
 

 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc  
 
 

Nr.crt Versiunea în vigoare a actului normativ Propunere de modificare Argumentație 
 

1. Art. 12 alin. 1 
 
 
(1) Licenţa de organizare a jocurilor de 
noroc se acordă operatorului economic 
care îndeplineşte condiţiile pentru 
organizarea activităţilor ce fac obiectul 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi este 
valabilă 10 ani de la data acordării, excepţie 
făcând jocurile de noroc definite la art. 10 
alin. (1) lit. p) pct. (i), unde valabilitatea 
este de 3 luni pentru jocurile de noroc 
temporare, cu condiţia plăţii taxei de 
autorizare conform prevederilor art. 14. 
 

La finalul art. 12 alin. 1 se introduc trei nou  
alineate (alin. 11, alin. 12 și alin. 1 3), având 
următorul conținut: 

11) Termenul de valabilitate a licențelor 
de organizare a jocurilor de noroc 
tradiționale, în vigoare la data adoptării 
Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 și 
termenul de scadență a obligațiilor 
aferente taxelor anuale corespunzătoare 
deținerii acestora se prelungesc automat, 
cu o perioadă egală cu durata stării de 
urgență.  

12) Licențele de organizare a jocurilor 
de noroc care expiră pe durata stării de 
urgență se prelungesc de drept și vor putea 
fi preschimbate în termen de 90 de zile de 
la data încetării acesteia.  

 
 
 
 
 

Potrivit art. 14 din Anexa 1 la 
Decretul Președintelui nr. 195/2020 
coroborat cu art. 12 din Ordonanța 
Militară nr. 3/24.03.2020, licențele 
și autorizațiile care expiră pe durata 
stării de urgență se prelungesc de 
drept, putând fi preschimbate în 
termen de 90 de zile de la încetarea 
acesteia.  

Apreciem că  acest regim juridic 
trebuie aplicat cu privire la toate 
licențele de organizare și 
autorizațiile de exploatare a 
jocurilor de noroc tradiționale, care 
intră sub incidența dispozițiilor 
privind suspendarea activității, 
având în vedere că, indiferent de 
momentul expirării acestora, 
organizatorii au fost privați în 
aceeași măsură de dreptul de a le 
utiliza efectiv.  



13) Licențele de organizare a jocurilor 
de noroc tradiționale, aprobate de 
Comitetul Național pentru Jocuri de Noroc 
Cererile pe baza cererilor de prelungire sau 
acordare a licențelor de organizare a 
jocurilor de noroc, înregistrate de 
organizatori pe durata stării de urgență, 
vor intra în vigoare la data încetării stării de 
urgență, sub condiția plății taxelor anuale 
datorate în avans. Licențele de organizare 
acordate în condițiile prevăzute în 
prezentul alineat sunt prelungite de drept 
cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă 
între data încetării stării de urgență și data 
de 1 a lunii următoare, organizatorii de 
jocuri de noroc având obligația achitării 
proporționale a taxei de licență.  

 

Amânarea intrării în vigoare a 
licențelor de organizare a jocurilor 
de noroc aprobate de Comitetul de 
Supraveghere al ONJN pe durata 
stării de urgență ar asigura 
deopotrivă protecția angajaților 
organizatorilor și ai Oficiului pentru 
Jocuri de Noroc în această perioadă, 
în care nu s-ar mai impune și nici 
încuraja desfășurarea, pe durata 
stării de urgență, a demersurilor de 
licențiere și autorizare de către 
organizatori,  permițându-se astfel 
restrângerea efectivă a activității. În 
același timp, s-ar putea asigura 
reluarea imediată a activității 
organizatorilor, la data încetării 
stării de urgență. 

Pe durata stării de urgență unele 
dintre acțiunile prealabile 
obligatorii în vederea autorizării 
(cum ar fi, dar nelimitat la 
efectuarea verificărilor tehnice 
metrologice ale aparatelor) nu pot 
fi realizate ca urmare a limitării 
activităților economice și a 
măsurilor de distanțare socială, 
impuse de autorități. 



Mai mult, în situația prelungirii 
stării de urgență, demersurile 
organizatorilor de obținere și 
transmitere a documentațiilor, dar 
și cele ale Oficiului pentru Jocuri de 
Noroc, de analizare și aprobare a 
cererilor depuse ar deveni lipsite de 
efecte practice, activitatea urmând 
a fi în continuare suspendată, însă 
în sarcina organizatorilor ar da 
naștere obligațiilor de plată în avans 
a taxelor, deși activitatea nu este 
permisă, iar societățile sunt lipsite 
de resursele necesare îndeplinirii 
acestora. 

