
 
Decizia nr. 38 din 26.01.2021 

privind sancționarea cu somație a  SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE 
BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1 

CUI 8468440  Fax: 021/319.92.15 
 

 

- pentru postul de televiziune TVR 1 
 
 
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 ianuarie 2021, Consiliul Naţional al 

Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 12484/30.12.2020 cu privire la difuzarea unor spoturi publicitare 
referitoare la pariuri/jocuri de noroc difuzate de posturile de televiziune.   

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE 
TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi 
decizia de autorizare nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018). 

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 89 
alin. (3) din  Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit normei invocate: art. 89 (3) Cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la 
pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele 
audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care 
promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în 
cap. II "Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor" din titlul II "Protecţia 
minorilor". 

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul TVR 1 în 
luna decembrie 2020, în raport de aspectele sesizate, s-a constatat că  radiodifuzorul a 
prezentat un spot publicitar pentru pariuri, respectiv, “VARIANTA 2 – Spot publicitar  
CASA PARIURILOR, CASAMOBILE, PARIAZA - 15 SEC”.  

Conform raportului, spotul a avut următorul conținut: 
“(…) Descriere spot publicitar 
Sel. 2 – rep. 42:45 – 43:05, sel. 23.mp4 
Spotul începe cu o transpunere grafică a unui posibil amplasament al Casei Pariurilor. 

În continuare sunt prezentate aplicațiile mobile și web Casa Pariurilor. Elemente afișate pe 
ecran: 200 lei Premiu de bun venit; Pariază cu clasă și de acasă; +18, 
L1160652W000306, RO3241L001361; #CasaFieBine; Casa pariurilor; SPONSOR, siglele 
Liga 1 și Liga 2; www.casapariurilor.ro. 

Voce din off: Pariază cu clasă și de acasă. Cu sută la sută în plus la prima 
depunere, pachet online de bun venit. Pariezi relaxat pe cele mai mari cote din fotbal sau 
tenis și vezi online exclusiv Casa Pariurilor Liga 1. Ca să fie bine.(…)” 

Cu privire la “Varianta 2 - CASA PARIURILOR, CASAMOBILE, PARIAZA - 15 SEC” , 
în sinteza raportului de monitorizare analizat de membrii Consiliului s-au reținut 
următoarele: 
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“(…) A fost constatat un număr total de 6 difuzări în afara intervalului orar  23:00 – 

06:00.  
Exemple de contexte de difuzare: 
- 04.12.2020, ora de difuzare 18:23 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 

publicitate dinaintea începerii meciului de handbal dintre CSM București și Potaissa Turda - 
rep. 24:40-25:00, sel. 18.mp4); 

- 04.12.2020, ora de difuzare 19:13 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 
publicitate dintre reprizele meciului de handbal CSM București - Potaissa Turda - rep. 
14:40- 14:55, sel. 19.mp4); 

- 17.12.2020, ora de difuzare 18:21 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 
publicitate dinaintea începerii meciului de handbal dintre Dinamo  București și Minaur Baia 
Mare - rep. 23:15- 23:34, sel. 18.mp4); 

- 17.12.2020, ora de difuzare 19:11 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 
publicitate dintre reprizele meciului de handbal Dinamo  București - Minaur Baia Mare - rep. 
12:45 – 13:02, sel. 19.mp4); 

- 22.12.2020, ora de difuzare 18:08 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 
publicitate dintre o ediție specială a Telejurnalului și filmul Comisarul Rex – Sel. 5 - rep. 
10:10 – 17:00, sel. 18.mp4); 

- 22.12.2020, ora de difuzare 19:39 (spotul publicitar a fost difuzat în grupajul de 
publicitate dintre o ediție specială a Telejurnalului și rubrica de Sport - Sel. 6 - rep. 42:00 – 
46:00, sel. 19.mp4).(…)” 

 

Astfel, din analiza datelor prezentate în raportul de monitorizare, membrii Consiliului 
au constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 89 alin. (3) din din  Decizia 
CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările și completările ulterioare, în condițiile în care, așa cum rezultă din raport, în 
zilele de 4, 17 și 22 decembrie 2020 a difuzat spotul publicitar “Varianta 2 - CASA 
PARIURILOR, CASAMOBILE, PARIAZA - 15 SEC” la ore accesibile vizionării 
programelor de către minori, respectiv în intervalul orar 18.00-20.00,  și în cadrul unor 
programe în care nu este permisă difuzarea unor astfel de spoturi, prin excepție, 
acestea putând fi difuzate doar în  în timpul transmisiunilor sportive în direct.   

Astfel, potrivit dispozițiilor legale, cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la 
pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele 
audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care 
promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în 
cap. II "Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor" din titlul II "Protecţia 
minorilor". 

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE (licenţa 
audiovizuală nr. S-TV 29.3/30.01.2001 eliberată la 29.11.2018 şi decizia de autorizare 
nr. 1267.0-3/15.03.2007 eliberată la 29.11.2018 pentru postul TVR 1) se sancţionează 
cu somaţie publică de intrare în legalitate de îndată pentru încălcarea prevederilor     
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art. 89 alin. (3) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 
conţinutului audiovizual, cu modificările și 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 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 TVR 1, 

deoarece, în zilele de 4, 17 și 22 decembrie 2020, a difuzat  în cadrul unor grupaje de 
publicitate din intervalul orar 18.00-20.00, accesibil vizionării programelor de către 
minori, un spot pentru pariuri, fapt de natură să contravină dispozițiilor art. 89 din Codul 
audiovizualului.   

Conform acestor prevederi, cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri 
care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele 
audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care 
promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în 
cap. II "Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor" din titlul II "Protecţia 
minorilor".”  

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

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

MARIA MONICA GUBERNAT 
 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 
 


