puşcărie? 

Brăileanca: Acestă dramă... (…) Vei trece şi tu peste această dramă. Ştiu că eşti un om foarte puternic. Iar în 

clipele grele din închisoare te rog frumos să te gândeşti la acest tatuaj care îţi aparţine. 

Nyaky: Oai, ne-ai lăsat mască. Ce romantică eşti tu nebun-o tu. 

Brăileanca: Te iubesc dragul meu. 

Nyaky: No, bun. Ş-acuma surpriza. Să te-asculţi dimineaţa la cronicuţă că te-am înregistrat şi te-am făcut 

din vorbele tale. Şi dacă eşti liberă te aştept pe la mine că am un gater. Eu nu-l ţin în pantaloni. Eu îl ţin în şură. 

 

 20.03.2009 

Emisiunea: Cronica cârcotaşilor. După un scurt comentariu referitor la sancţionarea de către CNA a postului 

de televiziune KissTV, care a difuzat într-unul din programele sale videoclipul muzical „De ziua ta” interpretat de 

formaţia Paraziţii, Huidu, unul dintre moderatorii emisiunii Cronica cârcotaşilor, face următoare afirmaţie înainte 

difuzării piesei vocale a trupei Paraziţii „Fuck you Romania”. (Ora difuzării - 09:16) 

 

Huidu: Aveam aici o melodie şi vreau să o difuzez, că aş vrea să mai luăm o amendă. Nu ştiu dacă e aia 

cenzurată sau nu. Cam asta e România. Avem o dedicaţie pentru toate animalele de la OTV şi toate animalele care 

stau şi se uită  

 

Transcriere text piesa "FUCK YOU ROMANIA" 

Vreau să dau bani falşi de pomană 

să fac trafic legal când staţi geană 

vreau să fac politică mă cheamă datoria 

sloganul meu electoral e: Fuck you România 

din 10 vibraţii, 9 sunt negative, 

descarc păreri subiective când n-am alternative 

nu sunt o păpuşică mică pe bază de arc 

vreţi să faceţi ceva pentru mine, faceţi infarct 

ironizez preşedinţia, satirizez poliţia 

constant încerc să-mi depăşesc condiţia 

stresat financiar vă ruinez armonia 

azi platforma program devine Fuck you România 

 (cântă şi Huidu) 

 

La Parlament iei masa cu 60.000 porţii duble 

aveţi de reduceri şi când mergeţi la curve 

vezi pe tv judecători la curul gol dansând nasol 

fără control după o supradoză de prostamol 

mori în spital pe hol  

daca te accidentează serios un poliţist matol 

votaţi corupţia, publicitatea decide 

cine încă 4 ani de acum ucide minţi lucide 

ceri de la mine ce nu-mi poate da nimeni şi  

ştiu ca tre' să menţii dorinţa de a trăi 

putem discuta elevat sau să ne dam în cap 

în căcat sa rămânem corecţi nu pare indicat 

 

Vreau să dau bani falşi de pomană 

să fac trafic legal când staţi geană 

vreau să fac politică mă cheamă datoria 

sloganul meu electoral e: Fuck you România 

 (cântă şi Huidu) 

În aceste vremuri tulburi  

ridic mâinile în cluburi 

şi-n colţuri de blocuri  

unde o ardem toţi în focuri 

înnebuneşte primăria, poliţia, preşedinţia 

când tot mai mulţi strigă "Fuck you România" 

 (cântă şi Huidu) 

o să o luam la eM. U. I. E. in U. E. repede 

deci cum să ne pese de PSD, ah? (cântă şi 

Huidu) 

văd popi hoţi, beţi morţi, nu poa' să se abţină 

trag de buci puştoaice în timp ce se închină 

privesc cu lupa cum îmi sare în braţe supa 

când se aud manele de la ţăranul de deasupra 

n-am dat jos de pe steag stema 

să fim conduşi de minţi luminate cu lanterna 

 (cântă şi Huidu) 

Guvernul a omis nepermis ce a promis din nou 

nici azi nu ştie cât costă o cartelă de metrou 

copii consumatori în şcoli de corn + lapte 

în scurt timp egal seringi + vene sparte 

statul frate, te rupe-n cur, te dezbracă 

mă **** albă încă mă îmbracă si.... 

şi toţi se poartă de parcă sunt adormiţi, 

poftiţi un scaun electric să vă odihniţi 

 

Vreau să dau bani falşi de pomană 

să fac trafic legal când staţi geană 

vreau să fac politică mă cheamă datoria 

sloganul meu electoral e: Fuck you România 

 (cântă şi Huidu) 
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După difuzarea piesei trupei paraziţii Huidu continuă: Sloganul meu electoral e „Fuck you România”. 

Foarte bine. Pentru europarlamentare. Vrem să o luăm la eM.U.I.E. în UE, deci după cum aţi auzit. 

Dezbrăcatu: E foarte bine că la CNA deschid la 10. (…) 

 

 30.03.2009 

În cadrul emisiunii „Cronica Cârcotaşilor” difuzată de postul de radio KissFM în data de 30 martie 2009, la 

ora 08.43, moderatorii au comentat o ştire referitoare la căsătoria dintre „baba porno şi un canadian porno”. 

Pe parcursul comentariului Huidu (unul dintre moderatori) a recomandat accesarea site-ului 

www.happyfish.ro pentru a putea fi vizionat un serial „foarte interesant ... despre ăştia porno”: 

Huidu: Avem o veste îngrozitoare pentru piticul porno. Simona Senzual, intelectualul porno ş.a.m.d. Deci 

toţi oamenii porno. Deci tot ce rămâne porno la televizor are o mare problemă, pentru că baba porno se mărită cu 

un canadian porno şi o să plece în Canada. Până şi baba porno s-a săturat de ţara asta porno. Deci a plecat în 

Canada.   Dezbrăcatu’: Da, ai văzut? A apărut motociclistul porno, beţivul porno, prezentatorul porno. 

Huidu: Toţi sunt porno. Vă recomand pe happyfish.ro. Este un serial foarte interesant făcut de un grafician 

şi acolo este un serial despre ăştia porno de la televizor: despre piticul porno, despre supăratul porno, în general. 

Şi acolo finalul este foarte interesant. Să-l priviţi dacă-l găsiţi. 

Găinuşă: Cel mai important este coşul zilnic porno pe care ni-l oferă Guvernul Boc. 

 

Observaţie: Site-ul www.happyfish.ro poate fi accesat fără restricţii. Acest site are şi o rubrică „Porno” 

care oferă informaţii şi materiale video referitoare la industria filmelor pentru adulţi (secvenţe din filme).  

 

PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE 

 

 22.03.2009 şi 16.03.2009 

Reclamaţia nr.4465/24.03.2009: Duminica, 22.03.2009, in jurul orei 8.50, in mijlocul emisiunii muzicale 

prezentate de dl. Raul Brebu la postul KISS FM s-a prezentat, fara nicio legatura evidenta cu acel context, un 

scheci-parabola cu caracter pronuntat nationalist-sovin. Protagonistul, ardelean roman, se adreseaza unui 

presupus ungur-roman cu apelativul “Ungure” (nu cred ca exista acest vocativ) si ne demonstreaza printr-o 

alegorie ieftina, des uzata in istoria rasismului, ca maghiarii au invadat Transilvania. Nu este prima oara cand 

acest post emite, in mod iresponsabil, asemenea enormitati. Nu sunt ungur sau ungur-roman (cum s-ar cuveni, 

conform normelor multiculturalismului, sa ne referim la aceasta, si oricare alta, minoritate entica) , dar ma 

consider si cetatean al Uniunii Europene. De aceea imi este rusine ca in Romania asemenea manifestari publice 

sunt premise/incurajate. Sper ca veti lua masurile de rigoare.  

 
Constatare: 

În cadrul emisiunii Cronica cârcotaşilor este difuzată sceneta cu titlul „Ungurul bulan”. Scenetele sunt 

difuzate în reluare în emisiunile matinale de sâmbătă şi duminică. 

