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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative

Având în vedere „Scrisoare de punere în întârziere — încălcarea nr. 2013/4216” a Comisiei Europene, prin care „se atrage

atenția asupra anumitor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor

de noroc, care par să ridice probleme de compatibilitate cu principiile fundamentale ale libertății de a presta servicii, reglementate

de articolul 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene”, și în care se formulează „obiecții cu privire la lipsa de coerență

a cadrului juridic românesc privind jocurile de noroc”, prezenta ordonanță de urgență propune reglementări legislative care să

evite încălcarea prevederilor Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, dar în același timp să servească intereselor

consacrate prin monopolul de stat în domeniul jocurilor de noroc.

Totodată, având în vedere necesitatea instituirii unor măsuri fiscale privind asigurarea surselor de finanțare a dezvoltării

economice și ținând cont de faptul că taxa de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificată din anul

2009, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.

Ținând cont de situațiile expuse mai sus, ce vizează domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune îmbunătățirea

cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonanțe de urgență.

În vederea asigurării condițiilor necesare realizării obligațiilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din

România — S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-

Privat și Promovarea Exporturilor, privind activitățile de interes public național în domeniul administrării drumurilor naționale și

autostrăzilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009

privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie

2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:



1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2), conform cărora

jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de deținătorul

licenței, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în

comun sau nu, între un organizator de jocuri de noroc și unul

sau mai mulți operatori economici sau persoane fizice, între care

există un contract încheiat în condițiile legii, răspunderea

revenind părților contractante.”

2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prezenta ordonanță de urgență reglementează condițiile

generale pentru:

(i) organizarea jocurilor de noroc tradiționale și la

distanță;

(ii) organizarea de activități de producție, distribuție,

service, import, export, achiziție intracomunitară,

livrare intracomunitară pentru echipamentele de

jocuri de noroc și alte activități conexe, specifice

jocurilor de noroc;

(iii) emiterea, prelungirea, revocarea și încetarea

licențelor pentru activitățile prevăzute la pct. (i) și (ii);

(iv) monitorizare și control asupra activităților prevăzute

la pct. (i) și (ii) de mai sus.”

3. După articolul 1 se introduc trei noi articole,

articolele 1

1

—1

3

, cu următorul cuprins:

„Art. 1

1

. — (1) Pentru calculul taxei aferente autorizației de

exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al

unui operator licențiat se calculează ca diferența dintre sumele

încasate de la jucători cu titlul de taxă de participare la joc și

premiile acordate (inclusiv «jack-pot»-ul) pentru fiecare tip de

joc pe o zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din

anexa la prezenta ordonanță de urgență.

(2) În cazul jocurilor de noroc în care organizatorul încasează

un comision de la participanții/câștigătorii la jocurile de noroc,

pentru calculul taxei aferente autorizației de exploatare a

jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator

licențiat îl reprezintă încasările obținute (comisioanele reținute

de la participanții la joc), respectiv cota-parte din suma

percepută de organizator, conform regulamentelor de joc pe o

zi/lună calendaristică, conform pct. 1 subpct. II din anexa la

prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1

2

. — Reclama și publicitatea pentru jocurile de noroc

autorizate pe teritoriul național se vor face cu respectarea

principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil

pe materialele de promovare seria și numărul licenței de

organizare și a autorizației de exploatare deținute de

organizatorul de jocuri de noroc. În înțelesul prezentului alineat,

nu sunt considerate acțiuni în scop de reclamă, publicitate sau

cu caracter promoțional acțiunile desfășurate de organizatori în

mod direct în locațiile și pe paginile de internet proprii.

Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate

care conțin informații cu privire la un joc de noroc pentru un

număr nelimitat de persoane este interzisă.

Art. 1

3

. — (1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență,

operatorul de jocuri de noroc licențiat este organizatorul de jocuri

de noroc, respectiv persoana juridică care a obținut licență de

organizare a jocurilor de noroc și autorizație de exploatare a

jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului

Național pentru Jocuri de Noroc.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, jocurile de

noroc tradiționale sunt toate jocurile de noroc prevăzute sau nu

în prezenta ordonanță de urgență care îndeplinesc condițiile

prevăzute la art. 3 și care se desfășoară prin mijloace de joc

instalate pe teritoriul României și care nu se transmit sau se

realizează prin intermediul oricărui sistem de comunicații

(internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte

sisteme de transmisie).

(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, jocurile de

noroc la distanță sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile

de noroc prevăzute sau nu în prezenta ordonanță de urgență

care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 și care se

desfășoară doar prin intermediul oricărui sistem de comunicații

(internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte

sisteme de transmisie).

(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri

de noroc la distanță se referă la sisteme și rețele informatice,

care includ serverul organizatorului jocului de noroc și toate

componentele acestuia, sistemele de operare legate de

acestea, serverul în oglindă, serverul de siguranță și software-ul

jocului.”

4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Prin joc de noroc se înțelege acea activitate

care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: se atribuie

câștiguri materiale, de regulă bănești, ca urmare a oferirii publice

de către organizator a unui potențial câștig și a acceptării ofertei

de către participant, cu perceperea unei taxe de participare

directe sau disimulate, câștigurile fiind atribuite în baza

regulamentului de joc aprobat de Oficiul Național pentru Jocuri

de Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin selecția aleatorie

a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent

de modul de producere a acestora.

(2) Sunt incluse în această categorie și acele activități în care

beneficiarii premiilor sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor

evenimente sau concursuri ce se vor produce fără implicarea

organizatorilor.

(3) Organizarea oricărei activități care implică existența unuia

din următoarele elemente: joc și/sau partidă caracteristice

jocurilor de noroc, taxă de participare sau miză, fond de câștiguri

sau premii ce urmează a se acorda unui/unor

câștigător/câștigători, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc

(cărți, zaruri, mese de joc și altele), organizatori de activități

caracteristice jocurilor de noroc, participanți la aceste activități

este permisă doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al

O.N.J.N.”

5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (5) și (7) se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. — (1) Prin mijloc de joc se înțelege orice suport

material, inclusiv sistemul informatic (software-ul și hardware-ul),

care servește sau permite organizarea, desfășurarea ori

participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de bază

și auxiliare.

(2) Prin mijloc de joc de bază se înțelege orice suport

material, inclusiv suportul informatic, care generează, în mod

direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc.

Intră în această categorie, pentru jocurile de noroc în care

câștigătorii sunt stabiliți pe baza rezultatelor unor evenimente

sau concursuri care nu depind în mod exclusiv de hazard,

software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care

asigură organizarea și exploatarea unitară la nivelul

organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul

jocurilor de noroc trebuie să conțină un generator de numere

aleatorii care determină rezultatele jocurilor.

...............................................................................................

(5) Sunt permise ca instrumente de plată care concură la

exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1),

instrumentele de plată utilizate în sistemul financiar-bancar

(ordine de plată, viramente, foi de vărsământ), mijloacele

bănești, inclusiv cardurile bancare, cu condiția ca toate

mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv

cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore

participanți la jocul de noroc, să conțină informații despre

persoana fizică care a operat cu instrumentul de plată. Pentru
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jocurile de noroc la distanță (on-line) definite la art. 10 alin. (1)

lit. h)—m), mijloacele de plată utilizate și mijloacele bănești,

inclusiv cardurile, trebuie să fie operate de bănci din România.

Organizatorul de jocuri de noroc la distanță licențiat în România

va face toate tranzacțiile doar prin intermediul conturilor bancare

deschise la bănci de pe teritoriul național român.

...............................................................................................

(7) Prin echipamente tehnice care asigură suportul pentru
monitorizarea și supravegherea jocurilor de noroc se înțelege

hardware-ul, software-ul și mijloacele de comunicații sau

mijloacele asimilate acestora, prin intermediul cărora își

desfășoară activitatea specifică O.N.J.N.”

6. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc trei noi

alineate, alineatele (8)—(10), cu următorul cuprins: 

„(8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de

noroc trebuie aprobate de către Comitetul de Supraveghere al

O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu

condiția ca producătorul să dețină licență, în conformitate cu

prezenta ordonanță de urgență. Condițiile ce trebuie îndeplinite,

precum și lista cu echipamentele dedicate jocurilor de noroc va

fi reglementată prin ordin al președintelui O.N.J.N.

(9) Site-ul organizatorului licențiat în România să desfășoare

jocuri de noroc la distanță trebuie, obligatoriu, să conțină

informații în limba română, respectiv: datele organizatorului

conform cu înregistrarea sa la oficiul registrului comerțului,

inclusiv date de identificare fiscală și/sau un alt număr de

identificare, licența emisă de către Comitetul de Supraveghere

al O.N.J.N., regulile privind desfășurarea jocurilor de noroc,

enumerarea clară și neechivocă a modalităților de acceptare a

mizelor, de acumulare și de plată a câștigurilor, suma mizelor și

suma câștigurilor, servicii de suport, date de corespondență —

inclusiv un număr de telefon și adresa de e-mail pentru contact

direct și în timp util cu organizatorul, modalitățile de depunere a

plângerilor și sesizărilor către organizator și O.N.J.N., precum

și alte aspecte ce vor fi reglementate prin normele de aplicare

ale prezentei ordonanțe de urgență.

(10) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, locațiile

specializate în care se poate desfășura activitatea de jocuri de

noroc sunt: sălile dedicate de slot-machine, agențiile de pariuri

și agențiile loto, cluburile de poker, sălile de bingo și cazinourile.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru locațiile specializate vor

fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonanțe

de urgență.”

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Prin organizator de jocuri de noroc se înțelege

persoana juridică licențiată să organizeze și să exploateze jocuri

de noroc în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a

reglementărilor specifice. Poate dobândi această calitate

persoana juridică de drept român constituită în condițiile legii

sau persoana juridică constituită legal într-un stat membru al

Uniunii Europene sau în state semnatare ale Acordului privind

Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană.

(2) Poate dobândi calitatea de organizator temporar de jocuri

de noroc persoana juridică, constituită în condițiile alin. (1), care

organizează și exploatează jocuri de noroc pe o perioadă de

3 luni, în stațiunile turistice, astfel cum sunt menționate în anexa

nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea

normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, cu

completările ulterioare.”

8. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — (1) Prin participant la jocul de noroc se înțelege

orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani

împliniți, care dorește și are dreptul legal să participe la jocuri de

noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și

a reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune

acceptarea necondiționată a regulamentului respectivului joc de

noroc.

(2) Se interzice participarea la jocuri de noroc tradiționale a

persoanelor care nu dețin asupra lor acte de identitate valabile.”

9. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, în termen

de maximum 3 zile lucrătoare, în conformitate cu procedura

stabilită, în condițiile și regulile aprobate pentru desfășurarea

jocurilor de noroc să achite câștigurile și/sau să ofere premiile în

natură persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete

sau alte mijloace pentru a dovedi câștigul, dovezi care sunt

prezentate material.”

10. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — Prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege acele

jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt

modificate construcția, datele sau parametrii inițiali, astfel încât

să fie adusă atingere elementelor de șansă sau metodelor de

selecție.”

11. La articolul 10, alineatele (1) și (3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează:

a) jocuri loto, — joc tradițional — dacă sunt folosite

rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în

extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de

procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate pentru

efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea

mijloace) care se desfășoară cu sau fără prezența fizică a

jucătorilor. În această categorie se includ: loteriile, inclusiv cele

instantanee, și orice joc de noroc care se desfășoară cu sau fără

prezența fizică a jucătorilor și care constă în extrageri de

numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin

intermediul cărora pot fi obținute diverse câștiguri determinate

de evenimente care se desfășoară cu sau fără prezența fizică a

jucătorilor, cu excepția jocurilor de noroc definite în continuare;

b) pariuri, — joc tradițional — dacă sunt folosite rezultatele

unor evenimente ce se vor produce fără implicarea

organizatorilor. Pariul este un joc de noroc în care participantul

trebuie să indice rezultatele unor evenimente ce urmează să

aibă loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic

independent. În această categorie se includ:

(i) pariurile mutuale, în cadrul cărora premiul se

distribuie participanților declarați câștigători

proporțional cu numărul variantelor câștigătoare

deținute de fiecare dintre aceștia, organizatorul fiind

implicat doar în procesul de colectare a taxelor de

participare și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul

de premii, în conformitate cu prevederile

regulamentelor de joc respective;

(ii) pariurile în cotă fixă, în cadrul cărora organizatorul

este cel care stabilește pe baza unor criterii proprii și

aduce la cunoștința participanților cotele de

multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate

sunt declarate câștigătoare, în conformitate cu

prevederile regulamentelor de joc respective.

Valoarea fiecărui câștig este fixată prin regulament

(sumă fixă sau multiplu de miză) independent de

totalul mizelor (în cazul pariurilor organizate de

deținătorul autorizației);

(iii) pariurile în contrapartidă organizate în cadrul

agențiilor de pariuri, activitate care constă în punerea

în corespondență a pariurilor între diverși jucători,

respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător

doar în măsura în care se identifică un alt jucător

care plasează un pariu în sensul invers celui plasat

inițial. Valoarea fiecărui câștig este determinat de

jucători (în cazul pariurilor intermediate de

organizator);
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c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor — joc tradițional —

dacă evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice

de joc, în prezența fizică a participanților, cu sau fără

participarea directă a acestora. Mijloacele specifice de joc

folosite pot fi: cărți de joc, zaruri, bile de ruletă, rulete și mese de

joc, aparate de joc, inclusiv instalațiile auxiliare ale acestora,

precum și alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare

ale prezentei ordonanțe de urgență;

d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, — joc

tradițional — sunt jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite

«poker», care se desfășoară exclusiv între participanți în săli

(locații) specializate;

e) jocurile tip slot-machine: — jocuri tradiționale — de două

tipuri, respectiv:

(i) slot-machine dacă evenimentele sunt organizate în

prezența fizică a participanților prin intermediul

mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care vor fi

operate în locații specializate în care se poate

desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul

este nelimitat și depinde de hazard; și

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc

limitat, dacă evenimentele sunt organizate în

prezența fizică a participanților prin intermediul

mașinilor, utilajelor și instalațiilor specifice, care nu

vor fi operate în locațiile specializate în care se poate

desfășura activitatea de jocuri de noroc, iar câștigul

este limitat și depinde de hazard;

f) jocurile bingo desfășurate în săli de joc — joc tradițional —

cu câștiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin

folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic,

care sunt caracterizate prin extrageri și premieri succesive, în

prezența fizică a jucătorilor;

g) jocurile bingo organizate prin intermediul rețelelor de

televiziune, — joc tradițional — cu câștiguri generate de

elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor

complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate

prin extrageri și premieri succesive, fără prezența fizică a

jucătorilor;

h) jocurile loto — la distanță — organizate și transmise prin

intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de

telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) ce

constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri,

indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate

pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea

mijloace), inclusiv jocurile de videoloterie, în care mijlocul de joc

trebuie conectat la un server central, pe care rulează programul

de joc și care validează câștigul, și fără de care jocul nu se poate

desfășura, sunt jocurile tip loto, prin care se obțin aleatoriu

câștiguri, rezultatul participării la joc fiind relevat jucătorului prin

intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau

abilitatea jucătorului neavând nicio influență/relevanță în

obținerea câștigului;

i) jocurile de tip cazinou — la distanță — reprezentând

totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) și d), care sunt

desfășurate integral altfel decât în prezența fizică a jucătorilor,

organizate de același operator, pe aceeași platformă de joc,

care utilizează un singur domeniu de internet și care sunt

organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de

comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și

orice alte sisteme de transmisie) și pentru care un organizator

de jocuri de noroc a obținut licență și autorizație de la O.N.J.N.

din România;

j) pariurile în cotă fixă — la distanță — reprezentând

activitatea de pariuri în cotă fixă, care se desfășoară integral

altfel decât în prezența fizică a jucătorilor, organizate și

transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații

(internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte

sisteme de transmisie) și pentru care un organizator de jocuri

de noroc a obținut licență și autorizație de la O.N.J.N. din

România;

k) pariurile mutuale — la distanță — reprezentând activitatea

de pariuri, care se desfășoară integral altfel decât în prezența

fizică a jucătorilor, în cadrul cărora premiul se distribuie

participanților declarați câștigători proporțional cu numărul

variantelor câștigătoare deținute de fiecare dintre aceștia,

organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a

taxelor de participare și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul

de premii, în conformitate cu prevederile regulamentelor de joc

respective, organizate și transmise prin intermediul oricărui

sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau

mobilă și orice alte sisteme de transmisie) și pentru care un

organizator de jocuri de noroc a obținut licență și autorizație de

la O.N.J.N. din România;

l) pariurile în contrapartidă — la distanță — reprezentând

activitatea de pariuri, care se desfășoară integral altfel decât în

prezența fizică a jucătorilor, care constă în punerea în

corespondență, on-line, a pariurilor între diverși jucători,

respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în

măsura în care se identifică un alt jucător care plasează un pariu

în sensul invers celui plasat inițial, organizate și transmise prin

intermediul oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de

telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) și

pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență și

autorizație de la O.N.J.N. din România;

m) jocurile bingo și keno — la distanță — reprezentând

activitatea de bingo și keno, care se desfășoară integral altfel

decât în prezența fizică a jucătorilor, organizat prin intermediul

oricărui sistem de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă

sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie) și pentru care un

organizator de jocuri de noroc a obținut licență și autorizație de

la O.N.J.N. din România;

n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de

numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de

caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau

video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea

extragerilor (cupe, urne, roți și alte asemenea mijloace),

organizată sau nu în prezența fizică a jucătorilor, unde premiile

acordate sunt fixe și nu depind de numărul și prețul biletelor

vândute, al taloanelor, al jetoanelor și al altor mijloace care

atestă participarea la tombolă. Câștigătorii — un număr

prestabilit de participanți — vor fi stabiliți prin extragere aleatorie

în conformitate cu un regulament afișat în prealabil și aprobat de

Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot

desfășura ca joc de noroc la distanță sau ca joc de noroc

tradițional, iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor

neputând fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite

pentru participarea la joc;

o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau

combinații de jocuri definite la lit. a)—n) și pentru care un

organizator obține licență și autorizație de la Comitetul de

Supraveghere al O.N.J.N. din România;

p) jocurile de noroc temporare, reprezentând jocurile de

noroc prevăzute la lit. c), e) și f) care sunt desfășurate în

stațiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un

organizator de jocuri de noroc a obținut licență de organizare și

autorizație de exploatare pentru o perioadă de 3 luni cu

posibilitatea de prelungire de încă maximum 3 luni, precum și

«Festivalul de Poker» — joc tradițional — este eveniment

temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu, care

se desfășoară exclusiv între participanți în săli (locații) din cadrul

unor unități de cazare, cu respectarea Regulamentului aprobat

de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Această activitate se

va desfășura numai pe o perioadă limitată în timp bine definită

și în spații de exploatare situate doar în stațiunile turistice, astfel
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cum sunt prevăzute în anexa nr. 5 a Hotărârii Guvernului

nr. 852/2008, cu completările ulterioare, cu respectarea

condițiilor de licențiere și autorizare prevăzute în normele de

aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență.

...............................................................................................

(3) Activitatea economică reprezentată de jocurile de noroc,

astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. a)—p), se va

desfășura în condițiile elaborării și implementării, prin

intermediul normelor de aplicare a prezentei legi și a altor

reglementări specifice, a unui cadru de reglementare și

supraveghere a furnizării și consumului de jocuri de noroc

tradiționale și la distanță, cu condiția respectării principiilor

privitoare la:

(i) protecția minorilor și prevenirea accesului acestora

la aceste tipuri de jocuri de noroc;

(ii) asigurarea integrității și a transparenței operațiunilor

desfășurate de către și prin intermediul

organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum și

a unui sistem de joc echitabil, supravegheat și

verificat permanent din punctul de vedere al

securității și corectitudinii activităților desfășurate;

(iii) prevenirea și combaterea activităților infracționale

care pot fi desfășurate prin intermediul acestor tipuri

de jocuri de noroc;

(iv) asigurarea unei dezvoltări echilibrate și echitabile a

diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita

destabilizarea sectoarelor economice în cauză;

(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a

reglementărilor din acest domeniu de activitate, în

vederea diminuării și limitării unor posibile

vulnerabilități ale acestui sector economic față de

potențiale activități infracționale, precum și a

diminuării expunerii față de riscul de spălare a banilor

și de finanțare a actelor de terorism, fraudă fiscală,

criminalitate informatică, precum și prevenirea

infracțiunilor privind ordinea publică, siguranța

națională și sănătatea publică.”

12. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc patru

noi alineate, alineatele (4)—(7), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru respectarea principiilor menționate la alin. (3) va

fi înființată o fundație de interes public, din care vor face parte,

la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe lângă O.N.J.N.,

al cărui obiectiv principal va fi respectarea măsurilor privind

jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul

European pentru Standardizare. Organizatorii de jocuri de noroc

licențiați sunt obligați să transfere în contul fundației următoarele

contribuții anuale:

(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanță licențiați

din Clasa I — 5.000 de euro anual;

(ii) persoanele juridice implicate direct în domeniul

jocurilor de noroc tradiționale și la distanță licențiați

din Clasa II — 1.000 de euro anual;

(iii) jocurile la distanță monopol de stat Clasa III —

5.000 de euro anual;

(iv) organizatorii de jocuri de noroc tradiționale licențiați —

1.000 de euro anual.

(5) Fondurile prevăzute la alin. (4) vor fi alocate pentru

activitățile și programele de protecție a tinerilor împotriva

jocurilor de noroc, prevenirea și tratamentul dependenței de

jocuri de noroc, realizarea promovării și publicității responsabile,

soluționarea promptă și eficientă a litigiilor dintre un organizator

de joc și un jucător, sub condițiile și în conformitate cu procedura

stabilită prin ordin al președintelui O.N.J.N.

(6) Termenul de plată a sumelor prevăzute la alin. (4) este

15 decembrie a fiecărui an, iar termenul pentru operatorii care

au obținut licență după această dată trebuie să fie la obținerea

licenței.

(7) Furnizorii de orice tip de servicii în domeniul jocurilor de

noroc, inclusiv furnizorii de comunicații (furnizorii de servicii

internet, de servicii de telefonie fixă sau mobilă, furnizorii de

servicii radio sau TV și de servicii prin cablu), precum și

procesatorii de plăți sunt obligați să respecte deciziile

Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.”

13. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Nu sunt considerate jocuri de noroc și sunt

permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri:

a) tombolele organizate în școli, în grădinițe sau în alte

colectivități, precum si cele organizate de asociații sau fundații

nonprofit și care au un caracter distractiv și nonprofit pentru

organizatori. Caracterul tombolei este considerat nonprofit

atunci când suma totală a taxei de participare este egală cu

suma totală a premiilor câștigate, același principiu aplicându-se

și atunci când este vorba de bunuri sau altele asemenea;

b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor

mașini, aparate, dispozitive de orice fel și care nu presupun

câștiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea

forței, inteligenței și dexterității participantului;

c) acțiunile organizate de diferiți operatori economici, în

condițiile legii, în scopul stimulării vânzărilor și care nu presupun

taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială

suplimentară din partea participanților și nici majorarea prețului

pe care produsul l-a avut anterior desfășurării acțiunii publicitare;

d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă, în care este

necesar ca jucătorii să manifeste cunoștințe și abilități de

îndemânare și care nu se bazează cu precădere pe hazard.

(2) Pentru acțiunile publicitare organizate de diferiți operatori

economici, în condițiile prevăzute la lit. c) a alin. (1), se instituie

obligativitatea obținerii în prealabil a unui aviz de la Comitetul

de Supraveghere al O.N.J.N.

(3) Utilizarea sau instalarea de aparate pentru jocuri de

amuzament în locații sau postarea pe site-uri unde sunt

organizate jocuri de noroc sunt interzise. Este interzisă

adaptarea echipamentelor de jocuri de noroc pentru utilizarea

lor ca echipamente pentru jocuri de amuzament.”

14. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Licența de organizare a jocurilor de noroc se

acordă operatorului economic care îndeplinește condițiile pentru

organizarea activităților ce fac obiectul prezentei ordonanțe de

urgență și este valabilă 10 ani de la data acordării, excepție

făcând jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde

valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu

condiția plății taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.

(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor

înștiința O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea on-

line sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru

depunerea prin poștă sau la registratura O.N.J.N., despre orice

modificare adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă

licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de

exploatare a jocurilor de noroc, după caz.

(3) Autorizația de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă

un an de la data acordării, excepție făcând jocurile de noroc

definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni

pentru jocurile de noroc temporare, după cum urmează:

a) în cazul jocurilor loto: pentru întreaga activitate care

presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri,

indiferent de procedurile și caracteristicile mijloacelor utilizate

pentru efectuarea extragerilor (urne, roți, cupe și alte asemenea

mijloace) care nu se desfășoară în prezența jucătorilor;

b) în cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de bază prin care

se desfășoară organizarea și exploatarea unitară la nivelul

organizatorului a fiecărei activități distincte;

c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activității

cazinourilor și cluburilor de poker: fiecărui organizator i se

acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc
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pentru locația în care se organizează și se desfășoară aceste

activități;

d) în cazul jocurilor bingo desfășurate în săli de joc: pentru

fiecare locație în care se organizează și se desfășoară aceste

activități;

e) în cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de

joc;

f) în cazul jocurilor de noroc la distanță prevăzute la art. 10

alin. (1) lit. h)—n), pentru întreaga activitate de organizare,

desfășurare și exploatare și pentru toate echipamentele tehnice

care concură la aceasta;

g) în cazul jocurilor de noroc tip festival de poker, fiecărui

organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a

jocurilor de noroc pentru întreaga activitate de organizare,

desfășurare și exploatare și pentru toate echipamentele care

concură la aceasta;

h) în cazul jocurilor de noroc temporare autorizația se va

acorda în funcție de tipul de joc pentru care se solicită, respectiv:

(i) pentru jocuri temporare tip cazinou fiecărui

organizator i se acordă o singură autorizație de

exploatare a jocurilor de noroc pentru locația în care

se organizează și se desfășoară aceste activități;

(ii) pentru jocuri temporare tip slot-machine: pentru

fiecare mijloc de joc;

(iii) pentru jocuri temporare tip bingo desfășurate în săli

de joc: pentru fiecare locație în care se organizează

și se desfășoară aceste activități.

(4) Prin data acordării se înțelege data de întâi a lunii

următoare celei în care, după ce s-a analizat, s-a avizat favorabil

documentația depusă de operatorul economic și s-a efectuat

plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic,

conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonanțe de urgență.

(5) În situația în care un operator economic nu mai deține

licență de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de

motivul care a generat această stare, autorizațiile de exploatare

a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia își pierd

valabilitatea cu aceeași dată, iar operatorul economic respectiv

este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform

prevederilor art. 14.

(6) Dacă un organizator de jocuri de noroc la distanță deține

licență valabilă într-un stat membru al Uniunii Europene sau în

state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic

European sau din Confederația Elvețiană, faptele și

împrejurările care constituie cerințe pentru eliberarea unei

licențe în conformitate cu legislația statului în care operatorul a

fost autorizat pot fi considerate ca fiind dovedite în cadrul

procedurii de examinare a cererii sale în fața Comitetului de

Supraveghere al O.N.J.N. Într-un astfel de caz, Direcția generală

de autorizare jocuri de noroc din O.N.J.N. solicită informațiile

necesare autorității competente a statului respectiv, în

conformitate cu acordul de cooperare al schimbului de informații

încheiat între statul român și aceste state. În absența unui astfel

de acord, solicitantul trebuie să prezinte un certificat care atestă

faptele și împrejurările care au constituit cerințe pentru

eliberarea licenței, eliberat de autoritatea competentă a statului

în care a fost emisă licența, care va certifica cumulativ

următoarele:

(i) cerințele prevăzute în legislația statului respectiv

privind eliberarea unei licențe pentru jocuri de noroc;

(ii) să demonstreze că persoana căreia i s-a eliberat

licența de către autoritatea competentă îndeplinește

aceste cerințe, precum și documentele în baza

cărora s-a eliberat licența.

(7) În cazul în care solicitantul nu a prezentat certificatul

prevăzut la alin. (6) sau acesta nu conține informațiile necesare

sau nu certifică autenticitatea cerințelor pentru eliberarea unei

licențe în conformitate cu legislația statului de origine al

autorității competente și în conformitate cu prezenta ordonanță

de urgență, Direcția generală de autorizare jocuri de noroc din

cadrul O.N.J.N. informează solicitantul și solicită depunerea

documentelor necesare în temeiul alin. (6).

(8) Pentru obținerea licenței pentru jocurile de noroc la

distanță se instituie obligativitatea constituirii unui fond de

garantare a depozitelor jucătorilor, pentru fiecare organizator, în

condițiile prevăzute prin ordin al Președintelui O.N.J.N.

(9) Operatorii licențiați pentru jocurile de noroc la distanță au

obligația de a face plățile pentru jucători (plata câștigurilor și

returnarea banilor depuși de jucători) doar prin intermediul unui

procesator de plăți licențiat de O.N.J.N.”

15. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 13. — (1) Acordarea licenței de organizare a jocurilor

de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a

jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe.

Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să

întocmească și să depună la O.N.J.N. o declarație lunară, la

data și sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al

Președintelui O.N.J.N., însușită de administratorul societății —

pentru jocurile de noroc tradiționale sau de persoana

autorizată — pentru jocurile de noroc la distanță, în care să

evidențieze veniturile din jocuri de noroc așa cum sunt ele

definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de urgență, precum și

suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licență și de

autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.

