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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului actului normativ

Propunerea legislativă - Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

2. Motivul Emiterii Actului Normativ

Proiectul de Lege a venit ca răspuns la creşterea numărului de persoane cu dependenţă de 
jocurile de noroc, în special în rândul minorilor care fac parte din categoria persoanelor vulnerabile.

. Deşi actul normativ în discuţie, OUG 77/2009, defineşte participantul la jocul de noroc 
drept o persoană fizică majoră cu vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi şi interzice accesul minorilor în 
locaţiile specializate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, precum şi participarea acestora la orice 
tip de joc de noroc, realitatea societăţii româneşti reflectă faptul că legislaţia în vigoare nu protejează 
această categorie vulnerabilă prin măsuri eficace.

Această faţă a realităţii societăţii româneşti a fost observată şi de către Oficiul Naţional 
pentru Jocuri de Noroc care în anul 2019 s-a organizat într-o structură distinctă, respectiv Serviciul 
Promovare Joc Responsabil. în anul 2020, au fost scoase la concurs un număr de posturi din cadrul 
acestui serviciu, însă ca urmare a pandemiei de COVID-19, Oficiul a decis anularea concursului.

De asemenea, menţionăm faptul că la acest moment „nu sunt îndeplinite toate condiţiile 
legale pentru realizarea de programe şi proiecte astfel încât ONJN să poată asigura realizarea în 
concret a atribuţiilor referitoare la protecţia minorilor sau a altor grupuri vubierabile, din punct de 
vedere social şi economic, în vederea evitării dependenţei acestora de jocuri de noroc”, conform 
informaţiilor oferite prin răspunsul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, având nr. de 
înregistrare 12514, la întrebarea cu nr. de înregistrare 3216A.

Amintim şi principiul înscris la art. 10 alin. (3) punct (i) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, anume (i) protecţia 
minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc.

Astfel, un prim pas în protecţia minorilor considerăm că poate fi realizat prin excluderea din 
câmpul acestora de activitate a operatorilor de jocuri de noroc. Copiii şi tinerii îşi desfăşoară 
activităţile de zi cu zi în unităţile de învăţământ, însă nu doar în incinta aşezământului, ci şi în 
proximitatea acestuia. învederăm faptul că aceleaşi considerente care au condus la reglementarea 
unei condiţii negative în emiterea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, anume ca spaţiul 
propus să nu fie situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente 
acestuia, sunt în egală măsură aplicabile şi extinderii spaţiale a acestei condiţii.

3. Impactul Socio-economic al Proiectului de Act Normativ

Proiectul de lege are impact asupra operatorilor de jocuri de noroc, respectiv persoanelor 
juridice care au obţinut licenţă de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţie de exploatare a 
jocurilor de noroc.



4. Impactul Financiar asupra Bugetului General - fără impact

5. Efectele Proiectului de Lege asupra Legislaţiei în Vigoare

în urma modificărilor legislative, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind 
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ar suferi următoarele schimbări;________

Forma în vigoare Forma propusă

Articolul 15 alineat (2) litera c) Articolul 15 alineat (2) litera c)

c) spaţiul propus nu este situat în incinta 
unui aşezământ de învăţământ, inclusiv 
campusurile aferente acestuia, unor 
aşezăminte de cultură, sănătate, cu caracter 
social, de culte religioase şi altele asemenea 
sau în perimetrul delimitat destinat aeestora; 
se interziee desfăşurarea de joeuri de noroc 
în spaţii care datorită amplasării ar eonduce 
la obstrucţionarea traficului sau la limitarea 
liberului acces către alte locaţii de interes 
(intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii 
ale inijloaeelor de transport în comun etc.); 
în mod excepţional se admite organizarea de 
jocuri de noroe în einematografe, săli de 
speetaeole, săli de sport, ease de cultură şi 
altele de aeest fel, eu condiţia să fie 
asigurate eumulativ următoarele eondiţii: 
aeees separat pentru jueători, să nu fie 
deranjate în vreun fel eelelalte aetivităţi şi 
să poată fi restrieţionat total aeeesul 
minorilor;

c) spaţiul propus nu este situat în ineinta 
sau în proximitatea de 300 de metri a 
unui aşezământ de învăţământ, inelusiv 
campusurile aferente acestuia, unor locuri 
de joacă pentru copii, unor aşezăminte de 
eultură, sănătate, cu caracter social, de culte 
religioase şi altele asemenea sau în 
perimetrul delimitat destinat aeestora; se 
interzice desfăşurarea de jocuri de noroe în 
spaţii care datorită amplasării ar conduee la 
obstrueţionarea trafieului sau la limitarea 
liberului acces eătre alte loeaţii de interes 
(intrări în imobile, pasaje pietonale, staţii 
ale mijloacelor de transport în eomun etc.); 
în mod excepţional se admite organizarea de 
jocuri de noroc în cinematografe, săli de 
spectacole, săli de sport, ease de eultură şi 
altele de acest fel, cu condiţia să fie 
asigurate cumulativ următoarele eondiţii: 
acces separat pentru jueători, să nu fie 
deranjate în vreun fel eelelalte activităţi şi 
să poată fi restricţionat total accesul 
minorilor;

2. La articolul 15 alineatul (2) după litera 
c) se introduce o nouă literă, litera c'^l), 
cu următorul cuprins:

Articolul 15 alineatul (2), litera c'^l):

c^l) prin expresia loc de joacă pentru 
copii se înţelege orice spaţiu închis sau în 
aer liber, destinat utilizării de către 
copii;".

în numele iniţiatorilor:
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Către: Biroul permanent al Senatului

în calitate de iniţiator al Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, 
înregistrate la Senat sub nr. B760/2022, vă rog să înregistraţi lista ataşată de susţinători 
ai propunerii menţionate.

Diana STOICA - Deputată USR
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