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Modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc prin Legea nr. 30/2022

Prevederile Art. 13 în vigoare ÎNAINTE de modificările aduse de Legea
nr. 30/2022

Prevederile Art. 13 în vigoare DUPĂ modificările aduse de Legea nr.
30/2022

Art. 13 - (1) Acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv
acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea
de taxe. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească şi să
depună la O.N.J.N. o declaraţie lunară, la data şi sub forma unui formular-tip,
aprobată prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., însuşită de administratorul societăţii -
pentru jocurile de noroc tradiţionale sau de persoana autorizată - pentru jocurile de
noroc la distanţă, în care să evidenţieze veniturile din jocuri de noroc aşa cum sunt
ele definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi suma ce trebuie
achitată pentru plata taxei de licenţă şi de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în
parte.

(2) Pentru societăţile care organizează pariuri în cotă fixă, pariuri mutuale, pariuri
în contrapartidă, bingo organizat prin intermediul reţelelor de televiziune, precum şi
jocuri de noroc la distanţă, astfel cum acestea sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -
m), taxa pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileşte în funcţie
de veniturile realizate de organizator din exploatarea acestor activităţi, astfel cum
sunt ele definite la art. 11 din prezenta ordonanţă de urgenţă, conform pct. 1 subpct. II
din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de
noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces
prevăzută la alin. (4), precum şi celelalte taxe prevăzute în prezenta ordonanţă
de urgenţă constituie venit la bugetul de stat.

(4) Organizatorii de jocuri de noroc tradiţionale caracteristice cazinourilor şi
cluburilor de poker, permit accesul în locaţiile autorizate numai pe baza unui bilet de
intrare, valabil pentru 24 de ore, pentru fiecare persoană. Valoarea biletului de intrare
este stabilită conform pct. 4 lit. B din anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(5) Pentru cazinouri şi cluburile de poker, biletul de intrare se emite şi se

Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea
şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează
după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Un procent de 98,8% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de

organizare a jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc,
taxa de acces prevăzută la alin. (4), precum şi din celelalte taxe prevăzute în
prezenta ordonanţă de urgenţă se constituie venit la bugetul de stat, iar prin
derogare de la dispoziţiile alin. (2) al art. 30 din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare nr. 69/2010, republicată, un procent de 1% din aceste taxe se constituie
ca venit al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi 0,2% ca venit al Comitetului
Naţional Paralimpic."



încasează la recepţie pentru fiecare persoană care intră în cazinou, respectiv în
clubul de poker, indiferent dacă aceasta participă sau nu la jocurile de noroc.

(6) Persoanele cărora li s-a eliberat bilet de intrare au obligaţia să-l păstreze, pe
toată perioada cât se află în incinta locaţiei în care se eliberează astfel de bilete.

(7) Biletele de intrare se vor emite în condiţiile stabilite prin ordin al Preşedintelui
O.N.J.N.

2. După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31) - (33), cu
următorul cuprins:

"(31) Suma datorată Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional
Paralimpic potrivit prevederilor alin. (3) se calculează de către plătitorii de taxe şi se
declară în declaraţia fiscală depusă la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
denumită în continuare ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează
într-un cont de venituri deschis la Trezoreria Statului la dispoziţia Comitetului
Olimpic şi Sportiv Român şi Comitetului Naţional Paralimpic.

(32) Creanţele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român reprezentând 1%, respectiv
creanţele Comitetului Naţional Paralimpic reprezentând 0,2% din taxele de
licenţiere, autorizare, acces şi celelalte taxe prevăzute de prezenta ordonanţa de
urgenţă reprezintă creanţe bugetare şi se administrează de către ANAF.

(33) Procedura de administrare a creanţelor, inclusiv schimbul de informaţii
necesar, se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor şi ministrului
sportului, care se elaborează la propunerea ANAF."
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