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„A R G U M E N T U M” 

 

Industria de divertisment reprezintă în lumea globalizată din prezent, una dintre 

cele mai puternice şi prolifice dintre ramurile economice, are un impact major în PIB-ul 

mondial şi o creştere constantă de ceva timp. Trebuie spus că alături de turism, 

alimentaţie publică şi altele, industria de jocuri de noroc este parte componentă a 

divertismentului şi în ultimii zece ani, aceasta a început să-şi mute operaţiunile din land 

based în mediul virtual (online). 

La fel ca şi alcoolul şi ţigările, jocul de noroc este considerat un viciu, şi este 

tratat ca atare la nivel internaţional (există state care interzic o astfel de activitate, state 

care permit doar anumite tipuri de jocuri, state care nu au încă reglementat domeniul 

jocurilor de noroc online etc.), iar în ţara noastră are o istorie şi o tradiţie în acest 

domeniu, fapt ce ne permite să ne situăm, din acest punct de vedere în poziţia de ţară 

civilizată care permite exploatarea jocurilor de noroc, sub un monopol de stat, le 

reglementează corespunzător şi le supraveghează eficient, de aşa manieră încât să nu 

devină un pericol pentru ordinea publică şi siguranţa naţională. 

Motivaţia alegerii unei astfel de temă, care să analizeze până la cele mai mici 

amănunte industria naţională de gambling, are la bază amploarea pe care activitatea de 

exploatare a jocurilor de noroc din ţara noastră a luat-o în ultima perioadă de timp, se 

întemeiază pe identificarea unor soluţii concrete, sustenabile şi în conformitate cu 

realitatea, destinate dezvoltării capacităţii instituţionale a Oficiului Naţional pentru 

Jocuri de Noroc, de prevenire şi combatere a fraudelor în acest domeniu, dar şi 

dezvoltarea componentei de reglementare legislativă, autorizare, monitorizare şi control 

a operatorilor care exploatează monopolul de stat. Analiza problematicii subsumate 

prezentului demers ştiinţific se întemeiază pe un obiectiv principal enunţat şi în „Cartea 
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verde privind jocurile de noroc online în piaţa internă”
1
, respectiv acela de a menţine 

ordinea publică prin identificarea celor mai bune practici la nivelul statelor membre ale 

U.E:, care să ajute la prevenirea şi depistarea fraudelor, a activităţilor de spălare a 

banilor şi a altor ilegalităţi specifice jocurilor de noroc, care pot fi aplicate cu succes la 

nivel naţional. 

În acest sens prezenta cercetare doctorală are ca scop stabilirea fundamentelor 

teoretice şi practice specifice operării sectorului de gambling online naţional, 

identificarea soluţiilor aplicabile unei realităţi de tip concurenţial în industria de jocuri 

de noroc la distanţă, prezentarea rezultatelor obţinute de la data înfiinţării Oficiului 

Naţional pentru Jocuri de Noroc din România (aprilie 2013) până în prezent, propune 

noi direcţii de abordare în sensul gestionării eventualelor riscuri şi ameninţări la adresa 

ordinii publice şi siguranţei naţionale (prevenirea spălării banilor prin intermediul 

sistemelor de jocuri de noroc, combaterea fraudei fiscale, a participării minorilor şi 

persoanelor dependente la jocurile de noroc ş.a.). 

Având în vedere scopul enunţat, a fost formulată următoarea ipoteză: exploatarea 

sigură a jocurilor de noroc online, trebuie să aibă la bază cele mai bune reglementări 

legislative în materie, folosind o abordare compatibilă cu modelele de bune practici de la 

nivelul statelor membre ale U.E. şi la nivel internaţional, completată de existenţa şi 

implicarea unei instituţii guvernamentale (O.N.J.N.) care să fie suplă, energică şi 

eficientă. 

Pentru a verifica ipoteza lansată şi pentru a atinge scopul unei astfel de cercetări 

ştiinţifice, în prezenta lucrare au fost atinse următoarele obiective: 

1. prezentarea vechiului sistem legislativ care reglementa organizarea şi funcţionarea 

jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă şi detalierea noilor reglementări introduse 

de la înfiinţarea O.N.J.N.; 

                                                           
1 a se vedea în acest sens https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0128, sursă online accesată la 11 

mai 2016, ora 23.00 
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2. stabilirea fundamentelor de natură practică care nu au permis licenţierea şi 

autorizarea jocurilor de noroc la distanţă până la reglementarea din anul 2015; 

3. înfiinţarea şi organizarea O.N.J.N., având la bază caracteristicile pieţei naţionale de 

gambling, operaţionalizarea şi dezvoltarea regională a structurilor de control, pentru 

o mai bună cunoaştere şi combatere a fenomenului infracţional specific organizării de 

jocuri de noroc; 

4. precizarea rolului şi obiectivelor O.N.J.N., garantul menţinerii ordinii publice şi 

siguranţei naţionale în industria jocurilor de noroc desfăşurate în România; 

5. necesitatea digitalizării oficiului naţional însărcinat cu autorizarea, controlul şi 

monitorizarea operatorilor de jocuri de noroc la distanţă; 

6. analiza principalelor infracţiuni specifice industriei de jocuri de noroc din România, 

şi prezentarea factorilor care generează aceste tipuri de ilegalităţi; 

7. semnalarea viitoarelor provocări incidente domeniului jocurilor de noroc în lumina 

prevederilor legislaţiei europene referitoare la spălarea banilor şi protecţia datelor cu 

caracter personal; 

8. stabilirea fundamentelor teoretice şi elaborarea unui model de bune practici pentru 

prevenirea şi combaterea ludomaniei (dependenţa de jocurile de noroc); 

Principalele constrângeri în activitatea de cercetare şi documentare au fost:  

 reglementarea legislativă a jocurilor de noroc la distanţă, de absolută noutate în 

peisajul juridic naţional; 

 inexistenţa unei practici în materie de autorizare, monitorizare şi control a 

operatorilor (mai ales a celor internaţionali) care exploatează jocuri de noroc 

online; 

 desele modificări ale cadrului normativ fiscal, fapt ce a condus la interpretări 

legislative mai mult sau mai puţin favorabile industriei de jocuri de noroc; 
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 insuficienţa fondurilor bugetare alocate O.N.J.N. pentru dotarea structurilor 

din subordine cu computere şi soft-uri specializate în monitorizarea jocurilor 

de noroc online; 

 existenţa şi perpetuarea unei mentalităţi păguboase cu privire la jocurile de 

noroc, atât la nivelul factorilor de decizie cât şi în societate (un exemplu 

elocvent în acest sens constă în faptul că jocurile de noroc nu sunt considerate 

activităţi de divertisment, potenţatoare de adrenalină ci doar o posibilitate 

facilă de îmbogăţire fără muncă, care generează o sumedenie de probleme de 

ordine publică); 

 discreţia care caracterizează o industrie ce exploatează un viciu, transformată 

într-o adevărată „muţenie” atât a reprezentanţilor asociaţiilor de operatori şi a 

organizatorilor cât şi a instituţiilor abilitate în domeniu (O.N.J.N., poliţie, 

spălarea banilor, concurenţa etc.); 

Pentru elaborarea prezentei lucrări au fost utilizate metode, tehnici şi instrumente 

de cercetare ştiinţifică, adaptate obiectivelor, de tipul: 

 metoda documentară, comparaţia şi statistica; 

 formele utilizate au fost: observarea, studiul, analiza, evaluarea şi prognoza; 

 tehnicile utilizate: analiza documentară, experimentarea teoretică, modelarea 

conceptuală; 

 instrumentele de cercetare ştiinţifică utilizate fiind: tabelele şi figurile. 