(2) Pentru societățile care organizează pariuri în cotă fixă,

pariuri mutuale, pariuri în contrapartidă, bingo organizat prin

intermediul rețelelor de televiziune, precum și jocuri de noroc la

distanță, astfel cum acestea sunt definite la art. 10 alin. (1)

lit. h)—m), taxa pentru autorizația de exploatare a jocurilor de

noroc se stabilește în funcție de veniturile realizate de

organizator din exploatarea acestor activități, astfel cum sunt ele

definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de urgență, conform

pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanță de urgență.

(3) Taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare

a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de

noroc, taxa de acces prevăzută la alin.(4) din prezentul articol,

precum și celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanță de

urgență constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din

taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a

jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de

noroc, precum și din taxa de acces prevăzută la alin. (4) din

prezentul articol, se alocă anual prin legea bugetului de stat,

astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic și

pentru Programul Național de Restaurare a Monumentelor

Istorice, 2% la Ministerul Educației Naționale și 2% la Ministerul

Tineretului și Sportului. Sumele se virează lunar din buget la

nivelul încasărilor.

(4) Organizatorii de jocuri de noroc tradiționale caracteristice

cazinourilor și cluburilor de poker, permit accesul în locațiile

autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24

de ore, pentru fiecare persoană. Valoarea biletului de intrare

este stabilită conform pct. 4 lit. B  din anexa la prezenta

ordonanță de urgență.

(5) Pentru cazinouri și cluburile de poker, biletul de intrare se

emite și se încasează la recepție pentru fiecare persoană care

intră în cazinou, respectiv în clubul de poker, indiferent dacă

aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.

(6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au

obligația să-l păstreze, pe toată perioada cât se află în incinta

locației în care se eliberează astfel de bilete.

(7) Biletele de intrare se vor emite în condițiile stabilite prin

ordin al Președintelui O.N.J.N.”
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16. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de

noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori,

după cum urmează:

a) taxa aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc:

(i) pentru primul an, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care documentația a fost

aprobată;

(ii) pentru anii următori, cu 10 zile înainte de expirarea

anului precedent;

b) taxa anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor

de noroc:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activității

cazinourilor, taxa se datorează pentru fiecare mijloc

de joc și se plătește în 4 rate trimestriale egale,

astfel:

A. pentru primul trimestru — până la data de 25 inclusiv a

lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre — până la data de 25 inclusiv a

ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25

septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă

autorizației de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice

cazinourilor datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acordă o

bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la

bugetul de stat;

(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, taxa anuală se

datorează pentru fiecare locație și se plătește integral

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în

care documentația a fost aprobată;

(iii) pentru jocurile de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale și

în contrapartidă), jocurile de noroc bingo organizate

prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune,

jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin.(1)

lit. h)—n), organizate prin intermediul oricărui sistem

de comunicații (internet, sisteme de telefonie fixă sau

mobilă și orice alte sisteme de transmisie), taxa de

autorizare se datorează și se plătește lunar, după

cum urmează:

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor

prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul

economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puțin decât

taxa anuală minimală — până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare,

încasările efective depășesc încasările estimate prin

documentația prezentată la data autorizării, taxa anuală de

autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei

procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective

cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea

se va efectua lunar, pentru toată perioada de licențiere,

începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea

rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită

de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii

precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara

și plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care

au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform

art. 1

1

din prezenta ordonanță de urgență, pentru toată perioada

de licențiere;

(iv) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de

poker taxa se datorează pentru fiecare locație și se

plătește lunar, după cum urmează:

A. pentru prima lună — până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte luni — taxa se plătește în avans, respectiv

până la data de 25 inclusiv a lunii în curs pentru luna următoare;

C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă

autorizației de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice

cluburilor de poker, datorată pentru fiecare locație, se acordă o

bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la

bugetul de stat;

(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se

datorează pentru fiecare mijloc de joc și se plătește în 4 rate

trimestriale egale, astfel:

A. pentru primul trimestru — până la data de 25 inclusiv a

lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre — până la data de 25 inclusiv a

ultimei luni din semestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25

septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă

autorizației de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice

jocurilor tip slot-machine, datorată pentru fiecare mijloc de joc,

se acordă o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie

achitată la bugetul de stat;

(vi) pentru festivalul de poker taxa se datorează pentru

întreaga activitate și se plătește în 4 rate trimestriale

egale, astfel:

A. pentru primul trimestru — până la data de 25 inclusiv

a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;

B. pentru celelalte trimestre — până la data de 25 inclusiv

a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie,

25 septembrie și 25 decembrie) pentru trimestrul următor;

C. pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă

autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip festival de

poker datorată pentru întreaga activitate, se acordă o bonificație

de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat;

c) taxele aferente licențelor de organizare a jocurilor de

noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de

exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Națională

«Loteria Română» — S.A. pentru jocuri loto — până la data de

25 martie inclusiv pentru anul în curs. Taxa aferentă licenței de

organizare a jocurilor de noroc de tip loto la distanță datorată de

Compania Națională «Loteria Română» — S.A. se va achita

până la data de 25 martie inclusiv pentru anul în curs, iar taxa

anuală aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc

de tip loto la distanță se va achita în condițiile prevăzute la

litera b) punctul (iii) din prezentul alineat;

d) sumele încasate de organizatorii de jocuri de noroc din

taxa de acces prevăzută la art. 13 alin.(4) se virează în totalitate

la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare,

pentru luna anterioară.”

17. La articolul 14, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Taxele pentru eliberarea licențelor de organizare a

jocurilor de noroc și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de

noroc aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10

alin.(1) lit. p) se plătesc de către operatorii economici

organizatori, în avans, integral la acordarea licenței de

organizare și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc

temporare pe tipuri de activități.

(5) Taxele speciale ce trebuie reținute și/sau achitate de către

organizatorii licențiați din domeniul jocurilor de noroc sunt

prevăzute la pct. 4 din anexa la prezenta ordonanță de urgență.”

18. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Pentru obținerea licenței de organizare a

jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.

trebuie îndeplinite următoarele condiții:

A. Pentru jocurile de noroc tradiționale, trebuie ca:

a) operatorii economici să facă dovada:

(i) existenței ca obiect principal de activitate

«organizarea de jocuri de noroc»;
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(ii) existenței avizului organelor de poliție acordat

reprezentanților legali ai persoanei juridice, eliberat

în condițiile prevăzute de normele de aplicare a

prezentei ordonanțe de urgență;

(iii) constituirii capitalului social subscris și vărsat și a

garanțiilor în cuantumul prevăzut în prezenta

ordonanță de urgență;

b) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună o

declarație pe propria răspundere din care să rezulte că:

(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o

hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a

intervenit reabilitarea;

(ii) nu se află într-o stare de incompatibilitate, conform

legii;

(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiți

în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și

sancționarea spălării banilor, precum și pentru

instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a

finanțării terorismului, republicată, cu modificările

ulterioare, precum și faptul că aceștia nu au fost

condamnați printr-o hotărâre definitivă de

condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea

pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță

de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu

intenție pentru care a fost aplicată o pedeapsă de

minimum 2 ani cu închisoarea și nu se află într-o

stare de incompatibilitate, astfel cum sunt

reglementate de lege;

(iv) împotriva persoanei juridice sau a reprezentanților

acesteia nu au fost luate măsuri administrative în

domeniul jocurilor de noroc sau nu se află în

procedura de aplicare a unor măsuri administrative,

în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență,

pentru o perioadă de un an înainte de data depunerii

cererii de licență;

(v) în ultimii 3 ani nu au fost acționari și/sau

administratori, la societăți care au declarat faliment;

c) reprezentanții legali ai persoanei juridice să depună

certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritățile

competente pe a căror rază de competență se află ultimul

domiciliu/sediu social cunoscut, din care să rezulte că împotriva

oricăruia dintre reprezentanții legali ai persoanei juridice nu s-a

pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare

pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un

stat străin, pentru o infracțiune prevăzută de prezenta ordonanță

de urgență sau pentru o altă infracțiune săvârșită cu intenție

pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minimum 2 ani cu

închisoarea;

B. Pentru jocurile de noroc la distanță trebuie ca operatorii

economici să facă dovada îndeplinirii cumulativ:

(i) a condițiilor prevăzute la pct. A ;

(ii) că deține un cont bancar pentru depozitarea banilor

jucătorilor deschis la o bancă licențiată în România,

sau la o bancă autorizată într-un alt stat membru al

Uniunii Europene sau într-un alt stat semnatar al

Acordului privind Spațiul Economic European sau în

Confederația Elvețiană, dar care operează pe

teritoriul României;

(iii) că sistemul informatic central al organizatorului are

un sistem de înregistrare și de identificare a

participanților la joc, precum și un sistem pentru

păstrarea și transmiterea în timp real către un server

în oglindă și un server de siguranță, aflate pe

teritoriul României și puse gratuit la dispoziția

O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a

fiecărei taxe de participare plasată de fiecare jucător,

precum și câștigul plătit fiecărui jucător. Sistemul

informatic central trebuie să asigure în mod

obligatoriu înregistrarea automată, în timp real a

fiecărei tranzacții în serverul în oglindă aflat la

dispoziția O.N.J.N. și să transmită rapoarte

centralizatoare periodic, în serverul de siguranță, în

conformitate cu procedura reglementată prin normele

de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;

(iv) că software-ul utilizat pentru desfășurarea jocurilor

de noroc la distanță, precum și orice nouă versiune

de software utilizată pentru desfășurarea jocurilor de

noroc la distanță, a fost aprobat/aprobată în prealabil

de către O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de către

un laborator autorizat, în conformitate cu lista

aprobată de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.,

precum și în condițiile și în conformitate cu o

procedură stabilită prin normele de aplicare ale

prezentei ordonanțe de urgență;

(v) existenței unui «reprezentant autorizat» al societății,

în cazul în care aceasta este înregistrată într-un alt

stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat

semnatar al acordului privind Spațiul Economic

European ori în Confederația Elvețiană, reprezentant

care trebuie să aibă domiciliul pe teritoriul României

și puteri reprezentative într-o măsură în care el este

împuternicit pentru încheierea contractelor în numele

persoanei străine și pentru reprezentare în fața

autorităților de stat și a instanțelor din România.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

«reprezentantul autorizat» vor fi reglementate în

normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de

urgență;

(vi) că serverul de joc și serverul în oglindă asigură

stocarea tuturor datelor în ceea ce privește oferirea

de servicii de jocuri de noroc la distanță, inclusiv

înregistrarea și identificarea de jucători, mizele

plasate și câștigurile plătite. Stocarea de informații

trebuie să se realizeze pe echipamentul de stocare a

datelor (serverul în oglindă), situat pe teritoriul

României, în conformitate cu procedura stabilită prin

normele de aplicare ale prezentei ordonanțe de

urgență. Datele vor fi stocate în modul în care

acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de

la expirarea termenului de prescripție, pentru

rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;

(vii) că echipamentul pentru comunicații trebuie să

efectueze atât localizarea geografică a adresei IP,

precum și identificarea datei, orei și duratei sesiunii

de joc a jucătorului, care s-a înregistrat el însuși ca

participant într-un joc pe site-ul organizatorului.

