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11 august 2020 

 

 

Către:   Ministerul Finanțelor Publice 

 

În atenția:           Domnului Ministru, Florin Cîțu 

Domnului Secretar de Stat, Gheorghe Pecingină 

 

 

 

Referință:     Propuneri de modificări ale cadrului de reglementare a domeniului jocurilor 

de noroc, în  contextul seriei de măsuri de restricționare a exploatării 

adoptate pentru prevenirea  răspândirii epidemiei de SARS-CoV-2 

 

 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 
 

 

 

 

SUBSCRISELE: 

 

ROMBET - Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc 

EXPROGAME - Patronatul Organizatorilor, Producătorilor şi Exploatatorilor de Jocuri de Noroc  

AOPJNR - Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România 

ROMANIAN BOOKMAKERS – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România  

 

Vă aducem pe această cale la cunoștință că organizatorii de jocuri de noroc tradiționale se 

confruntă, începând cu luna martie, cu o decapitalizare în masă, tot mai multe companii din 

domeniu analizând în aceste zile eventualitatea declarării falimentului. Prin urmare, devine tot 

mai evidentă nevoia unor reglementări legislative care să asigure supraviețuirea companiilor în 

cauză și, deopotrivă, a protejării colectării la bugetul de stat a taxelor speciale aplicate 

domeniului. 
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STAREA DE FAPT: 

 

1. În cele 88 de zile în care companiile de profil s-au aflat sub suspendarea totală a 

activității, ca urmare a restricției impuse prin actele normative aferente instituirii 

stării de urgență și, apoi, a stării de alertă, acestea au înregistrat pierderi fără 

precedent. 

 

Deși scutiți de la obligația de plată reprezentată de taxa de autorizare pentru zilele de 

suspendare totală a activității, organizatorii în cauză au folosit resursele financiare 

disponibilizate astfel pentru a-și asigura operabilitatea la reluarea activității. Aceasta era 

absolut necesară, prin susținerea salariilor celor 45.000 de angajați din industrie, a 

chiriilor pe spații și mijloace de joc și a altor cheltuieli cu caracter obligatoriu continuu. 

 

2. Ulterior, la reluarea activității, începând cu 15.06.2020, companiile de profil s-au 

confruntat cu o scădere drastică a veniturilor fața de nivelul anterior crizei 

determinate de epidemia de SARS-CoV-2. Această scădere constatată în intervalul 

15.06 – 01.08.2020 este de aproximativ 20 %, conform informațiilor funizate de 

companiile membre ale subscriselor. 

 

Cauzele sunt multiple. Se constată, în primul rând, o diminuare a disponibilității clienților 

de a accesa acest divertisment, pe fondul crizei financiare care deja se manifestă. Apoi, 

este evident că, altfel juste, măsurile de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, în special 

obligativitatea purtării măștii pe durata sesiunilor de joc, alterează satisfacția clientului. 

 

Astfel, în contextul scăderii acute a veniturilor înregistrate de la reluarea activității, 

resursele financiare disponibilizate companiilor prin prorogarea pentru 25.10.2020 a 

termenului de plată pentru autorizațiile de exploatare aferente trimestrului III au fost, 

de asemenea, utilizate pentru asigurarea supraviețuirii în piață, prin achitarea la zi a 

cheltuielilor generate de desfășurarea exploatării. 

 

3. Altfel salutară în contextul dat, prorogarea pentru 25.10.2020 a termenului de plată 
pentru autorizațiile de exploatare aferente trimestrului III aduce, totodată 
organizatorul și în situația dificilă de a fi obligat să achite către bugetul de stat 
următoarele obligații: 

  
a) La data de 25.10.2020, operatorii de jocuri de noroc trebuie să achite în avans taxele 

aferente autorizaţiilor de exploatare a mijloacelor de jocuri de noroc pentru trimestrul IV, 
respectiv 1.000 euro/mijloc de joc tip slot-machine. Conform celor mai recente date pe care le 
avem la dispoziție, în piață operează 72.000 mijloace de joc tip slot-machine clasa I, ceea ce ar 
însemna aproximativ 72.000.000 euro datorați de industrie;  