În contextul societăţii globale din prezent, a digitalizării şi a transferului accelerat 

din mediul land based în cel online, industria de jocuri se mişcă rapid, posibilităţile de 

dezvoltare sunt nebănuite, iar legislaţia, şi în general dreptul, trebuie să identifice 

modalităţi şi soluţii de reglementare în contextul unui Internet liber de reguli. 
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CAPITOLUL I 

 

SCURT ISTORIC AL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI JOCURILOR DE 

NOROC TRADIŢIONALE ŞI LA DISTANŢĂ 

 

 

1.1. ISTORIA JOCURILOR DE NOROC TRADIŢIONALE LA NIVEL 

MONDIAL 

 

1.1.1. APARIŢIA JOCURILOR DE NOROC ÎN ASIA ŞI EUROPA 

 1.1.1.1. Apariţia şi evoluţia gambling-ului
2
 

Jocurile de noroc sunt tot atât de vechi ca şi cultura umană. Operele de artă 

egiptene indicau înainte de 2000 î.e.n. jocurile de noroc ca sport sau mijloc de petrecere 

a timpului. Jocurile de noroc erau practicate în India şi Grecia cu mult timp înainte de 

naşterea lui Cristos. Indienii americani erau jucători pasionaţi cu secole înainte de 

descoperirea Lumii Noi. Ca toate fenomenele apărute din cele mai vechi timpuri, putem 

afirma că originea exactă a jocurilor nu este cunoscută.  

 

1.1.2. SCURT ISTORIC AL JOCURILOR DE NOROC ÎN AMERICA 

Europa şi America au cunoscut perioade alternative de încurajare şi reprimare a 

diferitelor feluri de jocuri de noroc. În Statele Unite, existau loterii frecvente când noua 

ţara lupta pentru supravieţuire şi nevoia de fonduri guvernamentale era acută. De regulă, 

presiunea economică pentru venituri guvernamentale mai mari a adus o toleranţă mai 

                                                           
2 A se vdea în acest sens M. Pantea, „Managementul activităţilor de prevenire şi combatere a ilegalităţilor în domeniul jocurilor de noroc 

în Uniunea Europeană”, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2011, p. 11 
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mare pentru jocurile de noroc, aşa cum o ilustrează practica din multe state americane, 

atât în trecut cât şi în prezent. 

 

1.2. JOCURILE DE NOROC LA DISTANŢĂ (ONLINE) 

 

1.2.1. GLOBALIZAREA ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC 

 Jocurile de noroc la distanţă sau online (aşa cum mai sunt cunoscute) au 

apărut în 1996, odată primul joc de acest tip lansat în Finlanda. Ascensiunea jocurilor de 

noroc la distanţă a fost confirmată de estimările din 2003, care arătau că: „piaţa 

comercială a jocurilor de noroc online din cele 25 de state membre ale U.E. a generat 

venituri brute de 51,5 miliarde euro” – sumă care reprezenta câştigul operatorilor – 

G.G.R. (diferenţa dintre taxa de participare încasată şi premiile acordate).  

 

1.2.2. APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA JOCURILOR DE NOROC LA DISTANŢĂ ÎN 

ROMÂNIA 

Printre ţările membre U.E. care şi-au modificat legislaţia în domeniul jocurilor de 

noroc sa aflat şi România, care în luna decembrie 2010, prin legea de abilitare a O.U.G. 

77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, respectiv Legea nr. 

246/2010
3
 a introdus termenul de online pentru diferite tipuri de jocuri.  

Prin acele modificări legislative se permite organizarea de activităţi loto online
4
, 

şi respectiv activităţi de pariuri mutuale
5
.  

 

Concluzie 

Prin prezentarea succintă a apariţiei şi evoluţiei jocurilor de noroc tradiţionale, 

încercăm să subliniem importanţa acestora din punct de vedere social, economic şi ca 

                                                           
3 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

4 organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă 

5 de asemenea organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă 
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formă de distracţie – aşa cum au fost iniţial concepute. Răspândirea geografică a 

jocurilor de noroc din antichitate până în prezent, modul în care au fost percepute de 

societate, interesele clasei politice – au existat perioade în care jocurile de noroc au fost 

interzise fapt ce a generat o piaţă neagră, care gestiona sume colosale de bani 

nefiscalizaţi, au făcut ca această adevărată industrie să fie oarecum contestată. 

Globalizarea şi digitalizarea sunt cei doi factori importanţi care au marcat şi 

industria divertismentului care include şi ramura jocuri de noroc. Apariţia Internetului şi 

migrarea din piaţa serviciilor landbased în online, alături de multitudinea de posibilităţi 

de conectare (calculatoare personale, tablete, telefoane mobile) a făcut ca o importantă 

parte dintre clienţii tradiţionali să se mute la jocurile organizate la distanţă. 
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CAPITOLUL II 

 

INSTITUŢII SPECIALIZATE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE 

NOROC 

 

 

2.1. STATELE MEMBRE U.E. CARE PERMIT ORGANIZAREA DE JOCURI 

DE NOROC 

 

2.1.1. OFICIIILE NAŢIONALE PENTRU JOCURI DE NOROC DIN U.E. 

 2.1.1.1. ALDERNEY 

2.1.1.2. BULGARIA 

2.1.1.3. DANEMARCA 

2.1.1.4. MAREA BRITANIE 

2.1.1.5. MALTA 

2.1.1.6. POLONIA 

2.1.1.6. ITALIA 

 

2.2. OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC DIN ROMÂNIA 

 

2.2.1. NECESITATEA APARIŢIEI UNEI INSTITUŢII SPECIALIZATE 

2.2.1.1. De la „Comisia de autorizare” la „Comitetul de Supraveghere al 

O.N.J.N.” 