Sceneta difuzată în emisiunea Matinal de week-end din data de 22.03.2009, la ora 08:50 a fost reluarea celei 

din emisiunea Cronica cârcotaşilor din data de 16.03.2009, de la ora 08:47. 

Raul Brebu (moderator al emisiunii Matinal de week-end): „Ne îndreptăm spre rubrica Ungurilor bulani şi 

mai târziu ascultăm Akon - Smack That.” 

Text scenetă (transcriere): 

Personaj 1 :  Bă, vine ungurul! St! Ascundeţi-vă aici după pat! Hai repede! 

Copchilu’: Nenea eu nu mai am loc acolo. 

Personaj 1:  Bagă-te sub covor! 

Personaj 2:  Bă, da mă scapă la budă! 

Personaj 1:  Băi, mai încet băi. Fă pe tine. Ssst ! Linişte ! 

În cor:  Surpriză! 

Ungurul:  Ce? 

Personaj 1:  La mulţi ani, băi…! 2,3 şi (cântă de 3 ori) Că îi un lucru pe cinste 

Ungurul:  Bă, merci. Da ce-i asta? 

Personaj 1:  Mă, tu eşti prost? Noi ţi-am organizat o petrecere şi tu ne strici surpriza? 

Ungurul:  Da’ pentru ce? 

Personaj 1:  Îi ziua ta, bă, animal! 

Ungurul:  A mea? 

http://www.happyfish.ro/
http://www.happyfish.ro/
http://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcZHx6-skK7k&ei=nk3TSdTnDYuz_Abap_DBBQ&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNGrNOWSUWSxHqgY6AI7dtYyAIybbA
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Personaj 1:  A ta şi a ungurilor din toată lumea. 

Ungurul:  Ioi. Da, mă, ai dreptate. 

Personaj 1:  No. Deci la mulţi ani! 

Ungurul:  No. Merci. 

Personaj 1:  Mă, da nu te bucuri sau ce? 

Ungurul:  Ba da. 

Copchilu’:  Uitaţi nenea. V-am luat bere în culorile preferate. 

Ungurul:  Asta-i bere italiană. 

Copchilu’:  No. Da e roşu, alb, verde. Se pune. 

Personaj 2:  Ungure, din partea mea un steag multicolor roşu, alb, galben, albastru, verde. Simbolul 

prieteniei noastre, ungure. 

Ungurul:  Da. Merci. 

Personaj 1:  Şi eu ţi-am pregătit un gulaş a la frăţică, ca la bunică-ta la Debrecen. Îţi baţi pruncii şi 

muierea. Atât e de bun. 

Ungurul: No. Bine. Merci. Faină surpriză. 

Personaj 1:    Mă, da’ nu te bucuri? 

Ungurul: Ba da. Cum să nu? Eee. 

Personaj 1:    Du-te mă. Ce ungur eşti tu mă? Aşa te bucuri tu de ziua ta? 

Ungurul:  Î-s un pic nervos. 

Personaj 1:    Da’ de ce? 

Ungurul:  Păi am fost la Cluj la manifestări. 

Personaj 1:    Aşa. 

Ungurul: Am băut, am cântat, ne-am distrat şi când am plecat mi-am cumpărat un magnet de frigider 

cu Avram Iancu 

Personaj 1:    Şi? 

Ungurul: Şi l-am pierdut pe tren, mă. Nu mai ştiu unde e, măi. Î-s foarte supărat 

Personaj 1:    Măi, da nu-i voie să fii supărat de Ziua ungurilor, măi. 

Copchilu’:  Cum vă putem înveseli nenea? Vă cântăm imnul secuiesc? 

Personaj 1:    Hai mă, că facem orice? 

Ungurul: Orice? 

Personaj 1:    Da. 

Ungurul:  Am nişte pretini din Debrecen, mă aşteaptă afară. Pot să vină şi ei la chef aici?  

Personaj 1:    Amu, no. Vo 2-3 acolo. Da’ nu mulţi. Să nu feştiţi casa băi, zăbălosule. 

Ungurul:  Că nu-s mulţi acolo 

Personaj 1:    No, bine, fie. 

Ungurul:  Pista, Iancsi, Zoly, Ferry gyere ide drago!  

Personaj 1:    Băi, da numa doi. Băi! Hei! Băi, nu toţi! Băi! Ungure te sparg! 

Ungurul:  Az a szép, az a szép akinek a szeme kék, akinek a szeme kék 

Personaj 1:    Ieşiţi afară! 

 

PUBLICITATE 

 

În cadrul emisiunii Cronica Cârcotaşilor, prezentată de Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Cătălin Dezbrăcatu’ 

în intervalul 07.00 – 10.00 (luni-vineri) a avut loc Concursul Bixtonim. 

Formatul concursului este următorul (în zilele de 17.03.2009 şi 24.03.2009): 

 Se prezintă produsul Bixtonim (caracteristica : Este cel mai rapid decongestionant nazal şi sloganul 

Bixtonim-ului :  Desfundă nasul instantaneu). 

 Urmează întrebarea : Care este sloganul Bixtonim-ului ?. Răspunsul corect este premiat cu un MP3 

player. 

 Este difuzată apoi avertizarea : Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă rugăm 

citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului 

În zilele de 18.03.2009 şi 25.03.2009 a fost prezentată o gamă de produse Bixtonim, iar întrebarea a fost: 

Câte produse sunt în gamă?. 
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În ziua de 26.03.2009 a fost prezentat produsul Bixtonim Xylo :  Bixtonim Xylo este total diferit de Bixtonim. 

Acesta conţine xilometazolină şi este atât sub formă de spray cât şi picături, iar întrebarea a fost : Care e diferenţa 

dintre Bixtonim şi Bixtonim Xylo ?  

 

Desfăşurarea concursului: 

 17.03.2009 Concurs Bixtonim, ora 09:16 

Huidu: A venit primăvara şi nasul înfundat a devenit o problemă. Cârcotaşii au găsit soluţia. Bixtonim este 

cel mai rapid decongestionant nazal, caracteristică ce reprezintă fundamentul sloganului produsului – Desfundă 

nasul instantaneu. (…) Răspundeţi la următoarea întrebare şi Bixtonim vă premiază cu un MP3 player. (…) Care 

este sloganul Bixtonim-ului ? 0722.20.60.20. 

Intră prin telefon un radiascultător : „Desfundă nasul instantaneu...” 

Huidu: Am înţeles, desfundă nasul instantaneu, iată un om cu nasul înfundat, cum vă numiţi (…) ? 

Răspunsul a fost corect, moderatorul a întrebat care este numele participantului. Acesta este rugat să rămână 

pe fir pentru a afla modul de intrare în posesie a MP3 player-ului. 

Urmează avertizarea (voce off): “Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă rugăm citiţi cu 

atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului” 

 

 18.03.2009, Concurs Bixtonim, ora 08.45 

Huidu: În acest moment avem concurs, concursul Bixtonim. A venit primăvara şi ţi-e nasul înfundat? (…). 

Cârcotaşii au găsit soluţia, Bixtonim este cel mai rapid decongestionant nazal. Bixtonim e mai mult decât un singur 

produs, o gamă întreagă, la ora actuală avem 6 produse: Bixtonim normal (simplu), Bixtonim lavaj nazal, Bixtonim 

Xylo spray adulţi, Bixtonim Xylo spray copii, Bixtonim picături adulţi, Bixtonim Xylo picături copii, deci vă rog 

frumos, băieţii de la vânzări, am înţeles că trebuie să facem reclamă… dar chiar aşa ?. 

Răspundeţi la următoarea întrebare şi vă faceţi cu un MP3 player. Întrebarea este: Câte produse sunt în 

gama Bixtonim? Haideţi, răspundeţi… 

O radiascultătoare a intrat prin telefon şi a spus că are nasul înfundat. 

Huidu: Răspunde-ne câte produse sunt în gamă? 

Radiascultătoare a răspuns corect, „6” şi a câştigat premiul. 

A urmat avertizarea (voce off): „Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă rugăm citiţi cu atenţie 

prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.” 