b) La aceeași dată, operatorii de jocuri de noroc trebuie să achite taxele aferente 
autorizaţiilor de exploatare a mijloacelor de jocuri de noroc pentru trimestrul III, care au fost 
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prorogate, respectiv 1.000 euro/aparat. De asemenea, trebuie achitate și restul obligațiilor fiscale 
amânate începând cu luna martie, respectiv taxe pe salarii, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe 
profit etc, estimată de industrie, având în vedere perioada de timp, la aproximativ 1.000 
euro/aparat. Conform datelor de mai sus, calculele arată un cuantum aproximativ de 144.000.000 
euro datorați de industrie la 25.10.2020, la care se adaugă taxele de autorizare. 

 

4. În plus, organizatorii de jocuri de noroc tradiționale tip slot-machine și cazinou, în 

marea lor majoritate exploatând în regim non-stop, sa-u regăsit, începând cu 

01.08.2020, privați și de intervalul de funcționare cel mai prielnic din perspectiva 

încasărilor, respectiv 23:00 -  06:00. Dată fiind specificitatea activității, companiile de 

profil obțineau aproximativ 40 % din veniturile aferente unui ciclu zilnic de 

funcționare non-stop în intervalul 23:00 – 04:00. 

 

Devine, așadar evidentă și imperios necesară nevoia ca autoritatea guvernamentală să adreseze 

domeniului minime reglementări menite să adapteze, pentru o perioadă finită, prevederile 

actuale la noul și specialul context în care ne regăsim. 

 

Înainte de orice alt considerent, cu referire la propunerile formulate mai jos, vă rugăm să 

constatați, rezonabilul acestora, respectiv: 

 

- Nu avansăm și nu susținem acordarea unor scutiri abrupte de taxe, ci doar o 

modificare a ritmului și modalității de plată a taxei de autorizare, mult mai potrivit 

contextului dat; 

- Propunem posibilitatea acordată companiilor de a putea renunța în timp real la 

autorizații pentru acele mijloace de joc care nu se regăsesc, din diverse motive, în 

exploatare efectivă sau au devenit nerentabile. Logica acesteia este doar aceea de a 

ne acorda realist la noile realități comerciale. 

 

PROPUNERI REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE: 

 

Având în vedere cele de mai sus, vă înaintăm spre analiză următoarele formulări de 

reglementare care, în opinia noastră, ar trebui să se regăsească într-un proxim act normativ 

adoptat de Guvernul României în regim de urgență: 
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ARGUMENTAȚIE: Această măsură va permite și pe mai departe o colectare 

constantă la buget, precizată în termene controlabile și, cel mai important, în aceleași 

cuantumuri reglementate de OUG 77 / 2009. Este menită însă să asigure companiilor de 

profil o frecvență de plată mai suportabilă și realistă în contextul explicat mai sus. 

Cele 72 mil. EUR estimate ca și colectare din industrie, aferente taxei de autorizare 

datorate în avans pentru trim. IV, cu termen de plată la 25.09.2020 vor ajunge astfel în 

același cuantum la bugetul de stat, dar în trei tranșe egale, lunare, până la 25.11.2020. 

După aceeași frecvență de plată reglementată lunar s-ar efectua și colectarea 

taxelor de autorizare aferente trimestrelor I și II din 2021, estimând aici că 9 luni (trei 

trimestre) în care se va permite operatorului plata lunară în avans a acestei taxe reprezintă 

un termen realist pentru redresarea afacerilor de profil, în vederea revenirii, începând cu 

trim. III din anul 2021, la frecvența trimestrială de plată. 

