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Decizia nr. 281 din 5.03.2019
privind sancţionarea cu somaţie a S.C. RCS & RDS S.A.

cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building,
faza I, etaj 2, sector 5

C.U.I. 5888716
Fax: 031/400.44.41

- pentru postul DIGI SPORT 2
Şoseaua Panduri nr. 71, sector 5

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 5 martie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, întocmit în baza sesizării înregistrate
la C.N.A. sub nr. 780/28.01.2019, cu privire la publicitatea pentru jocuri de noroc
difuzată de posturile de televiziune.

Postul de televiziune DIGI SPORT 2 aparţine radiodifuzorului S.C. RCS & RDS
S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 348/10.07.2018 eliberată la data de 23.07.2018,
decizia de autorizare nr. 2169.0/28.08.2018 eliberată la data de 28.08.2018).

În urma analizării raportului de monitorizare şi vizionării de imagini, membrii
Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat prevederile
art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, 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.

Potrivit raportului de monitorizare referitor la verificarea orelor de difuzare a
publicităţii pentru jocurile de noroc online, în data de 26.01.2019, interval orar 06:00-
23:00, pentru posturile de televiziune s-a constatat că postul DIGI SPORT 2 a difuzat
publicitate pentru jocuri de noroc, după cum urmează:

Digi Sport 2 - 26.01.2019
Denumire Ora

începere
Ora
final

Brand Advertiser Categorie

LOGO SP EFBET - 10 SEC /
Reprezentarea statică a siglei
efbet, alături de mesajele scrise

(afişate succesiv): PARIAZA DIN
APLICATIA MOBILA /

CASHOUT LIVE

21:40:17 21:40:27 EFBET ALTABET
LIMITED

INSERTIE
GRAFICA

LOGO SP UNIBET - 10 SEC /
Reprezentarea statică a siglei
UNIBET, alături de mesajele

scrise (afişate succesiv):
PARIAZĂ LIVE / PARIAZĂ DE

PE MOBIL

21:55:39 21:55:49 UNIBET UNIBET
GROUP

INSERTIE
GRAFICA

LOGO SP EFBET - 10 SEC /
Reprezentarea statică a siglei
efbet, alături de mesajele scrise

22:11:11 22:11:21 EFBET ALTABET
LIMITED

INSERTIE
GRAFICA
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(afişate succesiv): PARIAZA DIN

APLICATIA MOBILA /
CASHOUT LIVE

LOGO SP SPORTINGBET.RO -
10 SEC / Reprezentarea siglei
sportingbet.ro, alături de textul
OFERTĂ IMBATABILĂ DE

PARIURI LIVE

22:15:06 22:15:16 SPORTINGBET.RO HEADLONG
LIMITED

INSERTIE
GRAFICA

LOGO SP EFBET - 10 SEC /
Reprezentarea statică a siglei
efbet, alături de mesajele scrise

(afişate succesiv): PARIAZA DIN
APLICATIA MOBILA /

CASHOUT LIVE

22:52:15 22:52:25 EFBET ALTABET
LIMITED

INSERTIE
GRAFICA

Din monitorizarea înregistrărilor deţinute de CNA, s- a constatat că postul de
televiziune Digi Sport 2 a difuzat inserturile grafice în timpul transmiterii în direct a meciului
de fotbal dintre AC Milan şi Napoli (difuzat în intervalul orar 21:28-23:28). Inserturile au
apărut în colţul din stânga- jos al ecranului.

Astfel, membrii Consiliului au constatat că, în cadrul meciului de fotbal dintre AC
Milan şi Napoli, difuzat începând de la o oră accesibilă minorilor, radiodifuzorul a
introdus şi prezentat inserturi grafice care promovau jocurile de noroc, faptă de natură
să contravină prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

Consiliul ca autoritate de reglementare şi control în privinţa conţinutului
audiovizual consideră că promovarea în orice fel a jocurilor de noroc şi în orice program
la ore accesibile minorilor are potenţial dăunător, fiind de natură să afecteze
dezvoltarea psihică şi morală a copiilor, în condiţiile în care dependenţa de jocuri de
noroc este considerată o boală cronică, iar psihologii spun că s-a observat că
dependenţa nu se instalează la maturitate, ci în adolescenţă.

În calitatea sa de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale,
obligat să asigure protecţia minorilor în sfera sa de competenţă, Consiliul porneşte de la
premisa că minorii constituie o categorie a publicului telespectator uşor influenţabilă
comportamental, care tinde să adopte modele, care nu are o reprezentare corectă a
efectelor unei acţiuni, dată fiind lipsa de maturitate psihică, respectiv capacitatea redusă
de discernământ raportat la vârstă şi lipsa de experienţă a copiilor.

În context, Consiliul a considerat că publicitatea pentru jocuri de noroc/pariuri
este de natură a afecta minorii, de a le crea o percepţie greşită asupra modului în care
pot avea câştiguri financiare imediate, iar menţionarea în cadrul promovării a faptului că
produsele sau serviciile respective nu se adresează persoanelor sub 18 ani, nu
anulează caracterul prejudiciabil şi dăunător al acesteia pentru minorii care, datorită
orelor de difuzare, au acces la vizionarea respectivei publicităţi difuzate în cadrul
programelor de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor legale, difuzarea în serviciile de televiziune 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.

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 de intrare în legalitate.

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 art. 90 alin. (1) lit. g) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
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Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV
348/10.07.2018 eliberată la data de 23.07.2018, decizia de autorizare
nr. 2169.0/28.08.2018 eliberată la data de 28.08.2018 pentru postul DIGI SPORT 2)
se sancţionează cu somaţie publică de intrare în legalitate pentru încălcarea
prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, 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, 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 somaţie publică postul DIGI
SPORT 2, deoarece, în cadrul meciului de fotbal dintre AC Milan şi Napoli, difuzat în
data de 26 ianuarie 2019, la o oră accesibilă minorilor, a prezentat inserturi grafice care
promovau jocurile de noroc, faptă de natură să contravină prevederilor art. 39 din Legea
audiovizualului.

Potrivit legii, difuzarea în serviciile de televiziune 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. ”

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