 

 24.03.2009, Concurs Bixtonim, ora 09:20 

Huidu : Pentru cei care au probleme cu trompeta de dimineaţă avem un tratament deosebit. A venit 

primăvara şi nasul înfundat a devenit o problemă ? Atunci Cârcotaşii au găsit soluţia. Bixtonim este cel mai rapid 

decongestionant nazal. Caracteristică ce reprezintă fundamentul sloganului produsului – Desfundă nasul 

instantaneu. 

Răspunde la următoarea întrebare şi Bixtonim te premiază cu un MP3 player… Să vezi ce întrebare le pun ! 

În loc de întrebare ascultătoarea care a sunat a fost rugat să cânte o melodie pe care moderatorii au fredonat-o 

înainte de a se difuza concursul.  Ascultătoarea a câştigat premiul (un MP3 player). 

A urmat avertizarea (voce off): „Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă rugăm citiţi cu atenţie 

prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.” 

 

 25.03.2009, Concurs Bixtonim, ora 09:15 

Huidu: A venit primăvara şi nasul înfundat ? Cârcotaşii au găsit soluţia. Bixtonim este cel mai rapid 

decongestionant nazal. Bixtonim nu este doar un singur produs ci o întreagă gamă, sunt vreo şase… de la lavaj 

nazal, spray adulţi, spray copii, picături, picături copii. Răspundeţi la următoarea întrebare şi Bixtonim vă premiază 

cu un MP3 player. Câte produse sunt în gama Bixtonim ? 

Concursul s-a încheiat cu avertizarea (voce off): “Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă 

rugăm citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.” 

 

 26.03.2009, Concurs Bixtonim, ora 09:18 

Huidu: A venit primăvara şi ai nasul înfundat ? Şi asta e o problemă pentru tine ? Cârcotaşii au găsit 

soluţia. Desfundă trompeta cu Bixtonim. Bixtonim Xylo este total diferit de Bixtonim. Acesta conţine xilometazolină 

şi este atât sub formă de spray cât şi picături. Răspunde la următoarea întrebare şi Bixtonim te premiază cu un MP3 

player. (…) Care e diferenţa dintre Bixtonim şi Bixtonim Xylo?  
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Concursul s-a încheiat cu avertizarea (voce off): “Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Vă 

rugăm citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului sau farmacistului.” 

 

CONCLUZII  -  RADIO KISS FM 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 06.03.2009 

În emisiunea Cronica cârcotaşilor Şerban Huidu, Mihai Găinuşă şi Dezbrăcatu au comentat, la ora 08:10, 

unele dintre cele „Şapte poziţii ca să fii campion la sex” din Suplimentul special Libertatea: 

„Stând în picioare” (Huidu: mie mi se pare complet irealizabil această poziţie, mă scuzaţi… pentru că-ţi 

trebuie o autostradă ca să poţi să faci ceva stând în picioare, dacă mă-nţelegeţi), 

„Linguriţa” (Huidu: pare a fi destul de drăguţă şi cuminte), 

„Căţeluşul” (Huidu: ...seamănă mai mult cu poziţia „capră”, dacă mă întrebaţi pe mine), 

„Călăreţul” şi „Broscuţa” (Huidu: Sigur că da. Este o broscuţă cu gura mică). 

 13.03.2009 

În cadrul emisiunii Cronica cârcotaşilor a fost difuzată o scenetă, interviu aproape real şi adevărat cu Sexy 

Brăileanca cu referiri la sex (ora 08:50): Cum l-ai înşelat, cum ţ-o dat un box în gură (...) ai tras aşa un sex de 

despărţire? (...)Tu, nesătulo (…) În pantaloni are ca un compresor (...). 

 20.03.2009 

În Emisiunea: Cronica cârcotaşilor din data de 20.03.2009, la ora 09:16 a fost difuzată piesa vocală a trupei 

Paraziţii „Fuck you Romania”, dedicaţie (Huidu:) pentru toate animalele de la OTV şi toate animalele care stau şi 

se uită.  

Versurile acestei melodii au un conţinut vulgar:  

aveţi de reduceri şi când mergeţi la curve / vezi pe tv judecători la curul gol dansând nasol (...) 

în căcat sa rămânem corecţi nu pare indicat (...) sloganul meu electoral e: Fuck you România (…)  

o să o luam la eM. U. I. E. in U. E. repede (…)  văd popi hoţi, beţi morţi, nu poa' să se abţină (…)  

trag de buci puştoaice în timp ce se închină (…) statul frate, te rupe-n cur, te dezbracă… 

Versul sloganul meu electoral e: Fuck you România se repetă de mai multe ori. 

 

 30.03.2009 

În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” difuzată de postul de radio KissFM în data de 30 martie 2009, la ora 

08.43, în comentariul despre căsătoria dintre „baba porno şi un canadian porno”,  Huidu (unul dintre moderatori) a 

recomandat accesarea site-ului www.happyfish.ro pentru a putea fi vizionat un serial „foarte interesant ... despre 

ăştia porno”: Vă recomand pe happyfish.ro. Este un serial foarte interesant făcut de un grafician şi acolo este un 

serial despre ăştia porno de la televizor: despre piticul porno, despre supăratul porno, în general. 

Site-ul www.happyfish.ro poate fi accesat fără restricţii. Acest site are şi o rubrică „Porno” care oferă 

informaţii şi materiale video referitoare la industria filmelor pentru adulţi (secvenţe din filme).  

 

PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE 

 

Difuzarea scenetei „Ungurul bulan” a fost anunţată de prezentatorul emisiunii Matinal de week-end din data 

de 22.03.2009 a fost anunţată astfel: „Ne îndreptăm spre rubrica Ungurilor bulani şi mai târziu ascultăm Akon - 

Smack That.” 

Sceneta s-a încheiat astfel: Ungurul: Am nişte pretini din Debrecen, mă aşteaptă afară. Pot să vină şi ei la 

chef aici?Personaj1: Vo 2-3 acolo. Da’ nu mulţi. Să nu feştiţi casa băi, zăbălosule. Ungurul: Că nu-s mulţi acolo… 

Personaj1: No, bine, fie. Ungurul: Pista, Iancsi, Zoly, Ferry gyere ide drago! Personaj1: Băi, da numa doi. Băi! Hei! 

Băi, nu toţi! Băi! Ungure te sparg! Ungurul: Az a szép, az a szép akinek a szeme kék, akinek a szeme kék 

Personaj1:Ieşiţi afară! 

 

PUBLICITATE 

 

 17.03.2009, 18.03.2009, 24.03.2009, 25.03.2009, 26.03.2009. În aceste zile a avut loc, în cadrul emisiunii 

Cronica Cârcotaşilor, Concursul Bixtonim. 

http://www.happyfish.ro/
http://www.happyfish.ro/
http://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcZHx6-skK7k&ei=nk3TSdTnDYuz_Abap_DBBQ&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNGrNOWSUWSxHqgY6AI7dtYyAIybbA
http://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcZHx6-skK7k&ei=nk3TSdTnDYuz_Abap_DBBQ&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=1&ct=result&cd=1&usg=AFQjCNGrNOWSUWSxHqgY6AI7dtYyAIybbA


 11 

Concursul Bixtonim desfăşurat în emisiunea Cronica Cârcotaşilor este separat de restul programului, 

la început cu semnal sonor, iar la sfârşit cu avertizarea (voce off): „Acest medicament se eliberează fără 

prescripţie medicală. Vă rugăm citiţi cu atenţie prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute adresaţi-vă medicului 

sau farmacistului”. În concurs se face publicitate produsului Bixtonim (caracteristică, slogan, gama de 

produse), iar premiul (oferit de Bixtonim) este un MP3 player.  

 

 

3. RADIO ZU 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 16.03.2009 

Melodia (Vaca Morgana – Zale –n.n.) a fost difuzată în emisiunea Morning Zu de către Morar şi Buzdugan 

la ora 09:40, în data de 16 martie 2009, ca dedicaţie pentru toate piţipoancele din farsa difuzată. 