 Până la apariţia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, autorizarea acestora se 

făcea de către o Comisie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar controlul de 

către Garda Financiară şi Poliţia Economică. 
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2.2.1.2. Comisia de autorizare 

Vechile reglementări: O.U.G. 69/1998 privind regimul de autorizare a 

activităţilor din domeniul jocurilor de noroc
6
 şi normele de aplicare materializate în 

H.G. 251/1999 privind condiţiile de autorizare, organizare şi exploatare a jocurilor de 

noroc
7
, stabileau modalitatea de autorizare

8
.  

2.2.1.3. Apariţia O.N.J.N. 

De asemenea O.U.G. 77/2009 a prelungit acest nefiresc, respectiv faptul că 

autorizarea o făcea o autoritate, iar controlul o alta, fapt care a generat pierderi la 

bugetul statului, inconsecvenţă şi incompetenţă. Având în vedere modelul european de 

gestionare a problematicii jocurilor de noroc prin intermediul unei instituţii specializate, 

pe „firmamentul” instituţiilor româneşti şi a făcut apariţia Oficiul Naţional pentru Jocuri 

de Noroc, aceasta preluând în întregime activitatea de autorizare, monitorizare şi 

control.  

2.2.1.4. Comitetul de supraveghere 

Activitatea Oficiului este supervizată de principalul organ de conducere denumit 

Comitet de supraveghere, care este format din nouă membri (doi membrii executivi – 

respectiv Preşedintele şi Vicepreşedintele Oficiului şi şapte membrii neexecutivi), 

numiţi prin decizie a primului-ministru. 

2.2.1.5. Consiliul Consultativ 

                                                           
6 Publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998 

7 Publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 171 din 22 aprilie 1999 

8 „Autorizarea jocurilor de noroc se realizează prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, comisie interdepartamentală, 

..., care îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Finanţelor ... iar activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul 

direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor. Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfăşurare normală şi sub un 

control strict a jocurilor de noroc în România. Principiul fundamental al activităţii comisiei este îmbinarea intereselor celor trei părţi 

implicate: jucător, agent economic organizator de jocuri de noroc şi stat” 
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În scopul bunei organizări şi funcţionări a O.N.J.N. şi pentru îmbunătăţirea 

activităţii Comitetului de supraveghere, preşedintele O.N.J.N. este sprijinit de un 

Consiliu consultativ
9
.  

 

2.2.2. ASPECTE DE ORDIN LEGISLATIV ŞI PRACTIC 

 2.2.2.1. Competenţele instituţiei 

 Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, este organizat şi funcţionează în baza 

prevederilor O.U.G. 20/2013
10

, şi ale H.G. nr.298/2013, ca „organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul jocurilor de noroc”, cu 

personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului României. 

2.2.2.2. Competenţele conducerii executive ale Oficiului 

 Atribuţiile Preşedintelui O.N.J.N., sunt de reprezentare
11

, executive şi 

decizionale, în sensul în care acesta prezidează şi conduce efectiv şedinţele Comitetului 

de Supraveghere al O.N.J.N. În măsura în care nu poate asigura conducerea operativă a 

Oficiului preşedintele poate mandata prin ordin unul din directori să participe şi să 

exercite dreptul său de decizie în şedinţele Comitetului. Şeful instituţiei răspunde direct 

şi personal de ducerea la îndeplinire a deciziilor Comitetului de Supraveghere. În acelaşi 

timp pentru a rezolva problemele executive poate delega prin ordin Vicepreşedintelui 

Oficiului sau unui director atribuţiile sale. 

2.3. REALIZĂRI ALE O.N.J.N. DE LA ÎNFIINŢARE PÂNĂ ÎN PREZENT 

 

Printre cele mai importante realizări ale Oficiului, de la înfiinţarea acestuia din 

2013 până în prezent menţionăm: reglementarea legislativă a jocului de poker (care a 

                                                           
9 Componenţa Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea şedinţelor acestuia, precum şi orice alte dispoziţii privind 

activitatea Consiliului consultativ sunt stabilite prin ordin al preşedintelui ONJN. 

10 aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 227 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

11 reprezintă instituţia în relaţiile cu alte autorităţi publice sau private şi în justiţie 
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fost considerat sport la un moment dat), permiterea şi reglementarea turneelor de poker, 

a festivalurilor de poker, optimizarea şi reglementarea cu succes a jocurilor de noroc la 

distanţă, acordarea primelor licenţe de joc (în primă faza a fost acordat un drept 

temporar de joc în anul 2015), organizarea şi funcţionarea structurilor subordonate la 

nivel central şi local, pentru optimizarea activităţii acestora, scoaterea (încă din primul 

an de funcţionare) mijloacelor de joc din zona neagră şi gri şi autorizarea sau după caz 

licenţierea, cooperarea instituţională cu asociaţiile de operatori şi celelalte organe şi 

instituţii cu competenţe în domeniu. 

 

2.3.1. EVITAREA PROCEDURII DE INFRIGEMENT ÎN DOMENIUL 

JOCURILOR DE NOROC 

Cu toate că, jocurile de noroc, constituie monopol de stat, există la nivelul U.E., 

obligativitatea statelor membre de notificare a măsurilor legislative din domeniile 

nereglementate, înainte de a fi aprobate, deci aflate în stadiul de proiect (fie că este 

vorba de proiect de lege, de ordonanţă sau de hotărâre de guvern), conform prevederilor 

art. 8, alin. (1)
12

 din Directiva 98/34/CE
13

.  

                                                           
12 În conformitate cu prev. art. 10, Comisiei îi este comunicat, de îndată, de către statele membre, orice proiect de reglementare tehnică, 

cu excepţia situaţiei în care acesta transpune integral textul unui standard internaţional sau european, caz în care este suficientă informaţia 

referitoare la standardul în cauză; de asemenea, acestea înaintează Comisiei o expunere a motivelor care fac necesară elaborarea unei 

astfel de reglementări, în cazul în care acest lucru nu a fost clarificat suficient în proiectul de reglementare tehnică. După caz şi dacă nu a 

fost transmis deja cu o comunicare anterioară, statele membre transmit o dată cu comunicarea textelor principalelor acte cu putere de lege 

sau normelor administrative aflate în legătură directă, în cazul în care pentru evaluarea implicaţiilor proiectului de reglementare tehnică 

este necesară cunoaşterea acestor texte. Statele membre comunică proiectul din nou, în aceleaşi condiţii, în cazul în care îi aduc 

modificări care au ca efect schimbarea semnificativă a obiectului, scurtarea programului de punere în aplicare avut în vedere anterior, 

adăugarea de specificaţii sau cerinţe ori transformarea acestora în unele mai restrictive. În special, în cazul în care proiectul are ca obiect 

limitarea comercializării sau utilizării unei substanţe chimice, a unui preparat sau produs din motive legate de sănătatea publică sau de 

protecţia consumatorilor sau a mediului, statele membre transmit, de asemenea, fie un rezumat, fie referinţe la datele relevante referitoare 

la substanţa, procesul sau produsul în cauză, să cunoască înlocuitorii disponibili, atunci când asemenea informaţii există, şi să comunice 

efectele anticipate ale măsurilor referitoare la sănătatea publică şi protecţia consumatorilor şi a mediului, împreună cu o analiză a 

evaluării riscului desfăşurată în mod corespunzător, în conformitate cu principiile generale de evaluare a riscului substanţelor chimice 

prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr.793/93, în cazul unei substanţe existente, sau la articolul 3 alineatul (2) 

din Directiva 67/548/CEE, în cazul unei substanţe noi. Comisia notifică de îndată celelalte state membre cu privire la proiect şi la toate 

documentele care i-au fost înaintate; de asemenea, aceasta poate înainta proiectul în cauză comitetului prevăzut la articolul 5 şi, după caz, 
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2.3.2. REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 

