G uvernul R om âniei
Secretariatul G eneral al G uvernului
O ficiul N aţional pentru Jocuri de N oroc

A nexa nr. 2

PR O C E D U R A DE L U C R U AL C O N SIL IU L U I C O N S U L T A T IV

I.

C adrul legal şi rolul C onsiliului consultativ:

Art. 1. C onsiliul consultativ pe lângă O ficiul N aţional pentru Jocuri de noroc se organizează şi
funcţionează ca şi organ consultativ pe lângă O ficiul N aţional pentru Jocuri de N oroc, potrivit
j . ?

prevederilor art. 9 A1 din O rdonanţa de urgenţă a G uvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea O ficiului N aţional pentru Jocuri de N oroc şi pentru m odificarea şi com pletarea
O rdonanţei de urgenţă a G uvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jo cu rilo r de noroc,
aprobată cu m odificări şi com pletări prin Legea nr. 227/2013, şi ale art. 4 din H otărârea G uvernului nr.
298/2013 privind organizarea şi funcţionarea O ficiului N aţional pentru Jocuri de N oroc şi pentru
m odificarea H otărârii G uvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea N orm elor m etodologice de aplicare a
O rdonanţei de urgenţă a G uvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jo cu rilo r de noroc,
cu m odificările şi com pletările ulterioare.
Art. 2. C onsiliul consultativ, denum it în continuare C onsiliul, are rolul de inform are a autorităţii cu
privire la aspecte din dom eniul jo cu rilo r de noroc, în vederea îm bunătăţirii activităţii C om itetului de
supraveghere, pentru buna organizare şi funcţionare a O ficiului.

II.

O rgan izarea C on siliu lui consultativ:

Art. 3 C onsiliul consultativ este prezidat de către preşedintele O N JN sau, în lipsa acestuia, de
vicepreşedinte.
Art. 4. C onsiliul este form at din specialişti din dom eniul jo cu rilo r de noroc, reprezentanţi ai asociaţiilor
sau o rganizaţiilor care reprezintă operatorii care desfăşoară activităti de profil (nu m ai m ult de doi
..

.1

,

m em brii propuşi din cadrul aceleiaşi organizaţii), din persoane din m ediul academ ic, precum şi din alte
persoane a căror expertiză sau cunoştinţe pot conduce la îm bunătăţirea activităţii.
Art. 5. Participarea în calitate de m em bru al C onsiliului consultativ este voluntară şi deschisă pentru
toate asociaţiile de agenţi econom ici im plicaţi în dom eniul jo cu rilo r de noroc, precum şi pentru alte
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persoane ju rid ice şi fizice cointeresate, cu respectarea prevederilor prezentului R egulam ent şi a
d ispoziţiilor legale din pream bul. Astfel, lista m em brilor nu este exhaustivă şi va putea fi revizuită.
Art, 6 M em brii C onsiliului sunt num iţi/revocaţi prin Ordin al preşedintelui O ficiului, fiind validaţi
anterior em iterii ordinului de num ire/revocare în cadrul şedinţelor C onsiliului, prin votul m ajorităţii
celor prezenţi.
Art. 7 La p ropunerea pentru validarea ca şi m em bru în C onsiliul consultativ, solicitanţii înaintează
secretarului C onsiliului un C urriculum V itae. acte doveditoare pentru apartenenţa la asociaţiile de
profil/instituţii academ ice, precum şi orice alte docum ente solicitate acestora, în vederea relevării
aportului pe care aceştia îl pot aduce în cadrul lucrărilor C onsiliului.
Art. 8

funcţie de subiectele care urm ează a fi analizate în cadrul şedinţelor, la lucrările C onsiliului

