GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

INFORMARE
cu privire la inițierea jocurilor de noroc în baza asumării Regulamenului de joc,
publicat de operatorii din România
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc aduce la cunoștință jucătorilor din România, că
inițierea oricărei activități legale de joc de noroc trebuie făcută doar după parcurgerea și înțelegerea
Regulamentului de joc - Termeni și Condiții - , pe care fiecare operator îl are publicat, sau trebuie să îl
publice obligatoriu, atât sub formă electronică, cât și sub formă scrisă.
Sub acest aspect, vă precizăm faptul că, potrivit dispozițiilor art. 7 din O.U.G nr. 77/2009,
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: „Prin participant la jocul de noroc se înțelege
orice persoană fizică majoră, cu vârsta de cel puțin 18 ani împliniți, care dorește și are dreptul legal
să participe la jocuri de noroc autorizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și a
reglementărilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea necondiționată a
regulamentului respectivului joc de noroc”.
Regulamentul de joc, sau, după caz, Termenii și condițiile sunt aprobate de Comitetul de
supraveghere al ONJN și cuprinde obligatoriu prevederile referitoare la descrierea activității,
procedura de omologare a rezultatelor și de validare a premiilor. Orice modificare ulterioară cerută de
operatorii de jocuri de noroc va putea intra în vigoare numai după aprobarea din partea Comitetul de
supraveghere al ONJN.
Potrivit Hotărîrii nr.111 din 24 februarie 2016, privind Normele metodologice de punere în
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 pentru organizarea şi exploatarea jocurilor
de noroc, regulamentul de joc prevede expres obligațiile și responsabilitățile fiecărei persoane care
participă la exploatarea în mod direct a activității de joc de noroc, acesta exprimându-se din punct
de vedere juridic ca un act asumat și funcționând ca un contract între jucători și operatorii
licențiați din România.
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