2013-2017 

O.U.G. nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului 

Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

a făcut posibilă apariţia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, care avea ca 

principale obiective îmbunătăţirea şi adaptarea reglementărilor din domeniul jocurilor de 

noroc la realităţile economico-sociale şi la dinamica acestui domeniu extrem de activ, cu 

implicaţii sociale asupra unor categorii vulnerabile, ţinând seama de necesitatea 

asigurării prevenirii dependenţei de jocuri de noroc, a protecţiei minorilor, a realizării 

unei mai bune supravegheri şi a control eficient asupra operatorilor economici autorizaţi 

în domeniu. 

Franţa: France gambling law, section 24 

Spania: Gambling Law 13/2011. Article 18, paragraph 4. 

Bulgaria: Gambling Act, Art. 6. Paragraph 1, no. 4: 

 

2.3.3. APLICAREA LEGII ÎN LITERA ŞI SPIRITUL EI ÎN PIAŢA JOCURILOR 

DE NOROC NAŢIONALĂ 

Încă de la înfiinţare Oficiul., a aplicat legea în litera şi spiritual ei, elocvent fiind 

în acest sens, îndrăzneaţa soluţie de a aplica o sancţiune contravenţională unuia din cei 

mai mari operatori de jocuri de noroc online, şi totodată de da dispune confiscarea sumei 

de aproximativ 2 mil. dolari, proveniţi din săvârşirea aspectelor contravenţionale.  

                                                                                                                                                                                                       
comitetului care răspunde de domeniul respectiv. Referitor la specificaţiile tehnice sau la alte cerinţe prevăzute la articolul 1 alineatul (9) 

paragraful al doilea liniuţa a treia, observaţiile detaliate sau avizele Comisiei sau ale statelor membre pot avea în vedere numai aspectele 

care pot obstrucţiona comerţul şi nu aspectele fiscale sau financiare ale măsurii. 

13 a se vedea în acest sens Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri 

pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, disponibilă la: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=celex%3A31998L0034, sursă online accesată la 11 februarie 2018, ora 23.00 
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2.2.3.4. Realizări în cifre concrete ale O.N.J.N. 

 De asemenea în tabelul care urmează, prezentăm sintetic rezultatele obţinute pe 

ultimii trei ani: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Concluzie 

Având în vedere caracterul de monopol al jocurilor de noroc, statele membre 

U.E., pot reglementa fiecare dintre ele în orice mod doresc acest domeniu. În acest sens 

trebuie menţionat faptul că în uniune sunt state care au reglementat domeniul jocurilor 

de noroc şi deţin autorităţi care gestionează acest domeniu, state care permit doar 

anumite tipuri de jocuri (fie că au un singur organizator de exemplu Loterie naţională, 

fie că licenţiază un singur operator privat – cu este cazul Ungariei, fie un mix de mai 

multe tipuri landbased fără jocuri la distanţă etc.) şi ţări care interzic desfăşurarea 

acestui tip de serviciu. Ca atare în acest capitol am descris pe scurt autorităţile care 

gestionează problematica specifică jocurilor de noroc în statele membre ale U.E., cele 

mai relevante, modul de organizare şi aspectele legale incidente. 

De asemenea am prezentat pe larg un istoric al autorităţilor care au gestionat 

domeniul în România, apariţia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, precum şi 

problematica specifică cu care s-a confruntat instituţia de a înfiinţare până în prezent. 

Rezultate obţinute 2015 2016 2017 

Autorizări, licenţe 1.187.747.655 lei  1.209.429.774 lei 1.314.331.066 lei  

Amenzi 8.245.500 lei 8.105.000 lei 9.576.000 lei 

Penalităţi aplicate  

pt. online 

263.477.776 lei - - 

Nr. controale 

efectuate  

(la nivel naţional) 

8.624 8.921 13.093 
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Relevant este studiul de caz prezentat în finalul capitolului, ocazie cu care am 

detaliat confiscarea sumei de peste 2 mil. dolari şi aplicarea unei sancţiuni 

contravenţionale unuia dintre cei mai mari operatori de jocuri de noroc online din lume. 
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CAPITOLUL III 

 

ELEMENTE DE DREPT COMPARAT ÎN DOMENIUL JOCURILOR 

DE NOROC LA DISTANŢĂ 

 

 

3.1. REGLEMENTĂRI EUROPENE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC 

 Jocurile tradiţionale în Uniunea Europeană. În ţările Uniunii Europene, 

deşi în general jocurile de noroc şi pariurile au fost considerate mult timp ilegale din 

considerente etice şi sociale, prin proceduri speciale, aceste activităţi au fost legalizate în 

timp, recunoscându-se astfel existenţa unei cereri pe piaţă, rezultată din însăşi natura 

umană, predispusă încercării şanselor sau norocului
14

. Schimbările în legislaţie au fost 

adesea ulterioare situaţiei de extindere a pieţei jocurilor de noroc şi determinate de către 

această, în general invocându-se ca motive protecţia jucătorilor şi asigurarea unor 

venituri bugetare suplimentare.  

 

3.1.1. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ A ŢĂRILOR MEMBRE U.E. 

 Trebuie precizat încă de la început, faptul că administrarea jocurilor de 

noroc constituie monopol al statelor membre U.E., sens în care fiecare stat 

reglementează cum crede de cuviinţă acest domeniu sensibil. Având în vedere caracterul 

de monopol de stat al jocurilor de noroc, principiul aplicabil la nivelul U.E. este cel al 

subsidiarităţii, pieţele din statele europene care permit jocurile de noroc la distanţă sunt 

reglementate la nivel naţional. Acest fapt permite existenţa unui cadrul legislativ pentru 

piaţa jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă în U.E. foarte diversificat.  

