
         
 
 
Către:   GUVERNUL ROMÂNIEI 
În atenția:   Domnului Prim-Ministru, Nicolae Ionel CIUCĂ 

Către:   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
În atenția:   Domnului Ministru al Finanțelor Publice, Adrian CÂCIU 

Către:   MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
În atenția:   Domnului Secretar de Stat, Alin CHITU 

Către:   CAMERA DEPUTAȚILOR 
În atenția:  Domnului Președinte, Ion-Marcel CIOLACU 
 
Referință:                        Propunerile industriei de gambling asupra proiectului de Ordonanță de Urgență de modificare a Codului fiscal 

 

Stimați Domni, 

 
ROMANIAN BOOKMAKERS- Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România 
ROMBET – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc 
ROMSLOT- Asociația Română a Organizatorilor de Sloturi 
AOJND – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță 
 
În calitate de asociații profesionale reprezentative în domeniul jocurilor de noroc, se adresează dumneavoastră pe această cale având în vedere 

proiectul de Ordonanță de Urgență de modificare a Codului Fiscal publicată de Ministerul Finanțelor Publice în transparență decizională în data 

de 4 iulie 2022. 

Așa cum am menționat și în comunicările precedente, industria jocurilor de noroc, un important contributor la bugetul de stat, dorește să 

rămână și pe viitor un partener corect și implicat al statului român și să asigure gradul de colectare de peste 98% așa cum a făcut-o în ultimii ani, 

motiv pentru care vă înaintăm în cele ce urmează propunerile noastre în ceea ce privește o taxare echilbrată și eficientă a industriei, care să 

asigure și păstrarea celor 45.000 de locuri de muncă. 



 

Înainte de a enunța tehnic aceste propuneri, considerăm însă important să menționăm că industria rămâne consecventă principiilor enunțate și 

anume de a nu muta sarcina fiscală catre consumator, acest lucru nefăcând decât să încurajeze piața neagră. De altfel, experiența din cele 27 de 

state analizate la nivelul Uniunii Europene, în 17 dintre acestea, jucătorii nu sunt impozitați deloc, iar în celelalte doar la câștiguri foarte mari și 

pe anumite tipuri de jocuri, România aflându-se și în acest moment la limita superioară. Un exemplu concludent este cel al Croației, care după 

numai 3 ani de la impozitarea jucătorilor s-a confruntat cu o mărire uriașă a pieței negre, devenind evidentă nevoia de a reveni la vechiul model 

care nu prevedea taxarea jucătorilor. 

Nu putem, de asemenea, să nu menționăm angajamentul Guvernului României și al Coaliției, reprezentată de dvs. de a nu majora niciun fel de 

taxe anul acesta, angajament reiterat chiar în aceste zile de președintele Iohannis.  

Având în vedere declarațiile dvs publice, precum și dispozițiile art. 3 litera e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal care statuează principiul 

predictibilității impunerii,  statuând cu caracter obligatoriu stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp 

de cel puţin un an, perioadă în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii, 

precum și faptul că în aplicarea acestui principiu, dispozițiile art. 4 din Codul Fiscal dispun după cum urmează: 

1) Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc 
facilităţi existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui 
an.  

3) În situaţia în care modificările şi/sau completările se adoptă prin ordonanţe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, 
dar nu mai puţin de 15 zile de la data publicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2).  

Considerăm, prin urmare, că este de necontestat faptul că legiuitorul a prevăzut, pe de o parte, că stabilirea unor taxe, impozite și contribuții 
noi, precum și majorarea celor existente este prerogativă exclusivă a Parlamentului, fiind necesar a fi adoptate prin lege, în sensul strict al 
termenului, iar pe de altă parte, că, orice modificare a dispozițiilor fiscale în sensul arătat de dispozițiile art. 4 alin. 2 din Codul Fiscal, nu poate 
intra în vigoare în anul fiscal în curs, sens în care se stabilește că nu pot intra în vigoare decât începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.  
Prin urmare,  prevederile art. VIII lit. d) din Propunerea de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
potrivit cărora dispozițiile de la pct. 42 și pct. 43 din propunere se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022, contravin prevederilor 
imperative ale Codului fiscal și vă solicităm prorogarea intrării acestora în vigoare până la 1 ianuarie 2023. 
 