Datele vor fi stocate pentru o perioadă minimă de

5 ani de la data colectării și prelucrării lor;

(viii) că echipamentele de comunicații și punctul central

unde va fi amplasat sistemul informatic central al

organizatorului este pe teritoriul României sau pe

teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori

pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind

Spațiul Economic European sau în Confederația

Elvețiană;”.

19. La articolul 15 alineatul (2), literele f), g), i), j) și k) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin

intermediul unor programe informatice independente, unice la

nivelul societății organizatoare, cu obligativitatea centralizării

într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul

României a informațiilor care să evidențieze: fiecare mijloc de

joc conectat, locația în care este exploatat, totalul taxelor de

participare colectate și totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot.
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Sistemul informatic centralizator, prin grija și pe seama

organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N.,

pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține, va raporta

și va permite accesul la informații privind: totalul taxelor de

participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic,

precum și evidența terminalelor interconectate în sistem

(numărul acestora și adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu

cel puțin 5 zile înainte de ședința Comitetului de Supraveghere

al O.N.J.N., fiecare mijloc de joc pentru care se solicită

autorizarea trebuie să fie identificat în sistemul informatic

centralizator. Orice modificare ulterioară va fi comunicată

O.N.J.N.-ului cu cel puțin 5 zile înainte de a fi operațională. Toate

mijloacele de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul

informatic centralizator de la O.N.J.N. Termenul de conectare

precum și procedura ce trebuie îndeplinită pentru conectarea

jocurilor de tip slot-machine va fi stabilit prin ordin al

președintelui O.N.J.N.

g) sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor

programe informatice independente, unice la nivelul societății

organizatoare, indiferent de numărul de locații în care se

desfășoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării

într-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul

României a informațiilor care să evidențieze fiecare terminal de

joc conectat, totalul taxelor de participare colectate și totalul

premiilor acordate. Sistemul informatic centralizator, prin grija și

pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la

O.N.J.N., pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține,

va raporta și va permite accesul la informații privind: totalul

taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate

în ziua respectivă, precum și evidența terminalelor

interconectate în sistem (numărul acestora și adresa la care

sunt exploatate fiecare). Cu cel puțin 5 zile înainte de ședința

Comitetului de Supraveghere în cadrul căreia se soluționează

cererea organizatorului, fiecare spațiu în care se desfășoară

activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul

informatic centralizator. Orice modificare ulterioară va fi

comunicată cu cel puțin 5 zile înainte de a fi operațională.

...............................................................................................

i) dețin toate echipamentele tehnice care asigură suportul

pentru organizarea și transmiterea acestor tipuri de jocuri de

noroc în mod obligatoriu pe teritoriul României, pentru jocurile de

noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), excepție de

la această prevedere făcând operatorii economici autorizați în

acest domeniu într-un stat membru al Uniunii Europene și care

dețin echipamentele tehnice necesare funcționării într-un stat

membru al Uniunii Europene, cu obligația conectării acestora la

un sistem informatic centralizator în oglindă conectat la

O.N.J.N.. Sistemul informatic centralizator, prin grija și pe seama

organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N.,

pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține, va raporta

și va permite accesul la informații ce vor fi stabilite prin ordin al

președintelui O.N.J.N.

j) condițiile suplimentare ce trebuie îndeplinite de operatorul

economic pentru obținerea licenței de organizare și autorizației

de exploatare a jocurilor de noroc la distanță prevăzute la art. 10

alin. (1) lit. h)—n) vor fi reglementate prin normele de aplicare a

prezentei ordonanțe de urgență.

k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo

organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune,

indiferent de modul constructiv sau operațional al acestora, sunt

vizate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de către firme

specializate în domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1)

din prezenta ordonanță de urgență. Totalul taxelor de participare

colectate și totalul premiilor acordate se centralizează într-un

sistem electronic central amplasat pe teritoriul României.

Sistemul informatic centralizator, prin grija și pe seama

organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N.,

pus la dispoziție gratuit de organizatori, și va conține sau va

permite accesul la informații privind totalul taxelor de participare

colectate zilnic și totalul premiilor acordate;”.

20. La articolul 15 alineatul (4), după litera b) se introduc

două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:

„c) au operat jocuri de noroc la distanță, așa cum sunt

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)—n) în România și au declarat

și au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanțe de

urgență. Operatorii care exploatează jocurile de noroc la

distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), care nu au achitat

taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate,

vor fi introduși pe o «listă neagră» a organizatorilor nelicențiați

până la clarificarea situației și vor fi scoși din „lista neagră” doar

prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condițiile

de introducere și de scoatere a operatorilor în «lista neagră» vor

fi reglementate prin ordin al președintelui O.N.J.N.

d) au fost sancționați cu revocarea licenței sau au primit o

sancțiune pentru desfășurarea de activități de jocuri de noroc

fără licență.”

21. La articolul 15, literele a) și d) ale alineatului (6) și

punctul (iii) al literei h) a alineatului (6) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(6) Numărul minim de mijloace de joc, locații sau dotări

tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:

a) pentru jocurile tip slot-machine, numărul minim de mijloace

de joc care pot fi exploatate de același operator economic este

de 100 de slot-machine, care pot fi exploatate în cadrul aceleiași

locații sau în locații diferite. Dacă numărul autorizațiilor de

exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub

numărul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, licența de

organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără

îndeplinirea altor proceduri prealabile. Numărul de slot-machine,

pentru fiecare locație, este de:

(i) sală de jocuri — minimum 20 slot-machine pentru

municipiul București sau minimum 15 slot-machine

în alte locații decât municipiul București. Pentru

spațiile în care se desfășoară acest gen de activitate,

ca activitate principală, în aceste locații se pot

desfășura și alte activități economice, inclusiv cele

prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Pentru

această categorie se va acorda Autorizație Clasa A,

conform punctului 1 subpunctul II din anexa ce face

parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;

(ii) maximum trei aparate electronice atribuitoare de

câștiguri cu risc limitat, pentru spațiile în care se

desfășoară alte activități cu caracter economic,

amplasarea, organizarea și exploatarea mijloacelor

de joc respective fiind realizate distinct în cadrul

locației numai de către un singur organizator. Pentru

această categorie se va acorda Autorizație Clasa B,

conform punctului 1 subpunctul II din anexa la

prezenta ordonanță de urgență;

(iii) maximum cinci slot-machine, pentru locațiile

autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru

această categorie se va acorda Autorizație Clasa A,

conform punctului 1 subpunctul II de la anexa ce face

parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;

(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate în

sistemul de joc «jack-pot», în situația în care

mijloacele de joc sunt exploatate în cel puțin două

locații;

(v) minimum două terminale (posturi) de joc pentru

jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o

singură entitate și la care exploatarea se realizează

de la mai multe terminale (posturi) de joc;

(vi) minimum două slot-machine, pentru locațiile

autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc
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definite la art. 10 alin. (1) litera p). Pentru această

categorie se va acorda Autorizație Clasa A, conform

punctului 1 subpunctul II din prezenta ordonanță de

urgență.

................................................................................................

d) organizatorii activității de tip cazinou vor ține evidența

datelor de identificare ale persoanelor care intră în incinta

locațiilor în care este exploatat acest gen de activitate numai în

format electronic. Bazele de date constituite la nivelul

organizatorului se arhivează prin grija acestuia și se păstrează

pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;

................................................................................................

(iii) pentru locația aflată la O.N.J.N.: sistem computerizat

de înregistrare, stocare, omologare și raportare

contabilă a pariurilor efectuate compus dintr-un

terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor,

sistem de transmisie date (internet, radio, telefon);”.

22. La articolul 15, alineatul (6), după litera l) se introduc

două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:

„m) numărul minim de mese speciale de joc din cadrul

locației autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc

temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) în care se organizează

activitatea de tip cazinou este de minim două, dintre care cel

puțin o masă de ruletă, jocul direct între participanți se poate

organiza la numărul total de mese aprobat, mai puțin la mesele

de ruletă. Numărul minim de mese speciale de joc pentru

festivalul de poker este de 15 mese în fiecare zi a evenimentului;

n) în cadrul fiecărei locații autorizate pentru activitatea de

jocuri de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) în care

se organizează și se exploatează activitatea de bingo în săli de

joc dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un aparat de

extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afișaj luminos,

4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de

joc, dispozitive și accesorii specifice jocului de bingo;”.

23. La articolul 15, alineatele (7) și (8) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite într-o

singură entitate și sunt exploatate de la mai multe terminale

(posturi) de joc, autorizația de exploatare a jocurilor de noroc se

acordă pentru întreaga entitate sau pentru fiecare post, funcție

de aprobarea de tip care va fi acordată de Biroul Român de

Metrologie Legală sau de către firme specializate în domeniu,

conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanță de

urgență, iar taxa de autorizare se datorează pentru fiecare

terminal (post) în parte, fiecare fiind inclus în calculul numărului

minim de mașini prevăzut în prezentul alineat.