                                                           
14 A se vedea R. C. H. Alexander, „Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation”, published by Ashgate 

Publishing, Ltd., 2007, p.65 
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3.1.1.1. Jocurile de noroc online în Marea Britanie 

3.1.1.2. Jocurile de noroc online în Spania 

3.1.1.3. Jocul de noroc la distanţă în Polonia 

3.1.1.4. Jocurile de noroc la distanţă în Gibraltar 

3.1.1.5. Jocurile de noroc online în Estonia. 

3.1.1.6. Jocurile online în Malta. 

 

3.2. JOCURILE DE NOROC ONLINE ÎN ROMÂNIA 

 

3.2.1. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA JOCURILOR ONLINE PE TERITORIUL 

NAŢIONAL 

 Fără nu face nici un comentariu în prezenta cercetare doctorală, cu privire la 

oportunitatea, legalitatea şi aplicabilitatea prevederilor legale de la nivelul anului 2010, 

vom prezenta pe scurt, noutăţile introduse la acel moment de cele două acte normative 

care reglementau domeniul, respectiv: O.U.G. 77/2009 şi H.G. 870/2009
15

. 

3.2.1.1. Licenţierea jocurilor online 

 Licenţierea jocurilor de noroc online, se realiza de către M.F.P. prin Comisia 

de autorizare. În vederea obţinerii Licenţei, operatorii înaintau Comisiei 

documentele prevăzute de normele legale la care se adăugau documente 

specifice organizării jocurile de noroc online.  

3.2.1.2. Autorizarea jocurilor online 

În vederea obţinerii Autorizaţiei operatorii economici înaintau Comisiei 

documentele legale la care se adăugau documentele specifice organizării jocurile de 

noroc online. 

3.2.1.3. Monitorizarea jocurilor online 

                                                           
15 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc 
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Pentru buna desfăşurare a jocurilor, şi pentru un control tehnic eficient, Comisia 

trebuia să autorizeze operatori privaţi de monitorizare şi raportare, pentru cinci ani
16

, 

lucru pe care nu l-a făcut niciodată.  

3.2.1.4. Participanţii la jocurile de noroc online 

Pentru a participa la jocurile de noroc online, un jucător trebuia să fie înregistrat. 

Organizatorul de jocuri de noroc online, avea dreptul să creeze doar un singur cont de 

joc pentru un jucător înregistrat pe platforma de joc şi trebuie să acorde clientului acces 

la informaţiile privind situaţia contului de joc, istoricul jocurilor (taxele de participare, 

premiile încasate şi pierderile), depozitele şi retragerile şi orice tranzacţii efectuate pe 

contul de joc.  

 

3.2.2. LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ INCIDENTĂ DOMENIULUI 

 Activitatea de licenţiere şi autorizare a jocurilor de noroc este reglementată 

în prezent de prevederile O.U.G. nr. 77/2009 cu modificările şi completările ulterioare 

şi cele ale H.G. 111/2016
17

.  

 

                                                           
16 care aveau ca principale obiective: protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la jocurile de noroc online, asigurarea 

integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de jocuri de noroc online, cât şi a unui 

sistem de joc echitabil, prevenirea şi combaterea, prin mijloace specifice, a riscului de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de 

terorism, precum şi identificarea şi raportarea activităţilor infracţionale desfăşurate prin intermediul jocurilor de noroc online, asigurarea 

protecţiei, prin mijloace specifice, a organizatorilor de jocuri de noroc online, autorizaţi în România şi a jucătorilor împotriva practicilor 

neloiale, abuzive şi frauduloase, asigurarea funcţionării corecte şi transparente a activităţilor de jocuri de noroc online şi a unui mediu 

concurenţial competitiv în desfăşurarea acestora 

17 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea 

şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 

870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 
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3.2.3. AUTORIZAREA, MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL JOCURILOR 

ONLINE ÎN PREZENT 

Conform prevederilor legale în vigoare din domeniu, jocurile de noroc la distanţă, 

permise în România, se clasifică după cum urmează: jocuri de tip loteristic online
18

; 

cazinourile online
19

; pariurile: în cotă fixă
20

, mutuale
21

 şi în contrapartidă
22

 online; 

bingo şi keno online
23

 şi tombola online
24

. 

                                                           
18 organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii, respectiv: internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice 

alte sisteme de transmisie, care constau în extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile şi caracteristicile 

mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor, care pot fi: urne, roţi, cupe şi alte asemenea mijloace 

19 reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) şi d) ale art.10 alin.(1) din O.U.G. 77/2009, care sunt desfăşurate integral 

altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate de acelaşi operator, pe aceeaşi platformă de joc, care utilizează un singur domeniu 

de internet şi care sunt organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau 

mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. 

din România 

20 reprezentând activitatea de pariuri în cotă fixă, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizate şi 

transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de 

transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România 

21 reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, în cadrul cărora premiul se 

distribuie participanţilor declaraţi câştigători proporţional cu numărul variantelor câştigătoare deţinute de fiecare dintre aceştia, 

organizatorul fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor de participare şi de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, în 

conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii 

(internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de noroc a obţinut 

licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România 

22 reprezentând activitatea de pariuri, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, care constă în punerea în 

corespondenţă, online, a pariurilor între diverşi jucători, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucător doar în măsura în care se 

identifică un alt jucător care plasează un pariu în sensul invers celui plasat iniţial, organizate şi transmise prin intermediul oricărui sistem 

de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care un organizator de jocuri de 

noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România 

23 reprezentând activitatea de bingo şi keno, care se desfăşoară integral altfel decât în prezenţa fizică a jucătorilor, organizat prin 

intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie) şi pentru care 

un organizator de jocuri de noroc a obţinut licenţă şi autorizaţie de la O.N.J.N. din România 

24 reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, 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 
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3.2.3.1. Obţinerea licenţei şi a autorizaţiei pentru jocul online 

Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc online de la Comitetul 

de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie îndeplinite condiţiile enumerate în Anexa 3, iar 

pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc online condiţiile sunt 

prezentate detaliat în Anexa 4 a prezentei lucrări. 

3.2.3.2. Aspecte de noutate introduse prin normele metodologice (H.G. nr. 

111/2016) 

Bonusurile. Organizatorii de jocuri de noroc online pot oferi jucătorilor, din 

fondurile proprii, bonusuri sub orice formă, în condiţiile prevăzute în cuprinsul 

regulamentelor de joc. Bonusurile acordate de către organizatorii de jocuri de noroc la 

distanţă în scopul de a fi utilizate pentru participarea la joc vor fi transferate numai în 

contul de joc, retragerea acestora nefiind permisă. Bonusurile acordate sunt evidenţiate 

în mod distinct faţă de celelalte fonduri de joc ale jucătorului disponibile pentru 

retragere în orice moment.  

Interdicţia expresă. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să prevadă în 

mod expres în regulamentul de joc interzicerea accesului minorilor în locaţiile 

specializate pentru exploatarea jocurilor de noroc. Interdicţia minorilor de a participa la 

jocurile de noroc va fi afişată la loc vizibil în locaţii ori pe pagina de start a website-ului 

prin care se desfăşoară activitatea, în cazul jocurilor de noroc la distanţă. 