Totodată, vă solicităm să aveți în vedere faptul că implementarea modificărilor la nivelul organizatorilor de jocuri de noroc,  în sarcina cărora 
este prevăzută obligația de a asigura reținerea la sursă a impozitelor pe veniturile din jocurile de noroc, al căror cuantum este modificat conform 
proiectului Ordonanței de Urgență a Guvernului, implică modificări de esență ale sistemelor tehnice, care nu vor putea fi realizate în termenul 
scurt prevăzut pentru intrarea în vigoare a modificărilor, conform proiectului. 



 
În acest sens, vă învederăm că: 

i) Pentru activitățile de jocuri de noroc de tip cazinouri, cluburi de poker, slot machines și lozuri, potrivit reglementării în vigoare, 
veniturile până la valoarea de 66.750 Lei sunt exceptate de la aplicarea impozitului, fiind necesară, prin urmare, adaptarea 
sistemelor și procedurilor operatorilor, astfel încât veniturile monitorizate în vederea impozitării să includă plățile mai mari de 600 
de lei, precum și schimbarea pragurilor și a cotelor de impunere, astfel încât să se asigure reținerea la sursă a impozitelor, conform 
reglementării propuse; 
ii)     Pentru activitățile de jocuri de noroc, altele decât cele pentru care este prevăzută baza neimpozabilă, implementarea 
presupune modificări ale sistemelor tehnice utilizate, în sensul reducerii pragurilor și creșterii cotelor aplicabile; în mod particular, 
pentru activitățile de jocuri de noroc la distanță, această schimbare presupune modificări ale sistemelor auditate, folosite în 
desfășurarea activității, nefiind fezabil că adaptarea sistemelor se va putea realiza în numai câteva zile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPUNERI DE MODIFICARE  
 

Proiect de ORDONANŢĂ 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri fiscale 

Nr. 
crt. 

Proiect de Ordonanță  Propunere de modificare Argumentare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  

Art. 42 Art. 42 Aplicarea progresivă a impozitelor asupra veniturilor 
din jocuri de noroc asigură eficiență în colectarea și 
transferul veniturilor bugetare, permițând în același 
timp exercitarea controlului  statului și descurajarea 
comportamentelor adictive, care se dezvoltă 
preponderent în cadrul activităților care permit 
obținerea unor venituri însemnate. 
 
Cea mai mare parte dintre tranzacțiile care se 
desfășoară în domeniul jocurilor de noroc sunt 
realizate în scop de divertisment și au  valori sub 
limita de 10.000 Lei.  În cazul acestor tranzacții, 
nivelul de impunere trebuie să fie corelat cu riscul 
scăzut de dezvoltare a adicției.  
Creșterea nivelului de impunere a acestor venituri, 
de valoare relativ scăzută, va asigura creșterea 
veniturilor bugetare prin menținerea volumului 
tranzacțiilor. 
 
În stabilirea ratei de impunere, trebuie avut în 
vedere că baza de impozitare include toate plățile 
efectuate de organizatorii de jocuri de noroc către 
participanți, sumele puse în joc de participanți 
(mizele) sau sumele retrase  de jucători fără a fi puse 
în joc nefiind recunoscute drept deductibile, ceea ce 
determină aplicarea impozitului în manieră 
extensivă, inclusiv asupra unor sume care nu sunt 
generate de participarea la jocurile de noroc. 
La nivelul Uniunii Europene, în urma studiilor de 
impact  riguros efectuate, s-a constatat că, în 
vederea protejării pieței reglementate, protejând 

La articolul 110, alineatele (2) și (22) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun 

prin reţinere la sursă. Impozitul datorat se 

determină la fiecare plată, prin aplicarea 

următorului barem de impunere asupra 

fiecărui venit brut primit de un participant, 

de la un organizator sau plătitor de venituri 

din jocuri de noroc: 

Tranşe de venit 

brut 

- lei - 

Impozit 

- lei - 

până la 3.000, 

inclusiv 10% 

peste 3.000 - 

10.000, inclusiv 

300 + 20 % pentru 

ceea ce depăşeşte 

suma de 

3.000 

peste 10.000 

1.700 + 40% pentru 

ceea ce depăşeşte 

suma de 

10.000 

 

La articolul 110, alineatele (2) și (22) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

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

reţinere la sursă. Impozitul datorat se 

determină la fiecare plată, prin aplicarea 

următorului barem de impunere asupra fiecărui 

venit brut primit de un participant, de la un 

organizator sau plătitor de venituri din jocuri de 

noroc: 

Tranșe de venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000, 
inclusiv 

3% 

peste 10.001 -
66.750, inclusiv 

300 + 20% pentru 
ceea ce depășește 
suma de 10.000 

peste 66.750  11.650 Lei+ 40% 
pentru ceea ce 
depășește suma de 
66.750 

 



22) Impozitul datorat în cazul veniturilor 
obţinute ca urmare a participării la 
jocurile de noroc caracteristice 
cazinourilor, cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri, cu valoare mai mare 
decât plafonul neimpozabil de 600 lei, 
se determină prin aplicarea baremului 
prevăzut la alin. (2) asupra fiecărui 
venit brut primit de un participant, iar 
din rezultatul obţinut se scade suma de 
60 lei. 