pot participa, în calitate de invitaţi, specialişti din cadrul O N JN , reprezentanţi ai altor autorităţi a căror
activitate are incidenţă asupra dom eniului jocurilor de noroc sau reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale din dom eniu care pot oferi inform aţii relevante de specialitate. Invitaţia se adresează
acestora de către preşedintele O ficiului, prin secretarul C onsiliului, telefonic, prin po şta electronică
sau fax.
A n . 9. S ecretariatul C onsiliului este asigurat de către un salariat desem nat din cadrul O N JN .
A rt 10. C onsiliul consultativ are urm ătoarele atribuţii principale:
a) Inform area autorităţii asupra realităţilor econom ico-sociale şi situaţiei specifice existente în
dom eniul jo cu rilo r de noroc;
b) E xam inarea şi dezbaterea unor problem e din dom eniul jo cu rilo r de noroc;
c) E m iterea de puncte de vedere în cadrul procesului de consultare solicitat de autoritate. în faza
de proiectare, evaluare şi revizuire a politicilor şi reglem entărilor iniţiate de Oficiu.

III. F u n c ţio n a re a C onsiliului consultativ:
Art. 11

C onsiliul se întruneşte, de regulă, lunar, sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea

preşedintelui O ficiului.
Art. 12, C onvocarea C onsiliului se face de către secretarul acestuia, prin poşta electronică, fax sau
telefonic, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
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Art. 13. în invitaţia la şedinţa C onsiliului, se vor preciza data. ora. locul desfăşurării şi ordinea de zi a
acesteia.
Art. 14 Lucrările C onsiliului consultativ se desfăşoară la sediul O ficiului N aţional pentru Jocuri de
N oroc sau. după caz, în oricare alt loc stabilit în funcţie de necesitate.
Art. 15. O ficiul N aţional pentru Jocuri de N oroc asigură suportul tehnic şi logistic necesar funcţionării
Consiliislui consultativ.
Art. 16 C onsiliul consultativ este legal constituit num ai în prezenţa a jum ătate plus unu din num ărul
m em brilor acestuia.
Art. 17. în cazuri excepţionale, atunci când din partea unei organizaţii nu poate participa la o şedinţă
niciunul dintre m em brii, organizaţia poate îm puternici un înlocuitor pentru a participa la şedinţele de
consultare.
Art.

1P

P entru

asigurarea

coerenţei

discuţiilor

purtate

în

cadrul

C onsiliului,

precum

şi

reprezentativităţii acestuia, dacă, în cursul unui an calendaristic, unul din m em brii num iţi participă la
mai puţin de ju m ătate din şedinţele C onsiliului, acesta îşi pierde de drept şi fără nicio form alitate
calitatea de m em bru.
Art. 19 La şedinţele C onsiliului participă secretarul acestuia care va consem na într-o m inută aspectele
analizate şi cele agreate în cadrul şedinţelor.
A rt. 20

E rorile m ateriale din cuprinsul m inutelor pot fi îndreptate, din oficiu, sau la cererea

m em bri or, cu aprobarea preşedintelui.
Art. 21

C onsiliul consultativ em ile propuneri şi opinii, avizele acestuia nefiind obligatorii pentru

activitatea preşedintelui. Oficiului sau C om itetului, după caz.
Art. 22. O ficiul poate solicita şi în scris opinia m em brilor C onsiliului consultativ.
Art. 23

O rdinea de zi a şedinţelor va include tem atici aferente atribuţiilor O N JN , rezultate din

legislaţia în vigoare, sau tem atici de interes în dom eniul jo cu rilo r de noroc, propuse de m em brii
C onsiliului consultativ sau de către direcţiile de specialitate din cadrul ONJN .
Art. 24 D iscuţiile din cadrul şedinţelor C onsiliului se înregistrează audio cu ajutorul unui dispozitiv
specializat, de obicei, reportofon, pentru a asigura verificarea corectitudinii şi plenitudinii m inutelor
scrise ale şedinţelor; secretarul C onsilului se asigură de păstrarea înregistrărilor.
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IV', O ispoziţii finale:

An. 25 Prezentul regulam ent se poate m odifica şi com pleta ori de câte ori este necesar, prin O rdin al
P reşedintelui O ficiului N aţional pentru Jocuri de Noroc.