(8) Licența de organizare și autorizația de exploatare a

jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obținut

să desfășoare activitatea pe întregul teritoriul României, fără a

fi necesară obținerea de autorizații, aprobări, taxe suplimentare,

avize ori licențe din partea altor autorități. Anterior începerii

activității pe raza unei localități, operatorul economic licențiat în

condițiile prezentei ordonanțe de urgență va informa, în termen

de 5 zile, prin adresă, autoritatea administrației publice locale

competente despre începerea activității, comunicându-i data

începerii activității și transmițându-i copii de pe licența și

autorizația de exploatare a jocurilor de noroc. Condițiile pe care

trebuie să le îndeplinească locațiile în care sunt exploatate

jocurile de noroc, condițiile tehnice pe care trebuie să le

îndeplinească mijloacele de joc, condițiile referitoare la

regulamentele de joc și regulamentele interne în vederea

acordării autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum

și obligațiile care le revin organizatorilor în vederea menținerii

valabilității acestora se stabilesc prin normele metodologice de

aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

24. La articolul 16, alineatele (1), (3) și (5) se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„(1) Operatorii economici care dețin licență de organizare a

jocurilor de noroc și exploatează, pe bază de autorizație de

exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot

organiza sisteme de tip „jack-pot” prin interconectarea jocurilor

tip slot-machine dintr-o locație, dacă se utilizează sisteme de

joc de tip „mistery”, sau a aparatelor de același tip, dacă se

utilizează sisteme de joc de tip „progresiv”. Organizatorii

sistemelor de tip „jack-pot”, pentru fiecare sistem, vor notifica

acest fapt O.N.J.N.-ului anterior începerii exploatării activității,

parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a

premiilor, precum și valoarea maximă a premiilor ce poate fi

atinsă, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem

și locația/locațiile în care sunt exploatate acestea. Organizatorii

de jocuri de noroc sunt obligați să informeze O.N.J.N. cu privire

la mutarea mijloacelor de joc pentru care dețin autorizație de

exploatare anterior realizării operațiunii.

................................................................................................

(3) Pentru organizarea sistemului de tip „jack-pot” este

necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții

minime: același sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc,

având același protocol de comunicare, software specializat și

algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum și

obligativitatea ca rezultatul din sistemul de „jack-pot” să nu poată

fi transferat automat în poziția credit a mașinii de joc. Pentru

acordarea premiului „jack-pot”, slot-machine se va bloca, iar

casierul va solicita datele jucătorului pentru întocmirea

procesului-verbal ocazionat de plata premiului.

................................................................................................

(5) Pentru activitatea de club de poker și festival de poker

organizatorii vor solicita licență de organizare și autorizație de

exploatare a jocurilor de noroc de la O.N.J.N., cu respectarea

prevederilor legale în vigoare stabilite prin normele

metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”

25. La articolul 16, alineatul (8) se abrogă.

26. La articolul 17 alineatul (1), litera i) a alineatului (2) și

alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune

anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a

autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, atunci

când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au

oferit informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost

cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a

jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de

noroc, după caz. În această situație, o nouă solicitare de

autorizare poate fi făcută după cel puțin 5 ani de la data la care

decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor

administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești

definitive și irevocabile. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra

premiilor acordate participanților la jocurile de noroc care au

acționat cu bună-credință. În cazul anulării licenței sau a

autorizației de organizare a jocurilor de noroc, sumele încasate

de organizator vor fi confiscate și se fac venit la bugetul de stat.

(2) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune, în

funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de

organizare a jocurilor de noroc în una dintre următoarele situații:

................................................................................................

i) nerespectarea oricăreia dintre prevederile cuprinse la art. 5

alin. (8) și alin. (9), art. 10 alin. (4) și alin. (6), art. 12 alin. (2),

alin. (8) și alin. (9), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) și (6), art. 16

și art. 21.

................................................................................................

(4) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune

măsura suspendării sau revocării licenței de organizare a

jocurilor de noroc, după caz, la solicitarea motivată a:
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(i) Oficiului Național de Prevenire și Combatere a

Spălării Banilor, pentru nerespectarea prevederilor

legislației privind prevenirea și combaterea spălării

banilor și finanțarea terorismului, constatată prin acte

administrative rămase definitive în sistemul căilor

administrative de atac sau prin hotărâri judecătorești

definitive și irevocabile;

(ii) Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

(iii) organelor de poliție specializate în investigarea

criminalității economice din cadrul Inspectoratului

General al Poliției Române din Ministerul Afacerilor

Interne.”

27. La articolul 17, după alineatul (9) se introduc trei noi

alineate, alineatele (10)—(12), cu următorul cuprins:

„(10) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. aprobă o listă

a laboratoarelor din România și din statele membre ale Uniunii

Europene, sau din celelalte state semnatare ale Acordului

privind Spațiul Economic European ori din Confederația

Elvețiană, care pot face teste pentru echipamentele de jocuri de

noroc și pentru software-ul care contribuie la conectarea on-line

a jocurilor de noroc, aprobă tipurile și modificările aduse unor

astfel de echipamente testate de aceste laboratoare, care pot fi

fabricate și importate pentru a fi operaționale în România.

Condițiile legale care trebuie îndeplinite pentru introducerea în

listă, cerințele pentru testarea echipamentelor pentru jocuri de

noroc și a software-ului jocurilor de noroc, precum și procedura

pentru efectuarea inspecțiilor, se stabilesc prin normele de

aplicare ale prezentei ordonanțe de urgență și prin ordin al

președintelui O.N.J.N. Echipamentele pentru jocuri de noroc și

software-ul, care nu sunt aprobate de Comitet, nu pot funcționa

pe teritoriul României.

(11) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. instituie o „listă

neagră” a organizatorilor de jocuri de noroc nelicențiați în

România. „Lista neagră” care conține organizatorii de jocuri care

desfășoară ori au desfășurat activități de jocuri de noroc

nelicențiate va fi inițiată la propunerea direcțiilor de specialitate

din cadrul O.N.J.N., iar aprobarea pentru introducerea și

eliminarea din „lista neagră” se va face cu respectarea

prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale normelor de

aplicare ale acesteia și ale ordinului președintelui O.N.J.N.

O.N.J.N. va publica pe site-ul propriu „lista neagră” actualizată

a acestor organizatori nelicențiați.

(12) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. va lua decizii în

toate cauzele și situațiile care au legătură cu domeniul jocurilor

de noroc.”

28. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 18. — (1) Companiei Naționale «Loteria Română» —

S.A. i se încredințează, în calitate de unic organizator, pe întreg

teritoriul țării, organizarea și exploatarea de jocuri loto și loto la

distanță, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. a) și lit. h)

din prezenta ordonanță de urgență.”

29. La articolul 19, alineatele (1), (4)—(6) și (8) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. — (1) Controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor,

dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc și al altor mijloace de

joc, cu excepția celor pentru care există certificate recunoscute

la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, în Turcia sau

într-un stat care este parte contractantă la Acordul privind

Spațiul Economic European sau al programelor informatice care

nu fac parte integrantă din mijlocul de joc respectiv, se exercită

de către Biroul Român de Metrologie Legală sau de către

organisme de evaluare a conformității acreditate în acest scop

de către Asociația de Acreditare din România — Organismul

Național de Acreditare, denumite în continuare firme specializate
în domeniu și aprobate de Comitetul de Supraveghere al

O.N.J.N. Condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească

organismele de evaluare a conformității acreditate în acest scop

de către Asociația de Acreditare din România — Organismul

Național de Acreditare, denumit în continuare RENAR, se

stabilesc prin ordin al președintelui O.N.J.N.

................................................................................................

(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român

de Metrologie Legală și de firmele specializate în domeniu, se

stabilesc prin ordin comun al președintelui O.N.J.N. și al

ministrului economiei, comerțului și turismului. Tarifele practicate

pentru activitățile de control tehnic în domeniul jocurilor de noroc

se stabilesc prin ordin comun al președintelui O.N.J.N. și al

ministrului finanțelor publice.

(5) În normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Român

de Metrologie Legală și de firmele specializate în domeniu se

cuprinde și verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor

informatice utilizate, cu evidențierea distinctă a verificării

efectuate și a rezultatelor acesteia în documentele eliberate de

Biroul Român de Metrologie Legală și de către firme specializate

în domeniu.

(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonanțe de

urgență, controlul tehnic al mașinilor, instalațiilor, dispozitivelor,

meselor de jocuri de noroc și altor mijloace de joc se va

desfășura conform normelor tehnice în vigoare la data prezentei

ordonanțe de urgență, și la tarifele practicate de Biroul Român

de Metrologie Legală la aceeași dată.

................................................................................................

(8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea

jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor

rețelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau

operațional al acestora, se realizează de către Biroul Român de

Metrologie Legală și de firmele specializate în domeniu.”

30. Articolul 19

1

se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Art. 19

1

. — (1) Controlul tehnic, monitorizarea și

supravegherea pentru jocurile de noroc prevăzute la art. 10

alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, se realizează

exclusiv de către Direcțiile de specialitate din cadrul O.N.J.N.

(2) Un organizator de jocuri de noroc la distanță licențiat în

România, trebuie să furnizeze autorităților de monitorizare și

control ale O.N.J.N. acces neîntrerupt, securizat, de la distanță,

la serverul în oglindă și la serverul de siguranță, situat pe

teritoriul României, inclusiv la baza de date de pe serverul

central al organizatorului care conține informații cu privire la

jocurile și participanții care intră sub incidența prezentei

ordonanțe de urgență.”

31. La articolul 20, alineatele (1)—(3) și alineatul (6) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. — (1) Operatorii economici care desfășoară activități

de: producție, distribuție, reparații și întreținere pentru mijloacele

de joc, import, export, achiziție intracomunitară, livrare

intracomunitară sau alte activități cu componente sau mijloace

de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă,

pe teritoriul României, sunt obligați să obțină licență de la

Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au

obligația ca în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării

operațiunilor de producție, import, export, achiziție sau livrare

intracomunitară în documentele contabile, sau a operațiunilor

de comercializare ori utilizare sub orice formă pe teritoriul

României, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, să declare

aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor

de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub

orice formă se declară cu 15 zile lucrătoare înainte de realizarea

operațiunii O.N.J.N., în condițiile stabilite prin normele de

aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, și se poate realiza

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 957/30.XII.2014

11



numai în condițiile în care se face dovada înregistrării declarației

respective la registratura O.N.J.N.