 

22) Impozitul datorat în cazul veniturilor 
obţinute ca urmare a participării la jocurile 
de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri, 
cu valoare mai mare decât plafonul 
neimpozabil de 66.750 lei, se determină 
prin aplicarea baremului prevăzut la alin. 
(2) asupra fiecărui venit brut primit de un 
participant, iar din rezultatul obţinut se 
scade suma de  11.650 lei. 

 

astfel deopotrivă interesele fiscale ale statului și 
cetățenii,  politica fiscală joacă un rol esențial.  
Astfel, în scopul de a încuraja jucătorii să acceseze 
platformele licențiate și de a descuraja migrarea 
către piața neagră, la nivelul Uniunii Europene, 
politica fiscală a statelor este după cum urmează:  
- 17 din cele 27 de țări membre, nu 
impozitează câștigurile; 
- 6 state impozitează doar anumite tipuri de 
jocuri de noroc sau anumiți jucători (cei 
profesioniști); 
- 4 țări, printre care și România, impozitează 
toate câștigurile din jocuri de noroc; dintre cele 4 
state, doar România nu are o bază neimpozabilă, 
aplicabilă în cazul tuturor tipurilor de activități de 
jocuri de noroc permise; 
- Cel mai mare nivel de impunere a 
veniturilor din jocuri de noroc (30% din câștig), este 
în prezent aplicabil în Croația (pentru loterii si 
pariuri). Următorul nivel de taxare este aplicabil în 
Romania, unde impozitul poate ajunge în prezent la 
25% (și care se intenționează să fie majorat la 40% 
conform proiectului de Ordonanță aflat în dezbatere 
publică); 
- În statele în care se aplică impozitul pe 
câștigurile din jocuri de noroc, baza neimpozabilă 
variază de la 100 € (Grecia), pana la 5.000 € 
(Portugalia); 
- Preocupată de faptul că impozitarea 
câștigurilor cu o cotă cuprinsă între 10%-30% 
(începând cu 2015), a generat migrarea jucătorilor 
pe piața neagră, cu consecința reducerii veniturilor 
bugetare, în 2019 Croația a solicitat Institutului Croat 
pentru Finanțe Publice efectuarea unui studiu 
(anexat), care, printre alte concluzii/recomandări, 
menționează si necesitatea întoarcerii la vechiul 
sistem de impozitare a câștigurilor, în sensul 
reducerii semnificative a acestora și mutarea sarcinii 
fiscale în sarcina operatorului.  
 
Prin urmare, propunerea formulată, constă în esență 

 43. La articolul 110 alineatul (4) litera b), 
prima și ultima teză, se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 
„b) veniturile obţinute ca urmare a 
participării la jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, cluburilor de 
poker, slot-machine şi lozuri sub valoarea 
sumei neimpozabile de 600 lei, inclusiv, 
realizate de contribuabil pentru fiecare 
venit brut primit. 
(...) 

În cazul în care venitul brut primit la fiecare 
plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 
600 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează 
distinct faţă de veniturile obţinute din 
participarea la alte tipuri de jocuri de 
noroc.” 

 

 

 

43. La articolul 110 alineatul (4) litera b), prima 
și ultima teză, se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„b) veniturile obţinute ca urmare a participării 
la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-machine şi lozuri sub 
valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, 
inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare 
venit brut primit. 
(...) 

În cazul în care venitul brut primit la fiecare 
plată depăşeşte plafonul neimpozabil de 66.750 
lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct 
faţă de veniturile obţinute din participarea la 
alte tipuri de jocuri de noroc.” 

 



în stabilirea în sarcina jucătorului a unei obligații 
fiscale care să nu determine migrarea pe piața 
neagră, ci să contribuie la realizarea obiectivelor 
statului român, atât de ordin fiscal, cât și de 
monitorizare a activităților de jocuri de noroc.  

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr. 
crt. 

