
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru aprobarea condițiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice

activității cazinourilor și la jocurile de noroc tip slot-machine

În temeiul prevederilor art. 13 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea

jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale

art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Biletele de intrare necesare pentru încasarea

taxei de acces prevăzute de art. 13 alin. (4) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și

exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și

completările ulterioare, sunt formulare cu regim special de

tipărire, înseriere și numerotare, fiind produse cu elemente de

securizare împotriva falsificării și contrafacerii.

(2) Producerea acestor bilete de intrare se realizează de

către Compania Națională „Imprimeria Națională” — S.A.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să facă

dovada că dețin licență de organizare a jocurilor de noroc și

autorizație de exploatare pentru jocuri de noroc caracteristice

activității cazinourilor sau pentru jocuri de noroc tip slot-machine,

odată cu solicitarea privind tipărirea biletelor de intrare.

(4) În situația în care unui organizator de jocuri de noroc i-a

fost revocată licența de organizare a jocurilor de noroc, acesta

nu poate solicita tipărirea de bilete de intrare și nu i se vor tipări

astfel de bilete, iar în cazul în care unui organizator de jocuri de

noroc i-a fost suspendată licența de organizare a jocurilor de

noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, acesta

poate comanda și i se pot tipări bilete de intrare, pe care însă le

poate ridica de la Compania Națională „Imprimeria Națională” —

S.A. cu 3 zile înainte de expirarea perioadei de suspendare.

(5) În situația în care organizatorul de jocuri de noroc a

obținut în instanța de judecată suspendarea revocării licenței de

organizare sau a suspendării licenței de organizare a jocurilor de

noroc ori a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, acesta

poate comanda și i se pot tipări bilete de intrare.

(6) Tipărirea biletelor de intrare se face în urma unei comenzi

scrise a organizatorului de jocuri de noroc către Compania

Națională „Imprimeria Națională” — S.A.

(7) Ridicarea biletelor de intrare se face de către persoane

delegate ale organizatorilor de jocuri de noroc, împuternicite în

acest sens prin delegație scrisă.

(8) Formularele de comandă menționate la alin. (6) și

delegațiile menționate la alin. (7) sunt documente-tip produse

de Compania Națională „Imprimeria Națională” — S.A. cu

elemente de securizare împotriva falsificării și contrafacerii.

(9) Contravaloarea biletelor de intrare, a formularelor de

comandă și a delegațiilor va fi achitată de organizatorii de jocuri

de noroc în avans către Compania Națională „Imprimeria

Națională” — S.A.

(10) Termenul de livrare a documentelor menționate la

alin. (6) și (8) este de maximum 10 zile lucrătoare de la data

efectuării plății.

Art. 2. — (1) Biletele de intrare pentru jocurile de noroc

caracteristice activității cazinourilor și pentru jocurile de noroc

tip slot-machine vor avea două părți, și anume: marca de control

și biletul de intrare propriu-zis.

(2) Atât pentru marca de control, cât și pentru biletul de

intrare propriu-zis vor fi tipărite următoarele elemente:

a) denumirea organizatorului de jocuri de noroc;

b) codul de înregistrare fiscală;

c) numărul licenței de exploatare a jocurilor de noroc;

d) tariful biletului.

(3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea

corespunzătoare: „Marca de control” și, respectiv, „Bilet de

intrare”.

(4) Partea denumită „Bilet de intrare” va purta mențiunea

„Biletul se păstrează pentru control.”

Art. 3. — (1) Pentru accesul la jocurile de noroc tip slot-

machine organizate în cadrul locațiilor pentru jocuri de noroc

caracteristice activității cazinourilor, organizatorii încasează taxa

de acces în cazinou, eliberând în acest sens clienților bilete de

intrare în cazinou.

(2) Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității

cazinourilor și de jocuri de noroc tip slot-machine au obligația

să înscrie cu datieră data și ora emiterii biletului către client, atât

pe marca de control, cât și pe biletul de intrare.

(3) Biletele de intrare care nu conțin toate elementele și

informațiile cerute conform prezentului ordin nu sunt valabile.

(4) Biletele de intrare sunt finisate în carnete de câte 100 de

bucăți și se înseriază și numerotează în mod unic, consecutiv,

cu o combinație alfanumerică (cifre și caractere literale) unică

pentru fiecare organizator și bilet în parte. Biletele vor avea și un

cod de bare care va conține un algoritm unic de control.

(5) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să păstreze

în arhivă toate mărcile de control de la biletele de intrare

vândute, pe o perioadă de 5 ani, acestea constituind documente

justificative.

(6) Gestionarea biletelor de intrare se face în conformitate

cu prevederile legale privind formularele cu regim special.

Art. 4. — (1) Compania Națională „Imprimeria Națională” —

S.A. va transmite raportări lunare privind biletele produse și

valorificate către Ministerul Finanțelor Publice și Agenția

Națională de Administrare Fiscală.

(2) Compania Națională „Imprimeria Națională” — S.A. va

asigura un sistem de verificare on-line a biletelor produse și

valorificate de către organele abilitate de control, pe pagina

proprie de web.

Art. 5. — Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 10 ianuarie 2011.
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