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Decizia nr. 253 din 26.02.2019
privind amendarea cu10.000 lei a S.C. RCS & RDS S.A.

Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, faza I, et. 2, sector 5
C.U.I. 5888716

Fax: 031/400.44.41

- pentru postul DIGI SPORT 1
Bucureşti, Str. Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 februarie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul prezentat de Direcţia Monitorizare cu privire la meciul
de fotbal FC Viitorul Constanța - FC Dinamo București, transmis, în direct, în data de 1
decembrie 2018, intervalul 20:00-22:00 de postul de televiziune Digi Sport 1.

Postul de televiziune Digi Sport 1 aparţine S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa
audiovizuală S-TV 246.10/28.04.2009 şi decizia de autorizare nr. 1823.1-6/22.07.2014).

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi
vizionarea înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS &
RDS S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora, difuzarea în serviciile de televiziune şi de
radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a
minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin
codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii
din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

În fapt, în perioada data de 01.02.2019, postul Digi Sport 1 a transmis, în intervalul
20:00-22:00, meciul de fotbal FC Viitorul Constanța - FC Dinamo București în timpul
transmisiunii meciului de fotbal au fost difuzate 12 inserturi grafice în care au fost
inserate siglele unor firme din domeniul jocurilor de noroc.

Redăm din conţinutul raportului de monitorizare:
Postul de televiziune Digi Sport 1 a transmis, în direct, în data de 1 decembrie

2018, intervalul 20:00-22:00, meciul de fotbal FC Viitorul Constanța - FC Dinamo
București. Fără marcaj.

Referitor la aspectele menționate în reclamația cu nr. 10475/03.12.2018 (au fost
inserate siglele unor firme din domeniul jocurilor de noroc, fapt de natura a-i prejudicia
pe minorii care au avut acces la vizionarea programului, fara restrictii), în timpul
transmisiunii meciului de fotbal au fost difuzate 12 inserturi grafice, fiecare cu durata de
9-10 secunde, pentru UNIBET, sportingbet.ro, BETANO.com, winmasters.ro și efbet,
după cum urmează:

Nr. Denumire spot Început Durată Descriere
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[s]

1 LOGO SP UNIBET - 9 SEC 20:13:46 9

(S1-rep 13.30, sel. 1-20)
Reprezentarea în mișcare a siglei
UNIBET, alături de mesajele scrise:
PARIAZĂ LIVE / PARIAZĂ DE PE
MOBIL

2 LOGO SP SPORTINGBET.RO - 10
SEC 20:19:06 10

(S2-rep 18.50, sel. 1-20)
Reprezentarea în mișcare a siglei
sportingebet.ro, alături de mesajul
scris: OFERTĂ IMBATABILĂ DE
PARIURI LIVE

3 LOGO SP BETANO.COM - 10 SEC 20:27:12 10

(S3-rep 26.55, sel. 1-20)
Reprezentarea în mișcare a siglei
BETANO.com, alături de mesajele
scrise: Peste 40k de evenimente cu
streaming live / Peste 170 de
pariuri pe meci / Retrageri în 24 de
ore

4 LOGO SP SPORTINGBET.RO - 10
SEC 20:30:50 10 idem nr. 2

5 LOGO SP WINMASTERS.RO - 10
SEC 20:34:41 10

(S4-rep 34.24, sel. 1-20)
Reprezentarea în mișcare a siglei
winmasters.ro, alături de mesajele
scrise: +25000 DE EVENIMENTE
LIVE / PARIAZĂ LIVE CHIAR
ACUM! (ultimele două cuvinte își
schimbă intermitent culoarea între
alb și roșu)

6 LOGO SP WINMASTERS.RO - 10
SEC 20:41:22 10 idem nr. 5

7 LOGO SP EFBET - 10 SEC 21:20:42 10

(S5-rep 20.25, sel. 1-21)
Reprezentarea în mișcare a siglei
efbet, alături de mesajele scrise:
PARIAZA DIN APLICATIA
MOBILA / CASHOUT LIVE

8 LOGO SP SPORTINGBET.RO - 10
SEC 21:24:41 10 idem nr. 2

9 LOGO SP BETANO.COM - 10 SEC 21:30:55 10 idem nr. 3

10 LOGO SP SPORTINGBET.RO - 10
SEC 21:34:37 10 idem nr. 2

11 LOGO SP WINMASTERS.RO - 10
SEC 21:39:02 10 idem nr. 5

12 LOGO SP BETANO.COM - 10 SEC 21:44:46 10 idem nr. 3
TOTAL 119 -
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Inserturile grafice au fost afișate izolat în partea stângă jos a ecranului, în

momente de desfășurare a jocului sau când acesta a fost întrerupt ca urmare a
încălcării regulilor de către jucători.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că inserarea
spoturilor spotului analizat, radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 39 alin. (2) din
aceeaşi lege, deoarece nu a fost asigurată protecţia minorilor având în vedere că
spotul a fost difuzat la ore accesibile vizionării de către aceştia.

Din raportul de monitorizare rezultă că postul DIGI SPORT 1 a difuzat 12
inserturi grafice, fiecare cu durata de 9-10 secunde, pentru UNIBET, sportingbet.ro,
BETANO.com, winmasters.ro și efbet, sigle ale unor firme din domeniul jocurilor de
noroc.

Sub acest aspect, legislaţia audiovizuală protejează această categorie de public
printr-o serie de măsuri, una dintre ele vizând intervalele orare în care pot fi difuzate
producţiile audiovizuale, în funcţie de conţinutul lor, indiferent că acestea sunt emisiuni
de divertisment, informative ori publicitate.

Potrivit art 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de
televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică,
mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului
orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se
asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau
vedea emisiunile respective.

Mai mult, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de
formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului şi de informare corectă a
publicului.

Pentru aceste considerente, având în vedere aspectele constatate, ţinând cont
de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea
audiovizualului, membrii Consiliului au propus sancţionarea radiodifuzorului S.C. RCS&
RDS S.A. cu amendă de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea
condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi h) 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. RCS& RDS S.A. (licenţa audiovizuală S-TV
246.10/28.04.2009 şi decizia de autorizare nr. 1823.1-6/22.07.2014 pentru postul de
televiziune DIGI SPORT 1) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru
încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi
completările ulterioare.
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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 nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în
următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul
orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul
DIGI SPORT 1, deoarece, în data de 1 decembrie 2018, în cadrul unei transmisiuni
sportive, a difuzat, la ore accesibile minorilor, inserturi care au avut un conţinut de
natură a-i prejudicia, faptă ce contravine articolului 39 din Legea audiovizualului.”

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

VICEPREȘEDINTE INTERIMAR
MARIA MONICA GUBERNAT

Întocmit, Serviciul juridic şi reglementări,
Şef serviciu Ciobanu Dumitru


