
ORDIN   Nr. 2398/166 din 29 iulie 2009
pentru aprobarea componen ei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

EMITENT:      MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE - Nr. 2.398
MINISTERUL ADMINISTRA IEI I INTERNELOR - Nr. 166

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 31 iulie 2009

    În baza prevederilor art. 2 din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea i exploatarea jocurilor de noroc,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale art. 7 alin. (4) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr.
30/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Administra iei i Internelor,
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific rile ulterioare,

    ministrul finan elor publice i viceprim-ministrul, ministrul administra iei i internelor,
emit urm torul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprob  componen a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, dup  cum
urmeaz :
    1. Pre edinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finan elor Publice,
coordonator al Direc iei generale management al domeniilor reglementate specific.

    Din partea Ministerului Finan elor Publice:
    2. directorul general al Direc iei generale management al domeniilor reglementate
specific - vicepre edinte;
    3. directorul general al Direc iei generale juridice - membru.

    Din partea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal :
    4. - 5. doi reprezentan i desemna i prin mandat de c tre pre edintele Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal  din personalul cu func ii de conducere la nivel de cel pu in
director i care nu sunt implica i direct în ac iuni de control asupra domeniului jocurilor
de noroc - membri.

    Din partea Ministerului Administra iei i Internelor:
    6. un reprezentant desemnat prin mandat de ministrul administra iei i internelor din
personalul cu func ii de conducere la nivel de cel pu in director i care nu este implicat
direct în ac iuni de control asupra domeniului jocurilor de noroc - membru.

    Din partea Oficiului Na ional de Prevenire i Combatere a Sp rii Banilor:
    7. un reprezentant desemnat prin mandat de pre edintele Oficiului Na ional de
Prevenire i Combatere a Sp rii Banilor din personalul cu func ii de conducere la nivel
de cel pu in director i care nu este implicat direct în ac iuni de control asupra domeniului
jocurilor de noroc - membru.



    (2) În cazuri justificate, pre edintele Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc este
înlocuit de vicepre edinte, care exercit  toate atribu iile pre edintelui, conform
prezentului ordin.
    (3) În cazuri justificate, la edin ele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea
participa înlocuitorii desemna i în scris de ace tia.
    ART. 2
    La data intr rii în vigoare a prezentului ordin î i înceteaz  aplicabilitatea Ordinul
ministrului finan elor publice i al ministrului administra iei i internelor nr.
219/537/2005 pentru aprobarea componen ei Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 martie 2005, cu
modific rile ulterioare.
    ART. 3
    Prezentul ordin intr  în vigoare la data public rii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

                      Ministrul finan elor publice,
                              Gheorghe Pogea

                            Viceprim-ministru,
                  ministrul administra iei i internelor,
                                 Dan Nica