 

2. Art. 12 alin. 3: 
 
 
3) Autorizaţia de exploatare a jocurilor de 
noroc este valabilă un an de la data 
acordării, excepţie 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 
 

La finalul art. 12 alin. 3 se introduc trei un 
noi alineate (alin. 31, alin. 3, 2 și alin. 3 ), 
având următorul conținut: 
31) Termenul de valabilitate a autorizațiilor 
de exploatare a jocurilor de noroc 
tradiționale, în vigoare la data adoptării 
Ordonanței Militare nr. 3/24.03.2020 se 
prelungește automat, de la data încetării 
stării de urgență, cu o perioadă egală cu 
durata acesteia. 
32) Autorizațiile de exploatare a jocurilor de 
noroc care expiră pe durata stării de 
urgență se prelungesc de drept și vor putea 

Potrivit art. 14 din Anexa 1 la 
Decretul Președintelui nr. 195/2020 
coroborat cu art. 12 din Ordonanța 
Militară nr. 3/24.03.2020, licențele 
și autorizațiile care expiră pe durata 
stării de urgență se prelungesc de 
drept, putând fi preschimbate în 
termen de 90 de zile de la încetarea 
acesteia.  

Apreciem că  acest regim juridic 
trebuie aplicat cu privire la toate 
licențele de organizare și 



fi preschimbate în termen de 90 de zile de 
la data încetării acesteia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
33) Autorizațiile de exploatare a jocurilor de 
noroc tradiționale, aprobate de Comitetul 
Național pentru Jocuri de Noroc Cererile pe 
baza cererilor de prelungire sau acordare a 
autorizațiilor, înregistrate de organizatori 
pe durata stării de urgență, vor intra în 
vigoare la data încetării stării de urgență, 
sub condiția plății taxelor datorate în 
avans.  
Autorizațiile de exploatare a jocurilor de 
noroc, acordate în condițiile prevăzute în 
prezentul alineat sunt prelungite de drept 
cu o perioadă egală cu perioada cuprinsă 
între data încetării stării de urgență și data 
de 1 a lunii următoare, organizatorii de 
jocuri de noroc având obligația achitării 
proporționale a taxei de autorizare și a 
taxei de viciu.   
 

autorizațiile de exploatare a 
jocurilor de noroc tradiționale, care 
intră sub incidența dispozițiilor 
privind suspendarea activității, 
având în vedere că, indiferent de 
momentul expirării acestora, 
organizatorii au fost privați în 
aceeași măsură de dreptul de a le 
utiliza efectiv. 
 
Amânarea intrării în vigoare a 
licențelor de organizare a jocurilor 
de noroc aprobate de Comitetul de 
Supraveghere al ONJN pe durata 
stării de urgență ar asigura 
deopotrivă protecția angajaților 
organizatorilor și ai Oficiului pentru 
Jocuri de Noroc în această perioadă, 
în care nu s-ar mai impune și nici 
încuraja desfășurarea, pe durata 
stării de urgență, a demersurilor de 
licențiere și autorizare de către 
organizatori,  permițându-se astfel 
restrângerea efectivă a activității. În 
același timp, s-ar putea asigura 
reluarea imediată a activității 
organizatorilor, la data încetării 
stării de urgență. 



Pe durata stării de urgență unele 
dintre acțiunile prealabile 
obligatorii în vederea autorizării 
(cum ar fi, dar nelimitat la 
efectuarea verificărilor tehnice 
metrologice ale aparatelor) nu pot 
fi realizate ca urmare a limitării 
activităților economice și a 
măsurilor de distanțare socială, 
impuse de autorități. 

Mai mult, în situația prelungirii 
stării de urgență, demersurile 
organizatorilor de obținere și 
transmitere a documentațiilor, dar 
și cele ale Oficiului pentru Jocuri de 
Noroc, de analizare și aprobare a 
cererilor depuse ar deveni lipsite de 
efecte practice, activitatea urmând 
a fi în continuare suspendată, însă 
în sarcina organizatorilor ar da 
naștere obligațiilor de plată în avans 
a taxelor, deși activitatea nu este 
permisă, iar societățile sunt lipsite 
de resursele necesare îndeplinirii 
acestora. 