3.2.3.3. Autorizarea, monitorizarea şi controlul jocurilor la distanţă 

Activitatea de jocuri de noroc la distanţă pe teritoriul României se desfăşoară prin 

intermediul sistemului informatic central al organizatorului, care trebuie să conţină un 

sistem de joc, un sistem de înregistrare şi de identificare a participanţilor la joc, precum 

şi un sistem pentru păstrarea şi transmiterea în timp real a informaţiilor privind: fiecare 

sesiune de joc, fiecare taxă de participare, fiecare plată făcută participantului la joc. 

                                                                                                                                                                                                       
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 
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Concluzie 

Apariţia şi reglementarea jocurilor de noroc la distanţă în diversele legislaturi, a 

însemnat o adevărată „revoluţie” în materie de „drept”, deoarece partea juridică trebuie 

şi este împletită armonios cu o parte tehnică foarte precisă, care trebuie să reglementeze 

un domeniu „liber” – accesul şi navigarea prin Internet, o adevărată provocare pentru 

autorităţile care gestionează domeniul la nivelul fiecărui stat membru al U.E. 

Aşa cum am mai precizat în lucrare, jocurile de noroc, inclusiv cele online 

constituie monopol de stat, iar la nivelul reglementărilor din Uniune, există doar o 

prevedere care poate fi aplicată, respectiv Directiva serviciilor, care, chiar dacă prevede 

expres ca nu se aplică jocurilor de noroc, are o reglementare care stabileşte faptul că 

prestarea de servicii este liberă pe teritoriul U.E. 

În ceea ce priveşte licenţierea jocurilor de noroc la distanţă în România, aceasta a 

fost posibilă ca urmare a modificărilor legislative survenite în anul 2015, reglementare 

recunoscută foarte bună la nivelul Uniunii Europene, care a permis eliminarea riscurilor 

de ordine publică pe care acest domeniu le poate produce (prin numărul mare de 

persoane care au accesat jocurile de noroc online nelicenţiate, prin riscul neîncasării 

premiilor cuvenite de la operatori rău intenţionaţi, prin sumele importante care erau 

nefiscalizate ş.a.), dar şi prin crearea unei stări de normalitate în acest domeniu de nişă. 

Chiar dacă la momentul discutării prevederilor legislative incidente jocurilor la 

distanţă, au existat voci care au acuzat „pierderi pentru bugetul consolidat al statului prin 

migrarea jucătorilor în masă din landbased la online”, inconsecvenţa autorităţii prin 

„permiterea pe piaţa a unor firme care au operat ilegal pe teritoriul naţional” şi alte 

aspecte, s-a dovedit că, temerile enunţate nu erau fundamentate şi că cele două ramuri – 

jocurile tradiţionale şi cele la distanţă pot convieţuii într-o piaţă corect reglementată, 

concurenţială şi transparentă. 
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CAPITOLUL IV 

 

INFRACŢIUNI SPECIFICE DOMENIULUI JOCURI DE NOROC ÎN 

ROMÂNIA 

 

 

4.1. ANALIZA INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE DE LEGISLAŢIA 

NAŢIONALĂ ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII ŞI EXPLOATĂRII JOCURILOR 

DE NOROC LA DISTANŢĂ 

 

4.1.1. INFRACŢIUNI SPECIFICE ORGANIZATORILOR ŞI 

PARTICIPANŢILOR LA JOCURILE DE NOROC LA DISTANŢĂ 

 4.1.1.1. Cauze specifice 

Analiza stării de legalitate din acest domeniu a demonstrat o creştere permanentă 

a infracţiunilor descoperite şi a cuantumului prejudiciilor cauzate bugetului de stat. 

 În ultima perioadă de timp s-au intensificat preocupările crimei organizate în 

preluarea şi acapararea pieţei jocurilor de noroc. 

 Principalele încălcări de lege se referă în mod deosebit la regimul monopolului de 

stat şi constau în organizarea şi desfăşurarea de jocuri neautorizate, fără licenţă. 

4.1.1.2. Procedee de comitere a infracţiunilor şi a altor nereguli la regimul 

jocurilor de noroc 

 Particularităţile fiecărui gen de jocuri de noroc care se organizează în ţara noastră 

în paralel cu fluxurile importante de bani numerar care circulă în ambele sensuri de la 

organizator la jucător şi invers, au creat posibilităţi multiple celor din prima categorie de 

a săvârşi infracţiuni şi alte încălcări de lege de natură de a păgubi interesele bugetare ale 

statului cât şi cele legitime ale jucătorilor. 
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4.1.1.3. Infracţiuni prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009 

Cea mai răspândită şi necercetată infracţiune din domeniul jocurilor de noroc 

online a fost participarea jucătorilor la acest tip de joc care nu deţinea licenţă şi 

autorizaţie în România. Cu precizarea că din anul 2015, această infracţiune a fost 

dezincriminată de legiuitorul roman, şi transformată în contravenţie sancţionată cu 

amendă de 5.000 lei, trebuie spus că, practica juridică în ceea ce priveşte această 

încălcare este inexistentă.  

4.1.1.3.1. Infracţiunea prevăzută în art.23 alin.(1) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc 

4.1.1.3.2. Infracţiunea prevăzută în art. 23 alin. (2) lit. a), b) şi f) din O.U.G. 

77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.3. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. a) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.4. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. b) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.5. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. e) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.6. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. f) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.7. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. g) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.8. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. h) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.9. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. i) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

4.1.1.3.10. Infracţiunea prevăzută în art. 25 lit. j) din O.U.G. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
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4.2. FRAUDA FISCALĂ ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC LA 

DISTANŢĂ 

  

4.2.1. DEFINIREA ŞI REGLEMENTAREA EVAZIUNII FISCALE 

Operatorii de jocuri de noroc şi participanţii la acestea nu fac excepţie din acest 

punct de vedere, încercând sub toate formele să optimizeze câştigurile şi să le ferească 

de impozitare. „Lipsurile şi inadvertenţele legislative, instabilitatea legislativă, modul 

incoerent de aplicare a legislaţie fiscale, dar mai ales politica fiscală excesivă ca 

modalitatea cea mai facilă de procurare a resurselor financiare publice, reprezintă 

factorii esenţiali care stau la baza desprinderii unei părţi din economia oficială şi alipirea 

acesteia la zona subterană cunoscută în literatura de specialitate ca economia subterană. 

O politică fiscală excesivă nu presupune atragerea în mod automat şi spectaculos de 

resurse financiare mai mari şi mai repede la bugetul general consolidat al statului. Fuga 

contribuabililor din faţa politicii fiscale excesive, din economia oficială către cea 

subterană, devine obiectivul principal al acestora, având la bază instinctul de conservare, 

astfel, îmblânzirea politicii fiscale poate crea impulsul necesar de trecere a unor 

activităţi din economia subterană înapoi în economia oficială, de suprafaţă”
25

. 