Textul melodiei: 

Apare-n metrou cu-n aer de taxi, 

Şi să vezi impresii când se urcă-n Dacii, 

Zărind ce departe pot s-o poarte cracii, 

dintr-o dată uită că e de la coada vacii, 

 

Sătulă de boi...friend doreşte un taur, 

Păşind precum căprioara cu pârţuri de aur, 

Imitând modelul promovat de fufe, 

Adunate-n trupe cu prunci uscaţi pe rufe, 

 

Fii atent ce tipă ţipă lângă casă, 

Că această frumoasă cică-i veninoasă, 

Dar depistabilă căci pusă să spele vase, 

Apar manifestări neplăcute-ale mucoasei 

 

Scoţi loveaua...Wow 

O laşi fără ..Mau 

Mirosind haina, haina hiena face miau, 

Caracteristic se-ndrăgosteşte-artistic, 

La prima vedere de suport logistic. 

 

Nu vezi bine...bagă-te (te tine?), joacă-te, 

Dacă te spargi în figuri o dai în marţi.ee? 

(Păi ce să zic?) 

Intreabă-te e doar în treacăt 

Sau pur şi simplu asta e te-a prins în lacăte 

 

Bagă-te (te ţine?), joacă-te, 

Dacă te spargi în figuri o dai în marţi.ee? 

(Păi ce să zic?) 

Intreabă-te e doar în treacăt 

Sau pur şi simplu asta e te-a prins în lacăte 

 

E-un fel de voodoo, duduia bagă ace-n papuşă, 

Îi mulge tot sugi exact ca o căpuşă, 

Eşti în ....ce poate-ascunde după uşă, 

Vezi umblatu-n portofel, (arbitra de tuşă). 

 

Nu mai vrea s-o facă-n pat ci pe sofa-le..? 

Nu mai vrea baie de bule vrea petale, 

Pe cai verzi pe pereti vrea tribale, 

a..şi niste flori mai nu stiu cum pe sandale... 

 

Zodia ei.......pepenii? 

Se mărita greu fiindcă-şi iubeşte semenii 

Iar eu cu băieţii mei fac caternică de cei 

Ce cheltuie bani grei pentru a ademeni-o.. 

 

De la Big-Bang încoa tipa-i focus pe dildo,  

Iar golanii fac banii din libidou, 

De fapt dacă mă-ntrebi pe mine-i simplu, 

Iţi fac un mare cadou spunând acelaşi lucru din 

nou...yo.. 

 

eşti sigur...bagă-te (te ţine?) joacă-te, 

Dacă te spargi în figuri o dai în marţi.ee? 

(Păi ce să zic?) 

Întreabă-te e doar în treacăt 

Sau pur şi simplu asta e te-a prins în lacăte 

 

bagă-te (te tine?) joacă-te, 

Dacă te spargi în figuri o dai în marţi.ee? 

(Păi ce să zic?) 

Intreabă-te e doar în treacăt 

Sau pur şi simplu asta e te-a prins în lacăte. 

 

(Ea:) În puii mei, deci am mâncat mai mult decât 

un pateu astăzi cred că o să mor, 

Deci silueta mea o să aibă atât de mult de suferit

 

Morar: A fost o piesă dedicată tuturor piţipoancelor cu focus pe dildo... 

Buzdugan: Piţipoancele cu focus pe dildo?       Morar: Aşa zic băieţii în piesă! 

Buzdugan: Astea erau cu focus pe altceva, nu erau ele pe dildo.      Morar: Da, 9:45 de minute…
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 18.03.2009 

Emisiunea Morning Zu. Cei doi moderatori ai emisiunii au făcut următorul comentariu (ora 07:10): 

D. Buzdugan: Ziarul Libertatea ne informează că mielul de Paşte costă... va costa 240 de lei. Două 

milioane patru sute, nu? (...) 

M. Morar: Mamă, mamă, păi da stai un pic! Te duci în piaţă, uite daţi-mi mielul ăla că-i mai frumos! Ăla 

că-i mai frumos costă 3 milioane! Păi bă, decât să scot banii ăştia mai bine le arăt mielu! 

 

 20.03.2009 

Emisiunea Morning Zu, ora 08:06: 

D. Buzdugan: Jurnalul Naţional vine cu literatură română; Adevărul - literatură universală, Can-Can-ul 

ce-ar putea da? 

M. Morar: Uite, Libertatea vine cu cliteratură!... Cliteratură, pentru că Laura Andreşan nu scrie literatură 

scrie cliteratură.   D. Buzdugan: Aha, aha, din zona cliter… 

M. Morar: Exact! Ea scrie cu clitere de tipar! 

D. Buzdugan: Da, ziarul Can-Can ar putea da filme porno, de exemplu! 

M. Morar: Nu cred că se coboară! Interesant este că această carte a Laurei Andreşan, alături de “Cel mai 

iubit dintre pământeni” să n-o subestimezi dragă Daniel este tot literatură de căpătâi, dar nu de căpătâiul ăla la 

care te gândeşti tu, ci de căpătâiul ăla de la mijloc, ştii?  

D.Buzdugan: Aha, ăla din bancul: atenţie ţineţi-vă de bara de sus, că bara de jos coboară! 

M.Morar: Te-ai prins! 

 

PROTECTIA DEMNITATII UMANE SI A DREPTULUI LA PROPRIA IMAGINE 

 

 17.03.2009 

Emisiunea Morning Zu din 17.03.2009, ora 08:14. 

Morar: 8 şi 14 minute, pentru Emil Boc avem o dedicaţie specială. Premierul Piticul Porno care a lansat 

ieri strategia anticriză a României avem o piesă de la Mihai Alexandru şi Unchiul Sapro – E criză mare! 

 

PUBLICITATE 

 

 10.03.2009 

În emisiunea „Morning ZU” difuzată în data de 10.03.2009 de postul de radio ZU prezentatorii acesteia au 

promovat Fast-food-ul Mario’s: 

Mihai Morar: Opt şi cincizeci de minute! Cu ce ne mai ocupăm? Mare noroc pe Uzinele Dacia care sunt 

scoase din criza economică de nemţi... 

Daniel Buzdugan: La fel cum l-am ajutat noi pe Mario care are fast-food-ul Mario’s…  

Mihai Morar: la Piaţa Alba Iulia pe str. Rodiei, să nu uitaţi băieţi, să mâncaţi astăzi acolo că, uite e o zi 

frumoasă... 

Daniel Buzdugan: Noi am mâncat! Nu ştiu dacă am povestit,   Mihai Morar: Ai fost, da? 

Daniel Buzdugan: Nu, n-a venit în radio cu Tiramisu şi cu pizza şi cu piept de pui şi cu buzdugănele? 

M. Morar: Foarte bune, pe bune, foarte bune preparatele de la Mario dacă ne ascultă să ne dea un semn 

Daniel Buzdugan: că ne e foame! 

Mihai Morar: Nu, nu, nu…să ne spună cum îi merg vânzările, dacă s-a mai dezmorţit un pic, omul săracu 

e disperat, a băgat 100.000 de euro în acest fast-food şi nu prea, nu prea are clientelă. După mine, marea lui 

greşeală e faptul că nu…a ales un loc fără vad, unde mai plăteşte şi vreo 5000 de euro pe lună chirie? 

Daniel Buzdugan: Cam aşa!   Mihai Morar: Ceva de genul ăsta! E infernal de mult… 

D. Buzdugan: Măi, vad ar fi că sunt multe bănci pe acolo sunt…dar na, trebuie să ştie lumea, să se ducă! 

Mihai Morar: Mâncarea e bună, e încercată de noi, n-am fost la toaletă, nu ne-am scăpat nimic după ce 

am mâncat, aşa că puteţi să încercaţi şi voi, fast – foodul lui Marius este pe strada Rodiei undeva în rond la Alba 

Iulia, intersecţie cu Decebal!    Daniel Buzdugan: Da, Decebal, vis-à-vis de Sanador!  

