Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Nr. 39.123/2017

04.08.2017

Către toți operatorii din industria jocurilor de noroc: Respectați legea, fiți
responsabili!
În urma apariției articolului “2.000 de români trăiesc din poker. Stau câte 10-12
ore la laptop și produc până la 10.000 euro pe lună”, publicat în ediția online a
ziarului Libertatea, în data de 3 august 2017, ONJN face următoarele precizări:
Toți organizatorii de jocuri de noroc trebuie să își promoveze activitățile cu
respectarea principiilor unui joc responsabil social, precum și cu respectarea
recomandărilor Comisiei Europene cu privire la promovarea jocurilor de noroc.
Conducerea Oficiului a insistat permanent asupra necesității ca toți operatorii să
promoveze jocurile de noroc cu maximă responsabilitate, într-un mod care să
dovedească maturitatea industriei.
“Oficiul va continua, prin acțiuni și luări de poziție, să vegheze la un proces de
dezvoltare responsabilă și echilibrată a domeniului jocurilor de noroc din țara noastră,
și să susțină efortul de transparență și deplină legalitate al operatorilor”, ține să
sublinieze președintele ONJN, Dan Iliovici.

În acest context, reamintim cele mai importante principii privind promovarea
jocurilor de noroc într-un mod responsabil, principii pe care Oficiul le susține și le
va impune cu toată forța autorității instituției.

Astfel, comunicările în spațiul public nu ar trebui:
(a) să facă afirmații nefondate cu privire la șansele de câștig sau profitul la care
jucătorii se pot aștepta în urma practicării jocurilor de noroc;
(b) să sugereze că aptitudinile pot să influențeze rezultatele unui joc, atunci când
nu este cazul;
(c) să exercite presiuni pentru a practica jocuri de noroc sau să denigreze
persoanele care se abțin de la practicarea jocurilor de noroc prin alegerea unui
anumit moment sau loc sau prin natura comunicării comerciale;
(d) să prezinte jocurile de noroc că activități atractive din punct de vedere social
sau să conțină afirmații ale unor personalități recunoscute sau persoane celebre
care sugerează că jocurile de noroc contribuie la succesul social;
(e) să sugereze că jocurile de noroc pot fi o soluție la problemele sociale,
profesionale sau personale;
(f) să sugereze că jocurile de noroc pot fi o alternativă la un loc de muncă, o
soluție la problemele financiare sau o formă de investiții financiare.