 

 



3.   
 

La finalul art. 14 se introduc două noi 
alineate, (alin. 6 și alin. 7), având 
următorul conținut: 
 

6) Pe durata suspendării activităților de 
jocuri de noroc tradiționale, dispuse 
conform Ordonanței Militare nr. 1 din 17 
martie 2020 privind unele măsuri de primă 
urgenţă care privesc aglomerările de 
persoane şi circulaţia transfrontalieră a 
unor bunuri,  obligația de plată a taxelor 
aferente licențelor de organizare și a 
autorizațiilor de exploatare a jocurilor de 
noroc, precum și obligația de plată a taxei 
de viciu se suspendă.  
 
 
 
 
 
7) Pentru plata în avans a taxelor de 
autorizare a jocurilor de noroc tip slot-
machine, care sunt efectuate pe durata 
stării de urgență se acordă o bonificaţie în 
cuantum de 10%. 
 
 

 Potrivit cadrului legislativ actual 
(art. 14 alin. 2 din O.U.G. 77/2009), 
taxa aferentă  licenței de organizare 
și taxele aferente autorizațiilor de 
exploatare a jocurilor de noroc  sunt 
datorate în avans de către 
organizatorii de jocuri de noroc, 
independent de nivelul 
încasărilor/veniturilor obținute în 
respectiva perioadă.  
 
Taxele sunt datorate în schimbul 
dreptului conferit agenților 
economici de a organiza și exploata 
în mod efectiv activitatea, or câtă 
vreme aceste drepturi au fost 
suspendate ope legis este 
neîndoielnic că obligația corelativă 
de plată trebuie și ea suspendată. 
 
În scopul stimulării organizatorilor 
de jocuri de noroc tradiționale să 
efectueze plățile pe durata stării de 
urgență, asigurând astfel resurse 
bugetare suplimentare pentru 
punerea în executare a măsurilor de 
prevenire a răspândirii COVID 19.  
În același timp, prin acordarea 
bonificației, s-ar recompensa 
eforturile agenților economici de 



executare a obligațiilor fiscale în 
perioada în care, urmare a 
suspendării activității, sunt lipsiți de 
veniturile generate de activitate. 
 

4.   La finalul art. 15 alin. 6 se introduce un 
nou alineat (alin.61 ) având următorul 

conținut: 
61) Organizatorii de jocuri de noroc, care 
dețineau autorizații de exploatare a 
jocurilor de noroc tradiționale la data 
instituirii stării de urgență, sunt exceptați 
de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute la 
alin. 6) pentru o perioadă de 90 de zile de 
la data încetării stării de urgență. 

Menținerea condițiilor privind 
numărul minim de mijloace de joc 
exploatate la nivelul societății sau la 
nivelul unei locații specializate, ar 
avea drept consecință pierderea 
licențelor de organizare (și implicit 
insolvența) unui număr însemnat 
de operatori, în condițiile în care, 
urmare a restricțiilor aplicabile pe 
durata stării de urgență, este pusă 
sub semnul întrebării capacitatea 
acestora de prelungire/ înnoire a  
autorizațiilor de exploatare pentru 
toate mijloacele de joc, precum și 
posibilitatea de a asigura, din punct 
de vedere operativ, a  numărului 
minim de mijloace de joc operate la 
nivel de societate și la nivelul 
fiecărei locații.  

În același timp, odată cu încetarea 
stării de urgență, gradul de 
încărcare al organismelor de 
evaluare a conformității (care emit 
certificatele de verificare 



metrologica a mijloacelor de joc), al 
persoanelor responsabile cu 
îndeplinirea acțiunilor necesare în 
vederea autorizării, precum și al 
autorităților de reglementare este 
de așteptat să aibă o creștere 
semnificativă, imediată, dat fiind că 
aceste demersuri sunt obligatorii 
pentru toate mijloacele de joc ale 
căror autorizații de exploatare 
expiră pe durata stării de urgență. 

Eliminarea condiției de exploatare a 
unui număr minim de mijloace de 
joc va permite îndeplinirea acestor 
demersuri gradual, pe măsură ce 
activitatea va fi reluată de 
organizatori, ușurând totodată 
sarcina fiscală stabilită în sarcina 
acestora.  

 

 