Mihai Morar: Aşa, de Clinica Sanador! 

 

 12.03.2009 

După ce postul Radio Zu a primit amendă (5000 lei) în urma analizei în şedinţa Consiliului din 

10.03.2009, pentru câteva ediţii ale emisiunii “Morning Zu” difuzate în perioada 28.01.2009-04.03.2009, 
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realizatorii emisiunii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au început o campanie de strângere a acestei sume pentru a 

o plăti la “casieria” CNA-ului. 

Asfel, în ziua de 12.03.2009 au primit o ofertă pe care au acceptat-o imediat de a susţine un program la 

Club Ibiza din Lehliu a cărui activitate, în această perioadă de criză s-a diminuat. În schimbul acestui program 

(“cu contract legal”) promovat intens timp de două zile pe postul de radio şi chiar la tv. (Observatorul de vineri 

13.03 şi 14.03.2009) Antena 1, realizatorii au primit contravaloarea amenzii de la C.N.A. iar Clubul Ibiza a fost 

scos din faliment prin participarea a peste 2000 de persoane care s-au îngrămădit să-i ajute pe cei doi dar şi clubul 

din Lehliu. 

În perioada care a urmat s-a reamintit că, urmare a iniţiativei lor, Clubul Ibiza din Lehliu a fost scos din 

faliment. 

 

 13.03.2009, Promovare Club Ibiza, ora 07.07:  

M. Morar: Facem o super petrecere! Ia ascultaţi aicea despre ce este vorba!  

Pe muzică: De-aş renaşte aş vrea să fiu Party people la Lehliu, de-aş renaşte aş vrea să fiu Party People 

la Lehliu! Suntem Buzdugan şi Morar şi lansăm petrecerile de CNA! De C NAmendat Domnu’ Morar? Ajută-

ne să ne plătim amenda de 5000 de roni la CNA. Vino sâmbătă seara la ora 23.00 în Club Ibiza din Lehliu! No, 

ştiţi bancul cu CNA? Ce ne-a adunat aici? Bucureştiul nu e fiţa hai la Lehliu în Ibiza! Intră pe WWW.radiozu 

.ro ca să ştii tot! Vino sâmbătă la Lehliu pentru cea mai tare aroganţă marca Radio Zu! 

 

 17.03.2009 

Emisiunea Morning Zu, ora 09:26: 

M. Morar: Deontologii care bagă panica în noi. Băi, dar faceţi ceva! Uite, noi spre exemplu am scos din 

faliment un fast food de la rond de la Alba Iulia, îl salutăm pe Mario pe această cale, vis-à-vis de Sanador pe str. 

Rodiei, puteţi să consumaţi liniştiţi mai ales Tiramisu plus preparatele lui Mario…am fost la un club din Lehliu 

unde patronul a încasat într-o seară câteva sute de milioane după ce cu o săptămână înainte vroia să închidă 

clubul pentru că era falimentar… 

D. Buzdugan: nu mai venea nimeni!  

M. Morar: şi aşa mai departe adică, mă ne-am mişcat cumva noi bufonii…  

 

 19.03.2009 

După modelul Lehliu a continuat promovarea fast food-ului Mario’s. În emisiunea Morning Zu din 

19.03.2009, s-a făcut publicitate la Fast food Mario’s: 

M. Morar: Hai, decât să facem caterincă cu budincă fără niciun fel de… D. Buzdugan: noimă  

M. Morar: Fără niciun fel de noimă hai să facem lucruri pozitive!  D. Buzdugan: Cum ar fi? 

M. Morar: Cum ar fi…hai să ne întoarcem să vedem cum îi mai merge...  D. Buzdugan: la Lehliu  

M. Morar: Nu la Lehliu, la Lehliu am rezolvat treaba, ne-am plătit şi amenda la CNA, vreau să rezolvăm 

problema cu fast food-ul lui Marius deschis la rond la Alba Iulia 

D. Buzdugan: Să vedem dacă miroase a faliment  

M. Morar: dacă e falimentar, că aş vrea să îl ajutăm. Acum noi am zis în câteva dimineţi, n-am făcut 

reclamă făţişă, am şi mâncat de la Mario, foarte bun şi puiul şi mazărea şi tiramizu da să vedem, l-am sunat să 

vedem cum îi mai merge şi ce noutăţi are pentru noi. Bună dimineaţa Mario!... Cum mere treaba? 

Mario: Treaba mere mai bine!    M. Morar: Da? Se simte?    Mario: Da, da se simte, se simte! 

M. Morar: Deci, noi eram în punctul A şi trebuie să ajungem în punctul B, de fapt eram în punctul F 

faliment, trebuie să ajungem în punctul P adică profit, făceai 5 milioane pe zi acu vreo trei săptămâni, cât ai ajuns 

să faci că bănuiesc că a fost o creştere foarte mare atunci când în zilele alea când ne-am vorbit noi foarte mult 

după care s-a oprit şi ai revenit la…   D. Buzdugan: sau nu!   Mario: Nu, nu! S-a menţinut!    M. Morar: Pe bune? 

Mario: Da, s-a menţinut, deci se menţinuse la 15, 16 şi acum a început să urce la 18! 

M. Morar: Ţie îţi trebuie 25 pe zi ca să rezişti nu?    Mario: Da! Corect! 

M. Morar: Ca să nu mai bagi bani în afacere ci să mai să mai şi scoţi!   Mario: Fără să scot! 

M. Morar: A, fără să scoţi nimic! 

D.Buzdugan: 25 de milioane doar să fii pe zero!   Mario: Exact! 

M. Morar: O.K. da, mai intră lumea în fast food acuma?   Mario: Da, da, da! 

 (…) 

M. Morar: Da, petreceri, tu faci şi petreceri acolo? 

(...) D. Buzdugan: Uite ai putea să pui, ai televizor să venim să ne uităm la meciul cu Serbia? 
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Mario:Da, da! 

M. Morar: Beton! Când e, sâmbătă pe 28 facem ieşire la fast food la Mario? 

 

D. Buzdugan: Da, corect, organizăm mai mulţi prieteni    M. Morar: o vizionare!   D. Buzdugan: Da, da! 

M. Morar: Plus că în pauza meciului România – Serbia, Radio Zu vă pregăteşte o mare surpriză o să 

vedeţi despre ce este vorba săptămâna viitoare! Deci, Mario, săptămâna viitoare facem un pic de advertising şi 

spunem că ne vedem la meciul cu Serbia, da?   Mario: Corect!  

D. Buzdugan: Am înţeles că ai un meniu special ZU!   Mario: Da, meniul YOU ZU! 

M. Morar: YOU ZU? Meniul YOU ZU?   D. Buzdugan: Aşa, care ce conţine? 

Mario: Cremă zupă de ciuperci,    M. Morar:  Zupă cremă de ciuperci, da?   Mario: Pui chinezesc You Zu 

Repetă şi cei doi numele puiului chinezesc… 

Mario: Este o mâncare gătită, un pui cu ciuperci, cu legume… 

M. Morar:  Aşa, deci Zupă cremă de legume, pui chinezesc YOU ZU şi, mai e ceva?   Mario: Şi TiramiZU  

M. Morar:  A, foarte tare, cât costă?    Mario: Meniul e la 17 lei!  

D. Buzdugan: Tot meniul ăsta 17 lei? Bravo, bă, nene! Do YOU ZU! Haw do Yo Zu?  

M. Morar: Bine, deci sper să-ţi meargă treaba! De când ai băgat meniul ăsta YOU ZU? 

Mario: Meniul ăsta am încercat să-l băgăm de ieri, astăzi o să fie! 

M. Morar: Hai să-l scoatem pe Marius din ă… 

D. Buzdugan: Hai! Let’s do the zu la Marius acolo cu Tiramizu, cu pui chinezesc YOU ZU şi cu Zupă 

cremă de legume!  

