
 
Decizia nr. 616 din 22.11.2022 

  privind sancționarea cu somație a S.C. RCS & RDS S.R.L. 
cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici, Forum 2000 Bulding, faza I, et. 2, sect. 5 

CUI: 5888716      Fax: 0314004441 
 
 

- pentru postul de televiziune DIGI SPORT 2 
Bucureşti, Șos. Panduri, nr. 71, sect. 5 

 

 

Întrunit în şedinţa publică din 22 noiembrie 2022, Consiliul Naţional al 
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcția Monitorizare, în baza sesizării 
înregistrate sub nr. 9963/27.09.2022, cu privire la partida de fotbal Țările de Jos-
Belgia, din UEFA Nations League, difuzată de postul DIGI SPORT 2 în data de 
25.09.2025. 

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

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare și 
vizionarea unor selecții din înregistrarea emisiunii, membrii Consiliului au constatat că 
radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.R.L. a încălcat prevederile art. 109 alin (1), lit. a) din 
Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu 
modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispozițiilor invocate, radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei 
competiţii sportive inserturi grafice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: 

    a) insertul grafic se difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un 
jucător sau când se modifică scorul. 

În fapt, conform raportului de monitorizare, postul de televiziune DigiSport 2 a 
difuzat, în data de 25.09.2022, în direct, în intervalul orar 21:39-23:40, meciul de 
fotbal Țările de Jos-Belgia, din UEFA Nations League. Partida a fost comentată de 
Dan Ștefănescu. 

Pe durata partidei, au fost identificate 8 inserturi grafice, care apar și în datele 
KANTAR MEDIA, cu următoarele denumiri: 

 LOGO SP SUPERBET - 5 SEC; 
 LOGO SP SUPERBET - 6 SEC; 
 LOGO SP CASA PARIURILOR - 6 SEC Inserturile identificate au constat în 

prezentarea, în partea de jos a ecranului, central, a siglei (în cazul inserturilor 



SUPERBET), respectiv a siglei firmei, urmate de numărul licenței și de cea a ONJN 
(în cazul inserturilor casa pariurilor). Inserturile au fost difuzate la scorul de 0-0, 
fără a fi corelate cu înlocuirile unor jucători. Durata totală a inserturilor grafice 
a fost de 47 de secunde, durata maximă a unui insert fiind de 6 secunde.1 

După analizarea conținutului audiovizual prezentat anterior, membrii Consiliului 
au constatat că, inserturile au fost difuzate la scorul de 0-0, fără a fi corelate cu 
înlocuirile unor jucători. Durata totală a inserturilor grafice a fost de 47 de secunde, 
durata maximă a unui insert fiind de 6 secunde. 

Potrivit dispozițiilor art. 109 alin. (1) din Codul audiovizualului, radiodifuzorii pot 
difuza în timpul transmisiei unei competiţii sportive inserturi grafice, cu respectarea 
următoarelor condiţii cumulative: 

    a) insertul grafic se difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un 
jucător sau când se modifică scorul. 

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că modul în care au fost difuzate cele 8 
inserturi grafice, nu a respectat prevederile art. 109 alin. (1) lit. a) din Codul 
audiovizualului, conform cărora, radiodifuzorii pot difuza în timpul transmisiei unei 
competiţii sportive inserturi grafice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative: 

    a) insertul grafic se difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un 
jucător sau când se modifică scorul. 

Având în vedere aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a 
sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului 
au propus sancționarea radiodifuzorului cu somație publică. 

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

În temeiul art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare, și a art. 144 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul 
de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
 

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.R.L. având licenţa audiovizuală nr. S-
TV 348/10.07.2018 eliberată la 23.07.2018 şi decizia de autorizare nr. 
2169.0/28.08.2018 eliberată la 28.08.2018, pentru postul DIGI SPORT 2 se 
sancţionează cu somație publică de intrare în legalitate pentru încălcarea 
prevederilor art. 109 alin. (1) lit. a)  din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de 
reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului  
nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RCS & RDS 
S.R.L. 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 somație publică postul DIGI 

SPORT 2, deoarece, în data de 25 septembrie 2022, în cadrul transmisiei partidei de 
fotbal Țările de Jos-Belgia, din UEFA Nations League, inserturile grafice au fost 
difuzate la scorul de 0-0, fără a fi corelate cu înlocuirile unor jucători, fapt ce încalcă 
prevederile art. 109 din Codul audiovizualului, potrivit cărora, insertul grafic se 
difuzează numai în momentul în care se înlocuieşte un jucător sau când se modifică 
scorul.” 

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

 
 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

NICOLAIE BĂLAȘA-SORESCU 
 
 
 

Întocmit, Serviciul Juridic, 
Reglementări și Relații Europene 

Şef serviciu Ciobanu Dumitru 
 

 
 

 
 