 

4.2.2. FRAUDA FISCALĂ MODALITĂŢI SPECIFICE INDUSTRIEI 

JOCURILOR DE NOROC 

Tipurile de fraudă fiscală identificate în domeniul jocurilor de noroc sunt variate 

şi ţin de imaginaţia operatorilor şi a jucătorilor şi de soluţiile ingenioase utilizate pentru 

„evitarea căderii în câmpul de atracţie al impozitării”. Concret, pe parcursul cercetării 

                                                           
25 Dragoş Pătroi, Evaziunea fiscală între latura permisivă, aspectul contravenţional şi caracterul infracţional, ed. a 2-a, Ed. Economică, 

Bucureşti, 2007, pp. 97-98 
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doctorale am identificat diverse şi variate metode utilizate, cunoscute de autorităţile 

statului cu competenţe în prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte de natură penală. 

 

4.3. ALTE TIPURI DE INFRACŢIUNI ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ CU 

JOCURILE DE NOROC 

 

În acest domeniu al jocurilor de noroc, şi în special al celor online, pot fi 

identificate o sumedenie de fapte de natură penală care pot fi comise, atât de operatori 

cât şi de participanţii la joc. În acest sens putem exemplifica, infracţiuni din sfera 

judiciară de tipul, şantaj, înşelăciuni, camătă, furturi de tot felul, proxenetism etc., 

precum şi infracţiunile specifice sferei economico-financiare, comise de gulerele albe de 

tipul: spălarea banilor, infracţiuni de corupţie sau asimilate corupţiei (darea şi luarea de 

mită, traficul de influenţă etc.), infracţiuni la regimul drepturilor de proprietate 

intelectuală (utilizarea fără drept de soft-uri, de mărci, desene şi modele industriale etc.), 

infracţiuni la regimul contabilităţii, jocurile piramidale ş.a. 

 

4.3.1. CORUPŢIA ŞI SPĂLAREA BANILOR 

 Prin corupţie structurile infracţionale determină apariţia şi configurarea unei clase 

politice alternative
26

 subordonată intereselor acestora, punând în pericol pacea socială, 

ameninţând dezvoltarea economică şi principiile fundamentale ale democraţiei.  

 

4.3.2. JOCURILE PIRAMIDALE DESFĂŞURATE PRIN SISTEMELE DE 

COMUNICAŢII 

 Dacă, în trecut, colectarea de sume de bani de la mai mulţi participanţi la astfel de 

operaţiuni (jocuri piramidale), a fost o activitate prin care au fost practic înşelaţi o 

mulţime de oameni, şi care avea ca punct de plecare inexistenţa unui cadru normativ 

                                                           
26 oameni şi organizaţii controlate de şi care execută punctual comenzile primite de la structuri infracţionale 
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care să interzică acest tip de activitate, după apetiţia normelor legale, această practică a 

continuat sub forme din ce în ce mai rafinate. Pornind de la un e-mail prin care eşti 

invitat să plăteşti o sumă modică şi să lansezi invitaţii cercului de prieteni care la rândul 

lor să aducă alte persoane, până invitaţii de participare la conferinţe organizate în secret 

în locaţii de lux prin care ţi se propun tot felul de soluţii miraculoase de îmbogăţire peste 

noapte cu amendamentul de a plătii o sumă de bani (fie pentru a achiziţiona o carte care 

să te înveţe acest lucru, fie un mic împrumut pe care îl acorzi asociaţiei şi care va 

întoarce câştiguri fabuloase etc.), metodele de înşelare au evoluat, dar rezultatul este 

acelaşi, o gaură în bugetul propriu. 

 

Concluzie 

În prezentul capitol am încercat să prezint principalele modalităţi de săvârşire a 

infracţiunilor în domeniul jocurilor de noroc, din perspectiva economistului, respectând 

rigorile specifice juristului penalist. Considerăm că ilegalităţile specifice acestei 

industrii, necesită cunoştinţe temeinice de economie, fiscalitate şi contabilitate, fără de 

care nici un specialist în domeniu nu ar putea să înţeleagă şi să disece acest tip de 

criminalitate economico - financiară din domeniul afacerilor. 

În ultima parte a prezentului capitol, am preluat din lucrările de specialitate, cea 

mai cunoscută speţă de joc piramidal din lume, care în perioada crizei din 2008 a făcut 

deliciul mass-media. Explicaţiile date sunt în măsură să lămurească specialiştii că în 

spatele unei astfel de „afaceri” nu stă decât un principiu simplu înşelăciunea prin 

participarea la un astfel de joc a unui număr din ce în ce mai mare de persoane, care să 

permită acumularea de sume de bani cu ajutorul cărora vor fi „declaraţi câştigători” 

persoanele care se află pe poziţii fruntaşe în lista celor înscrişi la joc. Trebuie subliniat 

faptul că, „Caritasul” românesc a avut la bază aceeaşi idee, diferenţa constând în 

amploare (naţională la noi) şi în sumele de bani care puteau fi câştigate, ca urmare a 
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depunerilor făcute (peste ocean a fost vorba de milioane de dolari, la noi se putea câştiga 

de opt ori suma depusă). 

În ceea ce priveşte frauda fiscală şi spălarea banilor, acestea sunt posibile şi in 

acest domeniu, ca urmare a infracţiunilor de corupţie, la fel cum se întâmplă în domeniul 

marii criminalităţi a afacerilor. Aspectele particulare prezentate în cercetarea doctorală 

nu fac decât să confirme această ipoteză de lucru. 
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CAPITOLUL V 

 

ADICŢIA SPECIFICĂ JOCURILOR DE NOROC ONLINE 

 

 

5.1. JOCURILE DE NOROC ONLINE FENOMEN SOCIAL 

Într-un raport întocmit în anul 2011
27

 sunt surprinse cele mai importante aspecte 

care guvernau industria jocurilor de noroc tradiţionale din ţara noastră. Reproducem în 

acest sens aspectele care interesează, cu referire la tema prezentei cercetări. 

 

5.2. ADICŢIA ŞI IMPLICAŢIILE SOCIALE PROVOCATE DE JOCURILE 

ONLINE 

 

5.2.1. DESPRE ADICŢIE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC 

Jocul patologic de noroc este tulburarea de control a impulsului, ce se explică prin 

incapacitatea persoanei de a rezista impulsului de a juca, în ciuda conştientizării 

efectelor negative pe care acesta le are asupra sa şi a celor din jurul lui. Individul simte o 

senzaţie crescândă de tensiune sau de excitaţie înainte de a comite actul, şi apoi simte 

plăcere, gratificaţie sau uşurare în timpul comiterii actului. Jocul patologic de noroc este 

însoţit de sentimente de vinovăţie şi izolare, atunci când jucătorul încearcă să reducă sau 

să înceteze aceasta activitate, precum şi de dificultate în relaţionarea socială, ca o 

consecinţă a izolării cauzate de jocul excesiv. 