M. Morar: La rond la Alba Iulia vis-à-vis de Clinica Sanador, nu ne lăsăm până nu îl scoatem pe zero pe 

Marius! Marius a fost foarte de treabă a venit şi la Lehliu la petrecere să vadă cum l-am scos din faliment pe un 

alt investitor în sistem. Mario eu mă gândesc că ştii că…  

D. Buzdugan: Faliment, cu faliment! Sunt mai multe falimente! 

 

M. Morar: Ştii că multe localuri îşi scot pârleala…nu fac ele foarte multă consumaţie în timpul zilei dar 

îşi scot pârleala cu evenimente, nunţi, botezuri şi aşa mai departe. Eu aş propune să bagi o ofertă specială! Pe 

nunţi şi pe botezuri e… 

D. Buzdugan: Bătaie cu fulare!  

M. Morar: E saturată piaţa, da e bătaie cu fulare! Hai să bagi, organizezi petreceri de divorţ sau banchete 

de absolvire adică când se pensionează unul în firmă poate să-şi organizeze banchetul de absolvire la tine la fast 

food. Câte locuri sunt acolo? 

 

Mario: Ar fi ceva nou! 

M. Morar: Adică să fii mai ZU Style aşa să nu mergi pe căi bătătorite. Câte locuri, câţi oameni încap 

acolo?  Mario: 30!   D. Buzdugan: 30 de oameni!  

M. Morar: Bun, e bine pentru o firmuliţă mică, petrecerea de faliment, adică şeful te anunţă astăzi că, de 

mâine dragi colegi…   D. Buzdugan: Oricum trebuie să mănânci   M. Morar: Firma se închide haide să plecăm!  

D. Buzdugan: Oricum o bere tot trebuie să o bei! 

M. Morar: Veţi fi concediaţi cu toţii şi angajaţii spun: bine şefu atunci hai să petrecem la Mario la fast 

food!    D. Buzdugan: O.K.    M. Morar: Bine, te pupăm! Pa! Pa! Pa! 

 

În finalul emisiunii Morning Zu din 19.03.2009:  

D.Buzdugan: Şi nu uitaţi Let’s it the Zu! 

M.Morar: La Marius la Fast-food! 

 

 27.03.2009 

Emisiunea Morning Zu, ora 08:17: 

M.Morar: Vorbim puţin despre România -Serbia sau după pauză? 

D.Buzdugan: Da, mă întreabă un ascultător unde poate să vadă meciul? La Mario! 

M.Morar: La fast-food! Noi nu putem ajunge din păcate pentru că avem un pic de treabă 

D.Buzdugan: Avem treabă!  

M.Morar: Avem un pic de treabă mâine seară, aşa că dacă vreţi ştiţi că ne-am pus în cap să-i salvăm 

afacerea lui Marius, ă…fast-food-ul se află pe strada Rodiei, vis-a vis de clinica Sanador! 

D.Buzdugan: şi are şi televizoare acolo!   M.Morar: are şi televizoare undeva pe la…unde mă? 
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D.Buzdugan: Decebal! Bulevardul Decebal! 

M.Morar: Bulevardul Decebal, rond Alba Iulia, pe acolo e! vis-a-vis de clinica Sanador! Mario chiar mi-a 

dat mesaje în dimineaţa asta şi a zis că ia bere în plus aşa că nu-l faceţi pe băiat să…  D.Buzdugan: să aştepte… 

M.Morar: Să se pregătească degeaba. Ne pare rău, ne pare sincer rău că nu putem să ajungem. Tot acolo 

la Marius ştii că s-a băgat meniul Zu, meniul Zu is You sau ceva de genul ăsta cu pui chinezesc, cu, o nebunie! 

Mergeţi, încercaţi şi salvaţi-i şi afacerea lui Mario!…   

 

 

CONCLUZII  -  RADIO ZU 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

 16.03.2009 

În emisiunea Morning Zu s-a difuzat, la ora 09:40, o melodie ale cărei versuri conţin un limbaj vulgar şi cu 

conotaţii sexuale: 

Sătulă de boi..friend doreşte un taur, (...) Îi mulge tot sugi exact ca o căpuşă (...) tipa-i focus pe dildo (...) 

căprioara cu pârţuri de aur (...) fufe (...) cu prunci uscaţi pe rufe (...) În puii mei. 

 

 18.03.2009 

Emisiunea Morning Zu moderatorii ai emisiunii au avut un comentariu vulgar (ora 07:10): 

M. Morar: Te duci în piaţă, uite daţi-mi mielul ăla că-i mai frumos! Ăla că-i mai frumos costă 3 milioane! 

Păi bă, decât să scot banii ăştia mai bine le arăt mielu! 

 

 20.03.2009 

În emisiunea Morning Zu, Mihai Morar spune că Laura Andreşan scrie cliteratură, din zona cliter, este tot 

literatură de căpătâi, de căpătâiul ăla de la mijloc, ca-n bancul atenţie ţineţi-vă de bara de sus, că bara de jos 

coboară! 

 

PROTECŢIA DEMNITĂŢII UMANE ŞI A DREPTULUI LA PROPRIA IMAGINE 

 

 17.03.2009 

Emisiunea Morning Zu, ora 08:14. Mihai Morar s-a referit într-un mod ofensator la primul-ministru: 

(...) Premierul Piticul Porno care a lansat ieri strategia anticriză a României, avem o piesă de la Mihai 

Alexandru şi Unchiul Sapro – E criză mare! 

 

PUBLICITATE 

 

 10.03.2009 

În timpul emisiunii Morning Zu, cei doi prezentatori Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au promovat Fast 

food-ul Mario’s din Bucureşti, dându-i numele, adresa, o parte din menu, îndemnând ascultătorii să mănânce 

acolo, chiar “astăzi”.  

 13.03.2009 

În emisiunea Morning Zu, M. Morar şi D. Buzdugan au promovat Clubul Ibiza, din Lehliu, unde aceştia 

au susţinut un program în data de 14.03.2009 pentru a primi contravaloarea amenzii de la C.N.A. şi scoaterea 

Clubul Ibiza din Lehliu, din faliment. 

 17.03.2009 

În emisiunea Morning Zu au promovat din nou Fast food-ul Mario, vis-à-vis de Sanador pe str. Rodiei.  

 19.03.2009 

În emisiunea Morning Zu au promovat din nou Fast Food-ul lui Mario’s. 

M. Morar: vreau să rezolvăm problema cu fast food-ul lui Marius deschis la rond la Alba Iulia dacă e 

falimentar, că aş vrea să îl ajutăm. Acum noi am zis în câteva dimineţi, n-am făcut reclamă făţişă, am şi mâncat de 

la Mario. În convorbirea telefonică Mario (Fast food Mario’s) a rezultat că încasările zilnice au crescut de la 5 

milioane la 15, 16, 18 milioane, dar îi trebuie 25 pe zi ca să reziste. M.Morar şi D. Buzdugan au stabilit ca pe 
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28.03.2009 să aibă o ieşire la acest fast food la Mario, cu ocazia vizionării la tv a meciului România – Serbia, unde 

Radio Zu pregăteşte o mare surpriză iar Mario un meniu special ZU, la numai 17 lei.  

 

 27.03.2009 

În emisiunea Morning Zu au promovat din nou Fast food-ul lui Mario de pe strada Rodiei, vis-a vis de 

clinica Sanador!  (...) Mergeţi, încercaţi şi salvaţi-i şi afacerea lui Mario! 

 

 

4.  RADIO 21 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

Emisiunea „Dimineaţa pe la prânz” este moderată de Blaj şi Bubanu şi a fost difuzată de postul Radio 21 

în zilele de sâmbătă şi duminică, între orele 11:00 – 15:00. În ediţiile din 14 şi 15 martie 2009 ale emisiunii 

„Dimineţa pe la prânz” cei doi moderatori au comentat subiecte cu teme sexuale: 

 

 14.03.2009 

Blaj (ora 14.38): (...) Băi, nu se poate! Cum să fie un american atât de prost?... 

Bubanu: O fi singurul american prost? Ei sunt destul de înguşti. E incredibil. Da, zi. 