Reglementarea actuală Propunere de modificare Argumentare 

1. Anexă  

1. Taxe anuale percepute pentru activităţile 

din domeniul jocurilor de noroc 

 
 
I. Taxe aferente licenţei 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 desfăşurate în săli 
de joc: 10.000 euro  

Anexă  
Taxe anuale percepute pentru activităţile din 
domeniul jocurilor de noroc 

 
 
I. Taxe aferente licenţei 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: 100.000 euro 
D. Pentru pariuri în contrapartidă: 100.000 
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: 50.000 
euro  
H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de 
joc: 10.000 euro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta ajustare a taxelor  pentru 
jocurile de noroc va asigura o 
creștere a veniturilor anuale către 
bugetul general consolidat de minim 
600 milioane lei.  



I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate 
prin intermediul sistemelor reţelelor de 
televiziune: 70.000 euro  
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă se 
acordă 3 categorii de licenţe după cum 
urmează:  
Licenţă Clasa 1: pentru jocurile de noroc la 
distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) - n) 
din prezenta ordonanţă de urgenţă. Se 
acordă operatorilor care organizează jocuri 
de noroc la distanţă care au contract direct 
cu jucătorul şi se calculează în funcţie de 
cifra de afaceri a organizatorului, după cum 
urmează:  
 

Cifra de afaceri       Taxa de 
licenţă 
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 

5.000.001-10.000.000 
euro/an 

96.000 euro 

Peste 10.000.000 euro/an 120.000 euro 

 
 
Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele 
juridice implicate în domeniul jocurilor de 
noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şi 
organismelor de evaluare a conformităţii se 
acordă: 
(i)operatorilor care oferă management şi 
facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, 

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate 
prin intermediul sistemelor reţelelor de 
televiziune: 70.000 euro  
 
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă se 
acordă 3 categorii de licenţe după cum 
urmează:  
 
Licenţă Clasa 1: pentru jocurile de noroc la 
distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) - n) 
din prezenta ordonanţă de urgenţă. Se acordă 
operatorilor care organizează jocuri de noroc 
la distanţă care au contract direct cu jucătorul 
şi se calculează în funcţie de cifra de afaceri a 
organizatorului, după cum urmează:  
 

Cifra de afaceri       Taxa de licenţă 
anuală 
 

Până la 500.000 euro/an 12.000 euro 
 

500.001-1.000.000 
euro/an 

48.000 euro 
 

1.000.001-5.000.000 
euro/an 

120.000 euro 

5.000.001-10.000.000 
euro/an 

192.000 euro 

Peste 10.000.000 
euro/an 

240.000 euro 

 

Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice 
implicate în domeniul jocurilor de noroc 
tradiţionale şi la distanţă, precum şi 
organismelor de evaluare a conformităţii se 
acordă: 
(i)operatorilor care oferă management şi 
facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, 



alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, astfel cum sunt 
definiţi în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
140/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, 6.000 euro/an; 
(ii)operatorilor economici care desfăşoară 
activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă: 6.000 euro/an; 
(iii)procesatorilor de plăţi: 6.000 euro/an; 
(iv)firmelor producătoare şi/sau 
distribuitoare de software specializat în 
domeniul jocurilor de noroc: 6.000 euro/an; 
(v)afiliaţilor 6.000 euro/an; 
(vi)certificatorilor: 6.000 euro/an; 
(vii)auditorilor: 6.000 euro/an; 
(viii)organismelor de evaluare a conformităţii 
6.000 euro/an. 
 
 
 
II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc (anuale):  
A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 
180.000 euro  
B. Pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 16% 
din veniturile din jocuri de noroc, realizate la 
nivelul organizatorului, astfel cum sunt 
definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro  
C. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale: 
16% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel 
cum sunt definite la art. 11 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 

alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de 
comunicaţii electronice, astfel cum sunt 
definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 140/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, 9.500 euro/an; 
 
(ii)operatorilor economici care desfăşoară 
activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă: 9.500 euro an; 
(iii)procesatorilor de plăţi: 9.500 euro /an; 
(iv)firmelor producătoare şi/sau distribuitoare 
de software specializat în domeniul jocurilor 
de noroc: 9.500 euro /an; 
(v)afiliaţilor 9.500 euro /an; 
(vi)certificatorilor: 9.500 euro /an; 
(vii)auditorilor: 9.500 euro /an; 
(viii)organismelor de evaluare a conformităţii 
9.500 euro /an. 
 