                                                           
27 nepublicat 
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5.2.2. FACTORII DE RISC 

Se ştie ca factorii de risc sunt cei care contribuie la apariţia problemelor legate de 

dependenţa de jocuri de noroc sau fac dependenţa dificil de tratat. Factorii ce pot 

contribui la apariţia şi dezvoltarea jocului de şansă patologic se împart în trei categorii: 

1. factorii familiali 

2. factorii individuali 

3. sociologici 

 

5.2.3. CAUZELE DEPENDENŢEI DE JOCURI DE NOROC 

Cercetătorii vorbesc despre ipoteza existenţei unui sindrom de deficient, a 

sistemului de recompense a creierului, apărut în urma unei modificări genetice, care 

duce la existenţa unui dezechilibru în eliberarea de dopamină
28

, în sensul eliberării unei 

cantităţi insuficiente. Rezultatul acestui dezechilibru este o nevoie continuă de emoţii 

pozitive, care îi determină pe indivizi să caute surse de plăcere, cum ar fi drogurile, 

alcoolul sau jocurile de noroc, comportament ce la nivel biologic, corespunde nevoii de 

reglare a cantităţii insuficiente de dopamină, substanţa cunoscută ca şi molecula plăcerii. 

 

5.2.4. SIMPTOMELE JOCULUI PATOLO.G.IC DE NOROC 

Jocul patologic de noroc este văzut ca o afecţiune ascunsă, datorită lipsei 

simptomatologiei fizice. Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale 

DSM-IV-TR
29

 a stabilit criterii de diagnosticare a jocului de şansă patologic
30

. 

                                                           
28 neurotransmiţător ce intervine în sistemul de recompense şi întăriri a creierului 

29 American Psychiatric Association, 2000, disponibil la: http://www.dependentiianonimi.ro/dependenta/dependenta-de-jocuri-de-

noroc/ce-este-dependenta-de-jocuri-de-noroc/, sursă onine accesată la 22 februrie 2017, ora 21.00 

30 M.Pantea op.cit., apud Dudaş P. Ancuţa Depresie şi adicţie în jocurile de noroc 
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5.2.5. STADIILE DEPENDENŢEI 

Prima etapă este cea de câştig, în care o sumă mare câştigată, stimulează 

sentimentul de omnipotenţă. De aceea se consideră că există doua tipuri de motivaţii 

care declanşează comportamentul de joc. 
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CONCLUZII  

  

 

 Prezenta cercetare doctorală se vrea a fi un prim pas spre normalizarea modului în 

care astăzi sunt privite jocurile de noroc, în mod particular jocurile online, de către 

factorii de decizie de la nivel guvernamental şi de către societatea românească în 

ansamblul ei. În ţările civilizate, jocurile de noroc, aşa cum am mai precizat, sunt privite 

ca mijloc de distracţie, de recreare, nicidecum o unealtă cu ajutorul căreia să te poţi 

îmbogăţii rapid. 

 Ceea ce am încercat prin cele inserate în această lucrare, nu sunt neapărat lucruri 

de absolută noutate, ci modul în care priveşte un profesionist, domeniul pe care l-a 

administrat preţ de patru ani, împreună cu o echipă, care a înţeles şi a reuşit să aducă 

reglementarea naţională în poziţia de cea mai revoluţionară prevedere legislativă la 

nivelul U.E. într-un domeniu din sfera monopolului de stat. 

 Obiectivele pe care le-am avut în vedere la elaborarea tezei de doctorat, ipotezele 

de lucru şi toate instrumentele ştiinţifice specifice unei astfel de lucrări, sunt doar 

pârghiile pe care le-am utilizat, pentru a reuşii să dau o formă ştiinţifică dar şi cu valoare 

informaţională pentru cei interesaţi de modul în care se petrec lucrurile în industria 

naţională de jocuri de noroc. Am folosit pe parcursul lucrării termenul de „industrie a 

jocurilor de noroc”, deoarece, la acest moment, prin taxele şi impozitele care sunt 

colectate la bugetul consolidat al statului, prin dezvoltarea pe orizontală şi pe verticală a 

acestui tip de bussines, prin acoperirea naţională, prin impactul social pe care îl are (fie 

că vorbim de persoanele care sunt angajate de operatorii de jocuri, fie că ne referim pur 

şi simplu la participanţii la joc – jucătorii), această activitate face parte din industria de 

divertisment, alături de turism, alimentaţie publică etc., şi considerăm că are un potenţial 

care obligă la ridicarea acestei activităţi la rangul de ramură ori industrie. 
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 Cu precizarea că, sunt o sumedenie de aspecte de natură tehnică care nu au putut 

fi inserate în această lucrare, există o multitudine de interpretări ale juriştilor, ale 

contabililor şi economiştilor, ale persoanelor din administraţie şi ale operatorilor de 

jocuri naţionali şi internaţionali, care fie au fost preluate integral ori parţial, sau au fost 

ignorate, am încercat să prezentăm un punct de vedere obiectiv, am achiesat la unele 

opinii, pe altele le-am criticat, iar pe cele mai multe le-am însuşit şi prezentat amănunţit 

în această lucrare doctorală. 

Critica constructivă de care am beneficiat pe parcursul cercetării doctorale, 

împletită cu discuţiile interminabile cu specialişti din domeniu, la care se adaugă 

experienţa profesională din administraţia centrală din ultimii ani, mi-au permis să 

elaborez această lucrare de o manieră în care să poată fi înţeleasă de orice persoană care 

are curiozitatea de a o parcurge, să-mi exprim clar şi fără echivoc opiniile cu privire la 

aspectele controversate care există şi în acest moment în industria de gambling şi să 

respecte şi rigorile unei lucrări ştiinţifice care să fie acceptată de comunitatea 

universitară. În acest sens, am împletit armonios, detaliile economice (sunt la bază 

economist) cu cele juridice, de drept administrativ, de tehnică legislativă, de verificare şi 

control (specifice organelor din domeniul ordine publică şi siguranţă naţională), 

aspectele de ordin social şi psihologic (ale jucătorilor ludomani), de aşa manieră încât să 

prezentăm o fotografie cât mai cuprinzătoare a industriei de jocuri de noroc din ţara 

noastră la acest moment. 

 

Sub rezerva faptului că prezenta lucrare nu este perfectă ci perfectibilă, că mai 

sunt o serie de aspecte care nu au fost tratate îndeajuns, vom continua această cercetare 

şi după susţinerea publică. 
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