Societate profesională de avocaţi
Modificări relevante aduse de O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi
modificarea unor acte normative în privința acţiunilor organizate de diferiţi operatori economici în scopul
stimulării vânzărilor

 O.U.G. nr. 92/2014 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc a fost publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 957 din 30.12.2014. Acest act normativ de modifică Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009. Modificările vor intra în vigoare în 45 de zile de la data publicării lor în Monitorul
Oficial, respectiv în data de 13.02.2015.

OUG nr. 77/2009 anterior modificării prin OUG
nr. 92/2014

OUG nr. 77/2009 astfel cum a fost modificată prin
OUG nr. 92/2014

Art. 3 - (1) Prin joc de noroc se înţelege acea
activitate comercială care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii: se atribuie câştiguri
materiale, de regulă băneşti, ca urmare a oferirii
publice de către organizator a unui potenţial câştig
şi a acceptării ofertei de către participant, cu
perceperea unei taxe de participare directe sau
disimulate, câştigurile fiind atribuite prin selecţia
aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac
obiectul jocului, indiferent de modul de producere
a acestora.
(2) Sunt incluse în această categorie şi acele
activităţi comerciale în care beneficiarii premiilor
sunt stabiliţi pe baza rezultatelor unor evenimente
sau concursuri ce se vor produce fără implicarea
organizatorilor.

Art. 3. - (1) Prin joc de noroc se înţelege acea
activitate care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii: se atribuie câştiguri materiale, de regulă
băneşti, ca urmare a oferirii publice de către
organizator a unui potenţial câştig şi a acceptării
ofertei de către participant, cu perceperea unei
taxe de participare directe sau disimulate,
câştigurile fiind atribuite în baza regulamentului de
joc aprobat de Oficiul Naţional pentru Jocuri de
Noroc, denumit în continuare O.N.J.N., prin
selecţia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care
fac obiectul jocului, indiferent de modul de
producere a acestora.
(2) Sunt incluse în această categorie şi acele
activităţi în care beneficiarii premiilor sunt stabiliţi
pe baza rezultatelor unor evenimente sau
concursuri ce se vor produce fără implicarea
organizatorilor.
(3) Organizarea oricărei activităţi care implică
existenţa unuia din următoarele elemente: joc
şi/sau partidă caracteristice jocurilor de noroc,
taxă de participare sau miză, fond de câştiguri sau
premii ce urmează a se acorda unui/unor
câştigător/câştigători, mijloace de joc specifice
jocurilor de noroc (cărţi, zaruri, mese de joc şi
altele), organizatori de activităţi caracteristice
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jocurilor de noroc, participanţi la aceste activităţi
este permisă doar cu avizul Comitetului de
Supraveghere al O.N.J.N.
Art. 11 - Nu sunt considerate jocuri de noroc şi
sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de
jocuri:
a)tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în
alte colectivităţi şi care au un caracter distractiv şi
nonprofit pentru organizatori;
b)jocurile de tip distractiv, exploatate prin
intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de
orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe
elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei,
inteligenţei şi dexterităţii participantului;
c)acţiunile organizate de diferiţi operatori
economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării
vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare,
respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din
partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe
care produsul l-a avut anterior desfăşurării
acţiunii publicitare.

Art. 11 - (1) Nu sunt considerate jocuri de noroc şi
sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de
jocuri:
a) tombolele organizate în şcoli, în grădiniţe sau în
alte colectivităţi, precum si cele organizate de
asociaţii sau fundaţii nonprofit şi care au un
caracter distractiv şi nonprofit pentru organizatori.
Caracterul tombolei este considerat nonprofit
atunci când suma totală a taxei de participare este
egală cu suma totală a premiilor câştigate, acelaşi
principiu aplicându-se şi atunci când este vorba de
bunuri sau altele asemenea;
b)jocurile de tip distractiv, exploatate prin
intermediul unor maşini, aparate, dispozitive de
orice fel şi care nu presupun câştiguri bazate pe
elemente aleatorii, ci au ca scop testarea forţei,
inteligenţei şi dexterităţii participantului;
c)acţiunile organizate de diferiţi operatori
economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării
vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare,
respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din
partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe
care produsul l-a avut anterior desfăşurării
acţiunii publicitare;
d) jocurile de amuzament sau de natură sportivă,
în care este necesar ca jucătorii să manifeste
cunoştinţe şi abilităţi de îndemânare şi care nu se
bazează cu precădere pe hazard.
(2) Pentru acţiunile publicitare organizate de
diferiţi operatori economici, în condiţiile
prevăzute la lit. c) a alin. (1), se instituie
obligativitatea obţinerii în prealabil a unui aviz de
la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.
(3) Utilizarea sau instalarea de aparate pentru
jocuri de amuzament în locaţii sau postarea pe
site-uri unde sunt organizate jocuri de noroc sunt
interzise. Este interzisă adaptarea echipamentelor
de jocuri de noroc pentru utilizarea lor ca
echipamente pentru jocuri de amuzament.

 Prin OUG nr. 92/2014 au fost modificate și alineatele (1) şi (3) ale art. 10 din OUG nr. 77/2009,
tombola fiind încadrată în categoria jocurilor de noroc și definită astfel:
"(1) Jocurile de noroc se clasifică după cum urmează: (….)
n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri,
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indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru
generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roţi şi alte asemenea mijloace),
organizată sau nu în prezenţa fizică a jucătorilor, unde premiile acordate sunt fixe şi nu depind de
numărul şi preţul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor şi al altor mijloace care atestă
participarea la tombolă. Câştigătorii - un număr prestabilit de participanţi - vor fi stabiliţi prin
extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afişat în prealabil şi aprobat de Comitetul de
Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot desfăşura ca joc de noroc la distanţă sau ca joc de noroc
tradiţional, iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor neputând fi mai mică de 50% din valoarea
totală a mizelor plătite pentru participarea la joc; (….)”

Scurte concluzii:
 Incepând cu data intrării în vigoare a modificărilor aduse legislatiei jocurilor de noroc prin OUG nr.
92/2014, acțiunile organizate de diferiți operatori economici în scopul stimulării vânzărilor (care nu
presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanților și
nici majorarea prețului pe care l-a avut produsul înaintea acțiunii respective) implică obținerea prealabilă
a avizului Comitetului de Supraveghere a Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN);
 Prin OUG nr. 92/2014 nu sunt reglementate procedurile de obținere a avizului CS a ONJN, Guvernul
Romaniei urmând să aprobe și să publice norme metodologice în acest sens.
 Prin OUG nr. 92/2014 nu au fost aduse modificări sau abrogări exprese ale prevederilor O.G. nr. 99/2000
privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, prin acest act normativ și normele sale de
aplicare fiind reglementate, între altele, atât practicile de vanzare cu pret redus, cat și loteriile
publicitare, astfel încât, la momentul intrării în vigoare a modificărilor OUG nr. 77/2009 vor exista în
vigoare, într-o coexistență toxică, atât prevederile modificatoare ale legislației jocurilor de noroc, cât și
cele ale legislației cu privire la practicile de comercializare. Rămâne de urmărit în ce măsură în viitorul
apropiat se vor consolida opinii clare cu privire la practicile de comercializare/stimulare a vânzărilor care
presupun acordarea de premii/caștiguri de orice fel.
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