 

 

ARGUMENTAȚIE: În afara scăderii drastice a veniturilor, care atrage diminuarea gradului 

de exploatare a mijloacelor de joc tradiționale, vă rugăm să constatați și următoarele realități din 

piața de profil, în împrejurările restricțiilor impuse de nevoia combaterii răspândirii COVID-19: 

Articol 

(1) Până la data de 30.06.2021, organizatorii de jocuri de noroc tradiționale au dreptul de 

a renunța la autorizațiile de exploatare deținute, fără a mai datora taxa de autorizare 

aferentă perioadei în care mijloacele de joc nu sunt exploatate, cu condiția ca, pentru 

mijloacele de joc pentru care se solicită diminuarea perioadei de exploatare, să nu se 

înregistreze debite restante la bugetul de stat, cu excepția debitelor amânate sau 

eșalonate. 

 (2) Autorizațiile de exploatare a mijloacelor de joc tradiționale cu privire la care organizatorul 

de jocuri de noroc a formulat o cerere de renunțare își încetează valabilitatea de drept 

începând cu prima zi a lunii următoare celei în care cererea de renunțare la exploatare a 

activității a fost transmisă Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. 

Articol 

Prin derogare de la dispozițiile art. 14, alin. (2) lit.b) pct.i) și pct.v) din Ordonanța de 

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

cu modificările și completările ulterioare, taxele aferente autorizațiilor de exploatare a 

jocurilor de noroc de tip cazinou și slot-machine, aferente trimestrului IV din anul 2020 și 

trimestrelor I și II din anul 2021  se plătesc lunar, în avans, după cum urmează: 

a) până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentaţia a fost 

aprobată, pentru prima lună de valabilitate a autorizației; 

b) până la data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se efectuează plata, 

începând cu a doua lună de valabilitate a autorizației. 
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- măsurile de distanțare socială au atras scoaterea din exploatare, în multe locații, a 

unor mijloace de joc, respectiv acolo unde spațiul nu a permis alte soluții pentru a 

conformarea la normele de sănătate publică adoptate pentru jocurile de noroc; 

- ca urmare a faptului că activitatea de bar în spații închise este încă total 

restricționată, multe mijloace de joc pentru care s-ar permite exploatarea rămân 

închise pentru că locația în sine este în continuare închisă. 

 

Mulți organizatori de profil suportă, așadar, în continuare cuantumul forfetar al taxelor de 

autorizare și de viciu, per mijloc de joc, acestea ridicându-se anual la 3.600 EUR, respectiv 400 

EUR (4.000 EUR anual / mijloc de joc), fără însă a și genera venituri prin aceste mijloace de joc. 

 

Devine astfel deosebit de logică necesitatea, prin reglementare legislativă, a ajustării și 

flexibilizării afacerilor de profil. Aceasta s-ar obține prin posibilitatea de a renunța în timp real la 

autorizații, respectiv înainte de termenul de expirare a valabilității acestora. Propunem, de 

asemenea, adoptarea doar pentru o perioadă finită a acestei, a dreptului de a renunța la 

exploatarea acelor mijloace de joc care sunt închise sau care sunt evaluate ca nerentabile de către 

organizatorul de jocuri de noroc. 

 

Ar reprezenta acea măsură care ar reașeza însăși piața la dimensiuni corespunzătoare 

contextului dat, rigorile și nivelul de taxare rămânând același, cu compania de profil revenind 

apoi treptat în exploatare cu numărul de mijloace de optim acordat la nivelul veniturilor. 

 

Vă asigurăm, în final, de deplina obiectivitate și angajare a semnatarelor prezentei în a vă fi și pe 
mai departe un relevant partener de dialog pentru domeniul jocurilor de noroc. Prin urmare, cu 
solicitudine vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare considerați utile în analiza 
Dvs. 
 

ROMBET 

Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc, 

Prin Președinte, Dan Ghiță 

 

AOPJNR  

Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România  

Prin Președinte, Cristian Pascu 

 

EXPROGAME 

Asociaţia Patronatul Organizatorilor, Producătorilor şi Exploatatorilor de Jocuri de Noroc  

Prin Președinte, Ovidiu Teci 

 

ROMANIAN BOOKMAKERS 

Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România 

Prin Președinte, Liviu Popovici
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