Blaj: Un cuplu din Maryland SUA avea chef de nebunii în pat, dar din păcate nu aveau nicio jucărioară 

sexuală. Astfel bărbatul s-a hotărât să improvizeze... Bubanu: Atenţie! 

Blaj: Ce-a făcut el? A luat un obiect... 

Bubanu: A luat un obiect asemănător cu un vibrator şi pe ce credeţi că l-a montat, oameni buni? Pe o 

bormaşină.  

Blaj: Din păcate bormaşina care funcţiona în timpul jocurilor sexuale, făcute de cei doi a trecut prin 

vibrator...  

Bubanu: Iar restul a fost treaba medicilor care, se pare, din fericire şi-au făcut bine treaba, dar cât de 

dobitoc să fii, să faci aşa ceva? Se pare, am aflat pe surse, ultimele cuvinte pe care fata le-a auzit din partea lui 

au fost...    Blaj: După ce-a montat, nu?... (râzând) 

Bubanu: “Fată, da, fată eşti beton. Eşti beton, pe cuvânt”. Nu, aici e vorba de prostie, degeaba o dăm. 

Râde şi aia mică a ta. Ia pune-o! 

Blaj: A’ mică? Când i-am citit ştirea, nu?   Bubanu: Aha, da 

Blaj: Fii atent. (Se aude un râs de copil) Deci, îţi dai seama... 

Bubanu: Pentru cine nu crede, ceea ce a-ţi auzit este chiar râsul fetiţei lu’ Blaj. Da? ca să n-avem 

discuţii. (...). 

 15.03.2009 

Blaj (ora 11.30): (...) Băi, femeile păroase au orgasme dese, spun specialiştii. S-a făcut un studiu. 

Cercetătorii unei universităţi... 

Bubanu: De unde sunt cercetătorii? Blaj: Din Italia. Bubanu: Mi-era dor de un grup de cercetători. 

Blaj: Aşa... Au constatat că femeile cu păr în exces sunt mult mai avantajate în ce priveşte numărul şi 

tipul de orgasme. Ei pun această favorizare pe seama nivelului crescut de testosteron. Deci, femeile păroase au 

orgasme mai dese. Înţelegi? 

Bubanu: …Da. Mă gândeam, pentru că e şi o emisiune de cultură, mă gândeam din ce s-a inspirat Eugen 

Ionescu când a scris „Cântăreaţa Cheală”, sau dacă ştia încă pe atunci că Naomi va fi tunsă… 

Blaj: A! Naomi de aia a apărut atunci la Diaconescu. Am înţeles. 

Bubanu: Dar nu era chiar cheală, mai avea un pic de libidou, aşa de... 

Blaj: Mai avea un pic... Deci, era o femeie păroasă, să-nţeleg şi de asta au tuns-o băieţii?... 

Bubanu: Da, era semipăroasă când a venit la Dan Diaconescu. 

Blaj: Semipăroasă, vezi că nici asta nu poţi să spui. Semipăros? 

Bubanu: Hai, să spunem, mai avea libidou de două duşuri, na. (...)  

 

 23.03.2009 

În ediţia din 23.03.2009 a emisiunii Fabrica DeMentă, difuzată în intervalul orar 06:30 – 10:00, cei trei 

moderatori, Orlando, Escu şi Popescu, au invitat în emisiune prima din cele 5 finaliste ale concursului „Fata de la 

Meteo”, Andreea, ce concurează pentru titlul de prezentatoare meteo la postul de televiziune Kanal D. 
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Moderatorii au supus-o pe concurentă la mai multe teste. La testul fulger concurenta a ales ca variantă corectă, din 

cele patru propuse, că „Alupigus” este o formaţiune de nori. 

 

- Ora 9.23.  Răzvan Popescu: (...) Iar acum, următorul test pe care îl ai de dat în Fabrica DeMentă... 

Escu: Este vorba despre testul fulger. Noi o să-ţi punem trei întrebări şi tu va trebui să răspunzi alegând 

una dintre cele patru variante. Da? Este cu variante, e mai uşor de data asta. (…) 

Escu: Astea-s cele trei demenţe pe care trebuie să le treci tu... Prima întrebare: Care noţiune, dintre cele 

pe care le voi enumera eu, desemnează nori… 

Răzvan Popescu: Norişorii, ăia care sunt pe hartă când prezinţi vremea tu şi nu e soare afară. 

Orlando: Şi o să ai variante, Escu! 

Escu: a) - Humus, b) - Mucus, c) - Cumulus şi d) - Alupigus 

Andreea: d). 

Răzvan Popescu: Alupigus (se aud hohotele de râs ale celor trei moderatori)... Da, bravo. Iată, deci... 

norii Alupigus sunt pe cer în această zi.  Da, O.K… A doua întrebare de la Popescu  

Escu: Stai, răspuns corect cumulus –c). 

Răzvan Popescu: Ai fost pe-aproape. d) lângă c), sunt una lângă alta (...) 

 

- Ora 9.39. Se aude melodia cântecului „Sanie cu zurgălăi” 

Orlando: Aceste versuri este dedicate pentru toate fetele care vrea să prezente, să prezenteze vremea. 

Răzvan Popescu: Şi pentru norul Alupigus! 

Orlando: Şi pentru Alupigus, Alupigus, Alupigus! 

 

- Ora 9.48. Escu: (...) Andreea... are o voce nemaipomenită... 

Răzvan Popescu: Mi-ar plăcea să prezinte vremea şi să ne arate cum vin norii Alupigus unu’ câte unu’… 

 

 24.03.2009  

Ora 7.44. Răzvan Popescu: (...) În mai puţin de o oră vine şi Fata de la Meteo, cea de-a doua finalistă din 

cele cinci, pe care le vom avea pe mână în această săptămână. Cea de ieri a făcut furori. Andreea, o cheamă… 

Răzvan Popescu: La Geografie stă ea mai prost, dar în rest... 

Escu: La Geografie o putem încadra la categoria Alupigus, iar cât despre interacţiunea cu publicul (…). 

 

 28.03.2009 

În emisiunea „Dimineaţa pe la prânz” din 28.03.2009 (difuzată de postul Radio 21 în weekend între orele 

11.00 – 15.00), la ora 13.19 cei doi moderatori, Bubanu şi Blaj, au făcut comentarii nepotrivite orei de difuzare: 

Blaj: Băi, ce facem cu bărbaţii? Uite, plătesc două mii de euro ca să-şi îngroaşe organu’... sexual. 

Bubanu: Sexual, da.   Blaj: Că nu puteam să zic altfel.   Bubanu: Şi cu ce-l îngroaşe? 

Blaj: Cu silicon. Deci, în intenţia de a-şi impresiona partenerele de sex, bărbaţii recurg la diverse metode 

prin care să dea... Ăăă, ştii reclama aia cu: Munchen, volum! (Cei doi râd.)  

Bubanu: Uite, ploaie, vânt, volumul rezistă. Încă o dovadă în plus a faptului că lumea în care trăim se 

transformă încet şi sigur într-un sanatoriu primitor. Cum o să? 

Blaj: Da, bărbaţii cer medicilor să le injecteze ulei de silicon. Ha, hi, hau! Hi, hi, hi! 

 (…) Bubanu: Da, uite, un grup de piţipoance ne întreabă pe SMS, cum pot... Nu ştiu dacă-i bine să... Da, 

cum pot să facă şi ele rost de silicon pentru buze, apelând nu la doctorul din Israel, care se ocupă de asta şi la 

pacienţii lui?   Blaj: Păi, simplu. Le facem noi lipeala cu...    

Bubanu: Da. Nu putem să insistăm, că e ora... care ne dă amendă. Înţelegi? 

Blaj: Aaa, am înţeles... Dar, poa’ să privească puţin şi să se îndrăgostească opt secunde. Da, e bine? 

Bubanu: De-aproape. 

 

PUBLICITATE 

 

În emisiunea Fabrica DeMentă, difuzată de postul Radio 21, în ediţiile din 5 şi 10 martie 2009, moderatorii 

emisiunii au promovat restaurantul Fibrio. 