(3) Se interzic producerea, importul, distribuirea, deținerea,

instalarea de mijloace de joc pe teritoriul României, în scopul

organizării de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite

prin prezenta ordonanță de urgență, fără licență și fără

notificarea O.N.J.N. Scopul organizării jocurilor de noroc se

prezumă dacă mijlocul de joc este identificat la sediul social, la

punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de

transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de

activitate organizarea de jocuri de noroc, precum și în orice

spațiu public în care se află mijloace de joc, indiferent de

proprietarul acestora.

................................................................................................

(6) Operatorii economici care desfășoară activități conexe în

domeniul jocurilor de noroc la distanță în România, respectiv:

operatorii care oferă management și facilități de găzduire pe

platforma lor de jocuri, procesatorii de plăți, producătorii și

distribuitorii de software, afiliații, certificatori și auditori, sunt

obligați să obțină licență de la Comitetul de Supraveghere al

O.N.J.N. pentru desfășurarea acestui gen de activități, conform

prevederilor normelor de aplicare ale prezentei ordonanțe de

urgență.”

32. La articolul 20, după alineatul (6) se introduc două

noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

„(7) În perioada de valabilitate a licenței, un organizator de

jocuri de noroc își poate vinde echipamentul pentru jocuri de

noroc doar unui producător sau importator — titular de licență în

conformitate cu prezenta ordonanță de urgență — sau unei

persoane din afara teritoriului național.

(8) Echipamentele pentru jocuri de noroc și echipamentele

de comunicații, care sunt deținute ori sunt folosite pentru

organizarea sau exploatarea jocurilor de noroc fără autorizație,

vor fi confiscate în favoarea statului, indiferent de dreptul de

proprietate.”

33. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou

alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Partenerii, acționarii, membrii echipei manageriale și ai

corpului de control al organizatorului licențiat de jocuri de noroc,

proprietarul sau chiriașul unui local în care se desfășoară jocuri

de noroc, angajații operatorului de jocuri de noroc și personalul

O.N.J.N., nu pot participa la jocuri de noroc operate în România.”

34. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 22. — (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3

alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2) și la art. 11

alin. (2) și (3) constituie contravenție și se sancționează cu

amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.”

35. La articolul 22 alineatul (3), literele b), c) și d) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„b) permiterea, în cadrul desfășurării activităților de jocuri de

noroc definite la art. 10 alin. (1), a oricărui tip de operațiuni de

creditare a participanților la jocul de noroc;

c) promovarea, de către organizatorul jocurilor de noroc la

distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), prin intermediul

oricărui mijloc de tip interfață de conectare, de participare, de

transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme și

mijloace asimilate, a entităților și a oricăror mijloace de creditare

a jucătorilor în scopul participării la activitățile organizate în acest

domeniu;

d) promovarea, prin intermediul activităților de joc de noroc

definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), a oricăror servicii, mijloace

și activități care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin

intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de

urgență ori al altor reglementări specifice.”

36. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc două

noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

„(5) Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) constituie

contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la

100.000 lei.

(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de

la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe

teritoriul României la activități de jocuri de noroc la distanță, așa

cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), care nu sunt

autorizate de O.N.J.N.”

37. La articolul 25, literele h)—j) se modifică și vor avea

următorul cuprins:

„h) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la

distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), prin intermediul unor

echipamente și mijloace tehnice sau al oricăror mijloace

asimilate, în scopul de a-și disimula identitatea ori identitatea

beneficiarului real al operațiunilor financiare aferente;

i) participă, în calitate de participant la un joc de noroc la

distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), deși face parte din

personalul sau conducerea persoanei juridice care este parte

contractuală, privind orice activitate conexă ori legată de jocul de

noroc, în relație cu organizatorul licențiat pe teritoriul României,

sau deține calitatea de asociat ori acționar în cadrul acestei

persoane juridice;

j) influențează sau alterează rezultatele unui joc de noroc la

distanță definit la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), indiferent dacă are

calitatea de organizator, participant ori dacă deține controlul

direct sau indirect asupra activității de jocuri de noroc în cauză;”.

38. La articolul 25, litera k) se abrogă.

39. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu

caracter promoțional privind activitățile și jocurile de noroc

pentru care nu există licență și autorizație, potrivit prezentei

ordonanțe de urgență, constituie contravenție și se sancționează

cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor

provenite din activitatea contravențională.

(2) Desfășurarea activităților de marketing, reclamă,

publicitate sau orice alte activități cu caracter promoțional privind

jocurile de noroc la distanță definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n)

ori activitățile și serviciile conexe acestora, pentru jocurile la

distanță care nu sunt autorizate pe teritoriul României sau

desfășurarea acestor activități fără respectarea prevederilor art.

1

2

din prezenta ordonanță de urgență constituie contravenție și

se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și

confiscarea sumelor provenite din activitatea contravențională.

(3) Nerespectarea prevederilor art. 1

2

din prezenta

ordonanță de urgență constituie contravenție și se sancționează

cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor

provenite din activitatea contravențională.”

40. Articolul 26

1

se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Art. 26

1

. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4),

(5) și (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă

de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, și cu amendă

de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de

la 5.000 lei la 25.000 lei neprezentarea administratorului

societății sau a oricărei altei persoane care a fost convocată de

către inspectorii O.N.J.N., în termen de două zile lucrătoare,

pentru a clarifica aspecte legate de verificările în curs în

domeniul jocurilor de noroc.”

41. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — În situația în care operatorii economici care dețin

licență de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data intrării

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu doresc

continuarea activității pentru care au fost licențiați, pentru oprirea
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activității trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele

condiții:

a) notifică renunțarea în termen de 120 de zile de la intrarea

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență la O.N.J.N. și la

organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de

vedere fiscal a acestora;

b) anexează la notificare o declarație a administratorului

operatorului economic din care să rezulte modalitatea de

conservare, dezafectare sau vânzare a mijloacelor de joc care

au fost utilizate în scopul pentru care a fost emisă autorizația

pentru exploatarea jocurilor de noroc;

c) achită taxa aferentă autorizațiilor pentru exploatarea

jocurilor de noroc prevăzute de legislația în vigoare la momentul

acordării acestora, în cuantumul și la termenul stabilit prin

decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N.”

42. La articolul 29, alineatul (8) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(8) Nivelul garanțiilor pentru acoperirea riscului de neplată

este următorul:

a) 167 euro pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri

sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul ori

300 euro pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post,

după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă

formă, după caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui

singur organizator;

b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta

cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui

singur organizator;

c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează

jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui

singur organizator;

d) 7.000 euro pentru activitatea operatorului economic

organizator de pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale și pariuri în

contrapartidă și câte 100 euro pentru fiecare punct de lucru

(agenție) în care acesta își desfășoară activitatea, dar nu mai

mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator;

e) 100.000 euro pentru jocurile de noroc de tip: pariuri în cotă

fixă on-line, pariuri mutuale on-line sau pariuri în contrapartidă

on-line;

f) 100.000 euro pentru jocurile bingo și keno on-line;

g) 100.000 euro pentru jocurile tip cazinou on-line;

h) 250.000 euro pentru operatorul de certificare sau auditare

pentru jocurile de noroc on-line, conform prevederilor art. 20

alin. (6) din prezenta ordonanță de urgență;

i) 250.000 euro pentru activitatea operatorului economic

organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul

sistemelor rețelelor de televiziune;”.

43. La anexă punctul 1, subpunctul I se modifică și va

avea următorul cuprins:

„I. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc

(anuale):

A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale: 45.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă: 25.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă: 25.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 10.000 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul

sistemelor rețelelor de televiziune: 70.000 euro
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Cifra de afaceri

Taxa de licență

anuală

Până la 500.000 euro/an 6.000 euro

500.001—1.000.000 euro/an 24.000 euro

1.000.001—5.000.000 euro/an 60.000 euro

5.000.000—10.000.000 euro/an 96.000 euro

Peste 10.000.001 euro/an 120.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii

de licențe după cum urmează:

Licență Clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)—n) din prezenta ordonanță de

urgență. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc

la distanță care au contract direct cu jucătorul și se calculează

în funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:

Licență Clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în

domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și

organismelor de evaluare a conformității acreditate în acest scop

de către RENAR, denumite «firme specializate în domeniu». Se

acordă:

(i) operatorilor care oferă management și facilități de

găzduire pe platforma de jocuri 6.000 euro/an;

(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile

prevăzute la art. 20 alin. (1) din prezenta ordonanță

de urgență 6.000 euro/an;

(iii) procesatorilor de plăți 6.000 euro/an;

(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de

software specializat în domeniul jocurilor de noroc

6.000 euro/an;

(v) afiliaților 6.000 euro/an;

(vi) certificatori 6.000 euro/an;

(vii) auditori 6.000 euro/an;

(viii) organismelor de evaluare a conformității acreditate

în acest scop de către RENAR 6.000 euro/an.

Licență Clasa a 3-a: pentru jocurile loto — la distanță —

monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din prezenta

ordonanță de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip

loteristic 115.000 euro

K. pentru Festivalul de Poker 5.000 euro

L. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni)

23.750 euro

M. pentru jocuri temporare tip slotmachine (valabilă 3 luni)

5.000 euro

N. pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni)

2.500 euro.”

