INFORMARE

Vă informăm că după expirarea celor 90 zile, prevăzute de lege ca perioadă în care pot depune
documentele justificative și pot face plata sumelor datorate statului român pentru operarea
începând cu 24 decembrie 2010, pentru a se încadra în perioada de amnistie prevăzută de art.II alin.8
din Legea nr.124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2014 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, care modifică și
completează O.U.G. nr.77/2009, accesul din România la domeniile care oferă jocuri de noroc sau la
domeniile afiliaților care nu îndeplinesc condițiile legale, va fi restricționat și se vor începe
procedurile penale împotriva acelora care au încălcat legea în România, pentru recuperarea sumelor
datorate și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor responsabile, atât din România cât și din
străinătate.
De asemenea, informăm toți jucătorii că în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) din OUG
nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc: ”Constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul
României la activităţi de jocuri de noroc la distanţă, aşa cum sunt definite la art.10 alin.(1) lit.h)-n),
care nu sunt autorizate de O.N.J.N.”, iar după expirarea celor 90 de zile prin interzicerea accesului la
platformele neautorizate există riscul ca banii depuși în aceste platforme să nu mai poată fi returnați.
Totodată, precizăm pentru toți operatorii de jocuri de noroc online care au operat prin
intermediul platformelor dedicate în limba română sau care au acceptat jucători români pe
platformele lor că data de la care începe scurgerea celor 90 de zile este 12 iunie 2015, data la care a
fost publicată in Monitorul Oficial al României legea nr.124/2015 pentru aprobarea OUG nr.92/2014
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative.

NOTICE

Please note that after the expiry of the 90 days provided by law, as period in which the
operators may submit documents and make payment of the amounts due to the Romanian state for
operating from 24 December 2010, to comply with the amnesty period provided for by art.II par.8 of
Law no.124/2015 approving Government Emergency Ordinance no.92/2014 regulating fiscal
measures and amendment of legislation, which amends GEO no.77/2009, the access from Romania
to domains that offer gambling or to affiliates domains that do not meet the legal requirements, will
be restricted, and criminal proceedings will be initiated against those who trespassed the Romanian
law, to recover the amounts due and to bring to justice all those responsible, both in Romania and
abroad.
We also inform all players that in accordance with art.22 para.(6) of GEO no.77/2009 on the
organization and operation of gambling, ”The participation of individuals (natural persons) on
Romanian territory in remote gambling activities, as defined in Article 10(1)(h)-(n), that have not
been authorized by the ONJN, constitutes an infraction punishable with a fine of RON 5.000 to RON
10.000”, and after the expiry of 90 days, by banning the access to unauthorized platforms, there is a

risk that the money deposited in these platforms can no longer be returned.
At the same time, we specify to all online gambling operators which operated through
dedicated platforms in Romania or accepted Romanian players on their platforms, that the date from
which the period of 90 days begins is June 12, 2015, the date Law no.124/2015 approving
Government Emergency Ordinance no.92/2014 regulating fiscal measures and amendment of
legislation was published in the Official Gazette.