 05.03.2009 - Ora 9.57, Răzvan Popescu: (...) Iar seara, fiţi atenţi, că e un punct foarte important în 

programul nostru, mergem la Restaurantul Fibrio, acolo unde mănânc eu de vreo două, trei zile sănătos, că sunt 

în programul „Minte dementă în corp sănătos”. 
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Escu: Mănânci sănătos dar nu suficient. Nu mi s-a părut că eşti foarte sătul.        Răzvan Popescu: De ce? 

Escu: Nu ştiu. Aveai o figură oarecum crispată. Am citit pe faţa ta când ai ieşit de la Fibrio. Am citit 

„plăcintă de la Mc,  plăcintă de la Mc!”  

Răzvan Popescu: Prăjitură de la Capitos...  www.fibrio.ro este site-ul pe care puteţi să intraţi şi puteţi 

vedea cam ce mănânc eu şi poze cu toate activităţile mele culinare din fiecare zi, iar diseară mergem şi 

prezentăm. Ce credeţi? Pi-ja-ma-le.  

Escu: Pijamas, cum se zice în germană sau în franceză. (râde) Deci, ideea e că o să fim mai mult decât 

drăguţe.   Răzvan Popescu: Da, corect.  

Escu: …Suntem femei, aha. Suntem femei şi prezentăm pijamale de seară. La ce oră? 

Răzvan Popescu: Începem toată treaba undeva la ora nouăsprezece, nouăsprezece şi treizeci. 

Escu: Şi e şi pentru publicul larg? 

Răzvan Popescu: Da, e cu rezervări. Deci, dacă intraţi pe site www.fibrio.ro, puteţi să faceţi rezervare, 

cred. Aşa că, nu e... E pentru toată lumea (...) 

 

 10.03.2009 - Ora 8.32,  

Răzvan Popescu: A, ştii despre ce vorbeam?... Despre cât am slăbit eu la Cornelia la Fibrio la restaurant. 

Escu: Chiar mă, cât ai slăbit? 

Răzvan Popescu: Aproape patru kile, într-o săptămână. 

Orlando: Puo, mamă! 

Escu: …Patru kile, da’  stai un pic! Tu mănânci trei mese pe zi? 

Răzvan Popescu: Da, trei mese pe zi. 

Escu: Bă, bravo, foarte bine. Da’ ce mănânci la cele trei mese? O mazăre dimineaţa, o linguriţă de ulei la 

prânz...  Răzvan Popescu: Nu-i adevărat, mă. 

Răzvan Popescu: Deci, pentru ascultătorii care vor să vadă ce mănânc eu în fiecare zi, pot să intre pe 

www.fibrio.ro. E acolo blogul Corneliei Marin şi pot să vadă exact meniul şi chiar nu te înfometezi. Adică, nu 

mănânci acum ca... spartu’, sarmale, Shaorme şi de astea...dar mănânci O.K. 

Escu: Mănânci O.K.(...) 

 

CONCLUZII  -  RADIO 21 

 

PROTECŢIA COPILULUI 

 

În Ediţiile din datele de 14.03.2009 şi 15.03.2009 ale emisiunii „Dimineţa pe la prânz” moderatorii acestora 

au comentat subiecte cu teme sexuale: 

 14.03.2009: 

Blaj şi Bubanu, moderatorii emisiunii „Dimineaţa pe la prânz”, au relatat că un cuplu din SUA, neavând 

nicio jucărioară sexuală au montat un obiect asemănător cu un vibrator pe o bormaşină, din păcate bormaşina 

care funcţiona în timpul jocurilor sexuale, făcute de cei doi, a trecut prin vibrator... Restul a fost treaba medicilor. 

Această poveste a fost relatată la ora 14.38. 

În finalul povestirii prezentatorii au adăugat că de această prostie râde şi aia mică a ta (fetiţa lui Blaj). A 

fost inserat un râs de copil. Bubanu: Pentru cine nu crede, ceea ce a-ţi auzit este chiar râsul fetiţei lu’ Blaj. Da?, 

ca să n-avem discuţii. 

  

 15.03.2009 

Blaj şi Bubanu, moderatorii emisiunii „Dimineaţa pe la prânz”, au spus că s-a făcut un studiu de către un 

grup de cercetători din Italia (ora 11.30): femeile păroase au orgasme dese, spun specialiştii. (…) Au constatat că 

femeile cu păr în exces sunt mult mai avantajate în ce priveşte numărul şi tipul de orgasme. (...) Deci, femeile 

păroase au orgasme mai dese iar Naomi, care a apărut la Diaconescu tunsă nu era chiar cheală, mai avea un pic de 

libidou (…) era semipăroasă când a venit la Dan Diaconescu. Hai, să spunem, mai avea libidou de două duşuri.   

 

 23.03.2009 

În datele de 23.03.2009 şi 24.03.2009, în emisiunea Fabrica DeMentă, difuzată în intervalul orar 6.30 – 

10.00, a fost folosit termenul din jargon alupigus, care semnifică o obscenitate (citit de la dreapta la stânga). 

 

http://www.fibrio.ro/
http://www.fibrio.ro/
http://www.fibrio.ro/
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Ora 9.23. Andreea, „Fata de la Meteo”, care, a ales ca variantă de răspuns, din cele patru propuse în cadrul 

unei întrebări la testul fulger, că „Alupigus” este o formaţiune de nori. 

Ora 9.39 Orlando: Aceste versuri este dedicate pentru toate fetele care vrea să prezente, să prezenteze 

vremea.   Răzvan Popescu: Şi pentru norul Alupigus!   Orlando: Şi pentru Alupigus, Alupigus, Alupigus! 

Ora 9.48 Escu: (...) Andreea... are o voce nemaipomenită...   Răzvan Popescu: Mi-ar plăcea să prezinte 

vremea şi să ne arate cum vin norii Alupigus unu’ câte unu’ când e vreme rea afară.(...) 

 

 24.03.2009  

Ora 7.44: (...) Fata de la Meteo (…) La Geografie o putem încadra la categoria Alupigus (…) 

 

 28.03.2009 

În emisiunea „Dimineaţa pe la prânz” din 28.03.2009 (difuzată de postul Radio 21 în weekend între orele 

11.00 – 15.00), la ora 13.19 cei doi moderatori, Bubanu şi Blaj, au făcut comentarii nepotrivite orei de difuzare: 

Blaj: Băi, ce facem cu bărbaţii? Uite, plătesc două mii de euro ca să-şi îngroaşe organu’... sexual. 

Bubanu: Sexual, da.   Blaj: Că nu puteam să zic altfel.   Bubanu: Şi cu ce-l îngroaşe? 

Blaj: Cu silicon. Deci, în intenţia de a-şi impresiona partenerele de sex, bărbaţii recurg la diverse metode 

prin care să dea... Ăăă, ştii reclama aia cu: Munchen, volum!  

 

PUBLICITATE 

 

 05.03.2009 şi 10.03.2009 

În datele de 05.03.2009 şi 10.03.2009 în emisiunea „Fabrica DeMentă”, difuzată de postul Radio 21, 

moderatorii au promovat în mod repetat Restaurantul Fibrio, unde Răzvan Popescu mănâncă sănătos pentru a 

slăbi, în programul „Minte dementă în corp sănătos”. 

S-a anunţat de fiecare dată site-ul restaurantului: www.fibrio.ro. În data de 05.03.2009 Răzvan Popescu a 

spus că în acea seară va prezenta acolo pijamale şi că se pot face rezervări, iar în data de 10.03.2009 acesta a 

indicat blogul Corneliei Marin pentru consultarea meniului. 

 

 

OBSERVAŢIE: TARIFUL NUMERELOR DE APEL. 

 

Radio Guerrilla, Kiss fm, Radio 21. 

 

În cadrul concursurilor organizate în perioada monitorizată, nu s-a făcut întotdeauna precizarea referitoare 

la tariful aplicat de furnizorul de servicii de telefonie, după comunicarea numărului de apel (sms sau număr de 

telefon).  

 

 

 

 

 Data: 03.04.2009 
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