II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc (anuale):  
A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 
180.000 euro  
B. Pentru pariuri mutuale - tradiţionale: 18% 
din veniturile din jocuri de noroc, realizate la 
nivelul organizatorului, astfel cum sunt 
definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro  
C. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiţionale: 
18% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel cum 
sunt definite la art. 11 din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, dar nu mai puţin de: 90.000 euro  
D. Pentru pariuri în contrapartidă - 



90.000 euro  
D. Pentru pariuri în contrapartidă - 
tradiţionale: 16% din veniturile din jocuri de 
noroc, realizate la nivelul organizatorului, 
astfel cum sunt definite la art. 11 din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai 
puţin de: 90.000 euro  
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice 
cazinourilor: (i) pentru fiecare masă, în 
municipiul Bucureşti: 60.000 euro (ii) pentru 
fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul 
Bucureşti: 30.000 euro  
F. Pentru clubul de poker: (i) pentru fiecare 
locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro 
(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât 
municipiul Bucureşti: 30.000 euro  
G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-
machine:  
  (i) slot-machine Clasa A 3.600 euro  
  (ii) aparatele electronice atribuitoare de 
câştiguri cu risc limitat Clasa B 1.500 euro 
H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli 
de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, 
precum şi 3% din valoarea nominală a 
cartoanelor achiziţionate de la Compania 
Naţională „Imprimeria Naţională” - 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 reţelelor de 
televiziune: 16% din veniturile din jocuri de 
noroc, realizate la nivelul organizatorului, 
astfel cum sunt definite la art. 11 din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai 
puţin de: 115.000 euro  
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa 

tradiţionale: 18% din veniturile din jocuri de 
noroc, realizate la nivelul organizatorului, 
astfel cum sunt definite la art. 11 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 
90.000 euro  
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice 
cazinourilor: (i) pentru fiecare masă, în 
municipiul Bucureşti: 60.000 euro (ii) pentru 
fiecare masă, în alte locaţii decât municipiul 
Bucureşti: 30.000 euro  
F. Pentru clubul de poker: (i) pentru fiecare 
locaţie, în municipiul Bucureşti: 70.000 euro 
(ii) pentru fiecare locaţie, în alte locaţii decât 
municipiul Bucureşti: 30.000 euro  
G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-
machine:  
  (i) slot-machine Clasa A 4.600 euro  
  (ii) aparatele electronice atribuitoare de 
câştiguri cu risc limitat Clasa B 2.000 euro 
H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de 
joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum şi 
3% din valoarea nominală a cartoanelor 
achiziţionate de la Compania Naţională 
„Imprimeria Naţională” - 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 reţelelor de televiziune: 18% din 
veniturile din jocuri de noroc, realizate la 
nivelul organizatorului, astfel cum sunt 
definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, dar nu mai puţin de: 115.000 euro  
J. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa 1: 
19% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel cum 
sunt definite la art. 11 din prezenta ordonanţă 



1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel 
cum sunt definite la art. 11 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 
100.000 euro  
K. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa a 
3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, aşa cum 
sunt definite la art. 11 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, dar nu mai puţin de: 
100.000 euro  
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 
locaţie, precum şi 3% din valoarea nominală 
a cartoanelor achiziţionate de la Compania 
Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A., care 
se achită în avans la Trezoreria Statului, cu 
prezentarea ordinului de plată vizat de 
trezorerie la ridicarea cartoanelor.  
P. pentru jocuri tip tombolă – joc tradițional: 
16% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel 
cum sunt definite la art. 11 din prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro  
 
K. Pentru jocurile de noroc la distanţă Clasa a 
3-a: 20% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, aşa cum 
sunt definite la art. 11 din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, dar nu mai puţin de: 100.000 euro  
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 
locaţie, precum şi 3% din valoarea nominală a 
cartoanelor achiziţionate de la Compania 
Naţională „Imprimeria Naţională” - S.A., care 
se achită în avans la Trezoreria Statului, cu 
prezentarea ordinului de plată vizat de 
trezorerie la ridicarea cartoanelor.  
P. pentru jocuri tip tombolă – joc tradițional: 
18% din veniturile din jocuri de noroc, 
realizate la nivelul organizatorului, astfel cum 
sunt definite la art. 11 din prezenta ordonanţă 
de urgenţă. 