44. La anexă punctul 1, subpunctul II se modifică și va

avea următorul cuprins:

„II. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de

noroc (anuale):

A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 180.000 euro

B. Pentru pariuri mutuale — tradiționale: 16% din veniturile

din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum

sunt definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de urgență, dar

nu mai puțin de: 90.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă — tradiționale: 16% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

așa cum sunt definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de

urgență, dar nu mai puțin de: 90.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă — tradiționale: 16% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

așa cum sunt definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de

urgență, dar nu mai puțin de: 90.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 60.000 euro

(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul

București: 30.000 euro



F. Pentru clubul de poker:

(i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 70.000 euro

(ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul

București: 30.000 euro

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

(i) slot-machine Clasa A 2.600 euro

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc

limitat Clasa B 1.500 euro

H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.000 euro

pentru fiecare sală, precum și 3% din valoarea nominală a

cartoanelor achiziționate de la Compania Națională «Imprimeria

Națională» — S.A., care se achită în avans la Trezoreria

Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la

ridicarea cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul

sistemelor rețelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri

de noroc, realizate la nivelul organizatorului, așa cum sunt

definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de urgență, dar nu mai

puțin de: 115.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa 1: 16% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

așa cum sunt definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de

urgență.

K. Pentru jocurile de noroc la distanță Clasa a 3-a: 16% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

așa cum sunt definite la art. 1

1

din prezenta ordonanță de

urgență.

L. Pentru Festivalul de Poker 20.000 euro

M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni)

10.000 euro

N. Pentru jocuri temporare tip slotmachine Clasa A (valabilă

3 luni) 650 euro

O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni)

1.750 euro, pentru fiecare locație, precum și 3% din valoarea

nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională

«Imprimeria Națională» — S.A., care se achită în avans la

Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de

trezorerie la ridicarea cartoanelor.”

45. La anexă, punctul 2 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la

data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a

jocurilor de noroc*

1)

*

1)

În situația în care același organizator solicită licență de organizare a

jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc,

condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat

la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică

cumulativ.

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei

B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum

1.000.000 lei

C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum

1.000.000 lei

D. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum

1.000.000 lei

E. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice

cazinourilor: minimum 1.000.000 lei

F. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum

30.000 lei

G. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de

joc: minimum 100.000 lei

H. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc on-line definite la

art. 10 alin. (1) lit. h)—m) din prezenta ordonanță de urgență: minimum

1.000.000 lei

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate

prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei

J. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei

K. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 1.000.000 lei.”

46. La anexă, punctul 3 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 20.000 euro”.

47. La anexă, punctul 4 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Taxe speciale:

A. Pentru videoloterie (VLT): 2% aplicată asupra venitului din

jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în

totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare, pentru luna anterioară. Taxa colectată se alocă anual

prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului și Sportului

pentru încurajarea mișcării sportive la nivel național.

B. Taxa de acces — bilet de intrare:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 20 lei

(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker:

10 lei.

C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-

machine: 400 euro/post autorizat/an, care se achită de

organizator odată cu taxa de licență.

D. Taxe administrative pentru solicitarea licenței pentru

jocurile de noroc la distanță:

(i) taxa analiză documentație: 2.500 euro plătiți la depunerea

cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună

cu depunerea documentelor prevăzute în prezenta ordonanță

de urgență;

(ii) taxa de eliberare licență: 8.500 euro/an/licență.”

48. La anexă, după punctul 4 se introduce un nou punct,

punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât și

a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină prin

transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza

cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii

octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului

următor.”

Art. II. — (1) Licențele de organizare a jocurilor de noroc pe

tipuri de activități acordate operatorilor economici până la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își mențin

valabilitatea până la data expirării, cu condiția plății în cuantumul

prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009,

astfel cum a fost modificată prin intermediul prezentei ordonanțe

de urgență, a taxelor anuale aferente licențelor de organizare a

jocurilor de noroc, scadente în intervalul cuprins între intrarea

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și expirarea

licențelor.

(2) Cuantumul și modalitatea de calcul al taxelor pentru

autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate

operatorilor economici până la data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe de urgență se mențin până la expirarea termenului

de valabilitate a acestora și sunt cele prevăzute de legislația în

vigoare la data emiterii respectivelor autorizații. Pentru obținerea

unei noi autorizații vor fi respectate cuantumurile și modalitatea

de calcul prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

Art. III. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din

23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se

modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 75, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele

încasate ca urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele

de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.”

2. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Stabilirea venitului net din premii

Art. 76 — Venitul net este diferența dintre venitul din premii

și suma reprezentând venit neimpozabil.”
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3. La articolul 77, alineatele (2) și (4) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la

sursă, cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate

de un participant de la un organizator de jocuri de noroc.

Veniturile din jocuri de noroc care depășesc echivalentul a

15.000 euro se impozitează cu 16%, iar veniturile care depășesc

echivalentul a 100.000 euro se impozitează cu 25%.

..................................................................................................

(4) Nu sunt impozabile veniturile obținute din premii, în bani

și/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în

sumă de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu.”

4. La articolul 77, după alineatul (6) se introduc trei noi

alineate, respectiv alineatele (7), (8) și (9), cu următorul

cuprins:

„(7) Nu sunt impozabile la sursă veniturile realizate de către

persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la

distanță (on-line), slot-machine, lozuri și festivaluri de poker.

(8) Persoanele fizice care obțin venituri din jocurile de noroc

prevăzute la alineatul (7) au obligația de a depune declarația

privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare

an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui

de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligația

de a stabili impozitul datorat, aferent venitului încasat din jocurile

de noroc, pe baza declarației privind venitul realizat din jocuri

de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.

(9) Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc

prevăzute la alineatul (7) este de 1% pentru sumele de până la

echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse între

15.000—99.999 euro și 25% pentru sumele care depășesc

echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc

prevăzute la alineatul (7) are obligativitatea de a păstra o

evidență nominală a persoanelor fizice care au obținut venituri

din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro și a le declara

organului fiscal competent, până la 25 mai inclusiv a anului

următor, celui de realizare a venitului.”

5. La articolul 93, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin excepție de la prevederile alineatului (2), plătitorii

de venituri din jocuri de noroc cu reținere la sursă au obligația de

a depune, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului

curent pentru anul precedent, o declarație centralizatoare privind

veniturile totale plătite, precum și impozitele totale calculate,

reținute și virate la bugetul general consolidat al statului, fără a

menționa datele de identificare a beneficiarilor de venit.”

6. La articolul 115 alineatul (1), litera p) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„p) venituri obținute la jocurile de noroc practicate în

România, pentru toate sumele încasate de un participant de la

un organizator de jocuri de noroc.”

7. La articolul 116 alineatul (1), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„c) 1% pentru veniturile obținute din jocuri de noroc,

prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p), cu excepția jocurilor de noroc

prevăzute la art. 77 alin. (7).”

8. Articolul 151 se abrogă.

Art. IV. — La articolul 110 alineatul (3) din Ordonanța

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din

31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, după

litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) decizia emisă de Comitetul de Supraveghere al Oficiului

Național pentru Jocuri de Noroc privind taxa aferentă acordării

licențelor și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, în

baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,

cu modificările și completările ulterioare.”

Art. V. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009

privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu

modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse

prin prezenta ordonanță de urgență se va republica în Monitorul

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă

numerotare.

Art. VI. — La articolul VII din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare

în domeniul sănătății și pentru modificarea unor acte normative,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din

5 noiembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu

următorul cuprins:

„(2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a

prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile

art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă

bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, prin hotărâre a

Guvernului, sume Secretariatului General al Guvernului pentru

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții

Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor

pentru plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătorești

definitive, devenite executorii în anul 2014, aferente

infrastructurii rutiere și pentru plata lucrărilor și serviciilor

aferente unor obiective de investiții finanțate de la bugetul de

stat rămase fără sursă de finanțare ca urmare a redistribuirilor

de fonduri efectuate în vederea punerii în aplicare a unor

sentințe judecătorești definitive.”

Art. VII. — (1) În anul 2014, prin derogare de la prevederile

art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor

locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în

baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului pentru

aprobarea Programului național de dezvoltare locală

nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind

creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu

modificările și completările ulterioare, ale art. XIX din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și

completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare,

cele alocate în baza prevederilor Hotărârii Guvernului

nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

finanțarea lucrărilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar

și de constituire a băncilor de date urbane, cu modificările și

completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996

pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, rămase

neutilizate la finele exercițiului bugetar 2014, nu se

regularizează, se reflectă în excedentul bugetului local și se

utilizează în anul următor, cu aceeași destinație.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1), neutilizate până la

31 decembrie 2015, se vor regulariza conform art. 58 din Legea

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. VIII. — Articolul 12 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național

de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificările și

completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 12. — (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea

acestora, sumele alocate conform contractelor de finanțare

prevăzute la art. 10.

(2) În situațiile în care Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice nu și-a onorat în anii precedenți obligațiile

de plată prevăzute în contractele de finanțare, din lipsa creditelor

bugetare, iar plata lucrărilor a fost asigurată din bugetele locale,

se pot transfera în anul curent și sumele aferente cheltuielilor

efectuate și decontate de beneficiari.”

Art. IX. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2)

din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările

și completările ulterioare, în anul 2014, începând cu data intrării

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de
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rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a

Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite

ai bugetului de stat pentru finanțarea unor cheltuieli aferente

obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin

legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și

de investiții.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol,

rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca

diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate,

se virează de către ordonatorii principali de credite într-un cont

de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(3) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (2) se transferă

în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către

ordonatorii principali de credite într-un cont de venituri ale

bugetului de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, după

intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2015, la

propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze

veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și

cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetele

aprobate ordonatorilor principali de credite la o poziție distinctă,

cu sumele virate conform alin. (3).

(5) Sumele suplimentate în bugetele ordonatorilor principali

de credite potrivit alin. (4) se utilizează cu aceeași destinație.”

Art. X. — Articolele I și II ale prezentei ordonanțe de urgență

au fost adoptate cu respectarea procedurii de notificare

prevăzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a

Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru

furnizarea de informații în domeniul standardelor și

reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al

Comunităților Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin

Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din

20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților

Europene L 217 din 5 august 1998, precum și de Regulamentul

(Uniunii Europene) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și

al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea

europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și

93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE,

95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,

2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale

Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și

a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a

Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene

seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

Art. XI. — (1) Articolele I—V din prezenta ordonanță de

urgență intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a

articolelor I—V din prezenta ordonanța de urgență, Guvernul va

aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a

acesteia.
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