2. Art. 12 Art. 12   

  
 
 
1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de 
noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor 
face cu respectarea principiilor prevăzute la 
art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe 

După alineatul 1) se introduc 4 noi alineate, 
după cum urmează: 

 
1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de 
noroc autorizate pe teritoriul naţional se vor 
face cu respectarea principiilor prevăzute la 
art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe 

 
 
 

În contextul creșterii constante a 
activităților de promovare a jocurilor 
de noroc prin intermediul 
mijloacelor publicitare amplasate în 

https://lege5.ro/App/Document/gezdmnbshe/ordonanta-de-urgenta-nr-77-2009-privind-organizarea-si-exploatarea-jocurilor-de-noroc?pid=69018752&d=2022-06-28#p-69018752
https://lege5.ro/App/Document/gezdmnbshe/ordonanta-de-urgenta-nr-77-2009-privind-organizarea-si-exploatarea-jocurilor-de-noroc?pid=69018752&d=2022-06-28#p-69018752


materialele de promovare seria şi numărul 
licenţei de organizare deţinute de 
organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul 
prezentului articol, nu sunt considerate 
acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu 
caracter promoţional acţiunile desfăşurate 
de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe 
paginile de internet proprii. Publicitatea prin 
transmiterea de mesaje electronice 
nesolicitate care conţin informaţii cu privire 
la un joc de noroc pentru un număr nelimitat 
de persoane este interzisă. 

 

materialele de promovare seria şi numărul 
licenţei de organizare deţinute de 
organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul 
prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni 
în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter 
promoţional acţiunile desfăşurate de 
organizatori în mod direct în locaţiile şi pe 
paginile de internet proprii. Publicitatea prin 
transmiterea de mesaje electronice 
nesolicitate care conţin informaţii cu privire la 
un joc de noroc pentru un număr nelimitat de 
persoane este interzisă. 
2) Contractele încheiate de organizatorii de 
jocuri de noroc, având ca obiect amplasarea 
mijloacelor publicitare în localități și pe 
drumurile publice sau promovarea activității 
prin intermediul unui serviciu de televiziune, 
precum și orice act prin care se  modifică 
valoarea inițială vor fi comunicate Oficiului 
Național pentru Jocuri de Noroc în termen de 
5 zile lucrătoare de la data încheierii. În 
înțelesul prezentului articol, nu se consideră 
contracte de publicitate, contractele încheiate 
de organizatorii de jocuri de noroc cu 
entitățile sau federațiile sportive, care prevăd 
în sarcina acestora din urmă obligația de 
promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor 
de sport.   
3) Organizatorii de jocuri de noroc care  
promovează activitatea în una dintre 
modalitățile prevăzute la alineatul 2) 
datorează taxa de publicitate pentru 
activitățile de jocuri de noroc.  
4) Taxa de publicitate a activităților de jocuri 
de noroc reprezintă 3% din valoarea 
contractelor de publicitate menționate la 
alineatul 2) și va fi achitată către Bugetul 

incinta localităților și pe drumurile 
publice, precum și prin intermediul 
serviciilor de televiziune, instituirea 
taxei va avea efectul de a pondera 
sumele alocate de organizatorii de 
jocuri de noroc în scop de 
promovare, asigurând totodată 
creșterea veniturilor bugetare.  
 
Controlul activității, din perspectiva 
contractelor de publicitate încheiate 
de organizatorii de jocuri de noroc se 
va realiza de autoritatea competentă 
(Oficiul Național pentru Jocuri de 
Noroc). 



General Consolidat până pe data de 25 a lunii 
următoare celei în care contractul de 
publicitate a fost încheiat.  În cazul 
contractelor care prevăd plăți periodice către 
prestator, obligația de plată a taxei devine 
scadentă în ultima zi a lunii în care obligația de 
plată a prețului a devenit scadentă.  
5) Suma datorată potrivit prevederilor alin. (4) 
se calculează de către plătitorii de taxe şi se 
declară în declaraţia fiscală depusă la Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. 
 
MENȚIONĂM FAPTUL CĂ AOJND - ASOCIAȚIA 
ORGANIZATORILOR DE JOCURI DE NOROC LA 
DISTANȚĂ NU SUSȚINE MODIFICAREA ART. 12  

  
 

 
 
Cu stimă, 
 
ROMANIAN BOOKMAKERS – Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România 
Prin Președinte, Liviu Petrișor Popovici 

 
 
ROMBET – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc 
Prin Președinte, Dan Ghiță 
 
 
 
ROMSLOT- Asociația Română a Organizatorilor de Sloturi 
Prin Președinte, Sorin Georgescu 
 
 
 
AOJND – Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță 
Prin Președinte, Odeta Cristinela Nestor 
 



 
 
 


