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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
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BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, trimis cu adresa nr. PLx.559/2019, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

George - Gabriel VIŞAN 

PREŞEDINTE, 

 

Gigel - Sorinel ȘTIRBU  
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Parlamentul  României 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 

Bucureşti,     15.12.2020     

Nr. 4c-2/1147 

 Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare 

în masă 

Bucureşti,      15.12.2020    

Nr. 4c-12/368 

 

PLx.559/2019 

 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea 

 şi exploatarea jocurilor de noroc 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat potrivit art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicata, proiectul de lege  în ședința 

din 21 octombrie 2019. 

La examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al  

Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, avizul favorabil al Comisiei 

pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați, avizul nefavorabil al Consiliului 

Economic și Social şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare 

protejarea minorilor de expunerea la jocurile de noroc prin interzicerea difuzării 

spoturilor publicitare de promovare a acestora pe timpul zilei, pana la ora 23;  

interzicerea reclamelor si publicității stradale de mari dimensiuni pentru jocurile de 

noroc si a expunerii premiilor în afara incintelor, precum si renunțarea la semnalele 

luminoase si sonore care pot fi vizibile din afara incintelor; introducerea unor condiții 

suplimentare pentru spațiul destinat sediului în care operatorii economici pot sa își 
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desfășoare activitatea; instituirea unei noi condiții de amplasare a spațiului în care se 

desfășoară acest tip de activități prin impunerea unei distante minime de 200 de metri 

între acesta si unitățile de învățământ; protejarea locatarilor din imobilele cu 

destinația de locuințe în care funcționează sălile de jocuri de noroc prin punerea la 

dispoziție a unei intrări separate. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au 

examinat proiectul de lege în ședința online din 9 iunie 2020, iar cei ai Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci în ședința online din 15 decembrie 2020. 

La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

din totalul de numărul total de 16 membri au participat 12 deputaţi, iar la cele ale 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa conform listei de 

prezenţă. 

La dezbaterea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii, domnul Mihai 

Firică - secretar de stat.  

La dezbaterea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a participat, în 

calitate de invitat, inițiatorul inițiativei legislative, domnul deputat Matei Adrian 

Dobrovie.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să propun plenului Camerei 

Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc, cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 

1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

George - Gabriel VIŞAN 

PREŞEDINTE, 

Gigel - Sorinel ȘTIRBU 

 

SECRETAR, 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 

Beatrice TUDOR 
 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar                                                                     

Vasilica Popa 

 

 

Consilier parlamentar 

Dan Kalber 
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Anexa nr. 1   

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

1 LEGE  

pentru modificarea și completarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind 

organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 

LEGE  

pentru completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și 

exploatarea jocurilor de noroc 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

Amendament de tehnică legislativă. 

2 Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, 

aprobată prin Legea 246/2010, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, 

aprobată, cu modificări și completări, prin 

Legea 246/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, se completează după cum urmează: 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

Amendament de tehnică legislativă. 

3. 1. La articolul 12, se introduc trei noi alineate, 

alineatele (2), (3) și (4), cu următorul cuprins: 

 

,,(2) Acțiunile de promovare, constând în reclamă, 

publicitate sau activități specifice de marketing nu 

trebuie să fie atractive pentru minori sau să fie 

asociate în orice fel cu aceștia. 

 

(3) Spoturile publicitare privind jocurile de noroc 

1. După alineatul (1) al articolului 12, se 

introduc trei noi alineate, alin. (2) -(4), cu 

următorul cuprins: 

Nemodificat. 

 

 

 

 

(3) Spoturile publicitare privind jocurile de noroc 

Pentru respectarea uzanțelor normative, 

se reformulează dispoziția de completare, 

conform observațiilor Consiliului 

Legislativ. 

 

 

 

 

În Legea audiovizualului există prevederi 
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Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

sunt interzise pe timpul zilei, iar difuzarea acestora 

este permisă numai începând cu ora 23. 

 

 

 

 

(4) Reclama și publicitatea stradală de mari 

dimensiuni pentru jocurile de noroc, precum și 

expunerea premiilor în afara incintelor sunt 

interzise. Totodată, se reduce vizibilitatea sălilor de 

jocuri de noroc prin renunțarea la semnalele 

luminoase și sonore care pot fi vizibile din afara 

incintelor.” 

sunt interzise pe timpul zilei, iar difuzarea acestora 

este permisă începând cu ora 23, cu respectarea 

dispozițiilor art. 29 alin. (2), art. 39 și art. 391 

din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

(4) Reclama și publicitatea stradală de mari 

dimensiuni pentru jocurile de noroc este interzisă. 

Se reduce vizibilitatea sălilor de jocuri de noroc 

prin renunțarea la semnalele luminoase care pot fi 

vizibile din afara incintelor.” 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

privind protecția minorilor, însă acestea 

creează doar un cadru general, fără a 

impune obligativitatea difuzării spoturilor 

publicitare privind jocurile de noroc într-

un interval orar specific. 

 

Amendament venit pentru a evita 

suprareglementarea privind interzicerea 

expunerii premiilor în afara incintelor, 

întrucât există o dispoziție similară în art. 

7 alineatul (4) din OUG nr. 77/2009 

4. 2. La articolul 15 alineatul (2) litera c), se 

introduc cinci noi litere, literele c1)-c5), cu 

următorul cuprins: 

„c1) spațiul propus trebuie situat la o distanță de cel 

puțin 200 de metri față de unitățile de învățământ 

preșcolar, primar, secundar, postliceal și orice alte 

forme de școlarizare care fac parte din 

învățământul preuniversitar; 

 

 

c2) spațiul propus, dacă se află la parterul unei 

clădiri cu destinația de locuințe, trebuie să prevadă 

cel puțin o intrare separate de singura intrare prin 

care se face accesul la imobil sau la alte locații de 

interes în proximitatea cărora acesta este amplasat;  

 

c3) dacă există mai multe intrări prin care se face 

accesul la imobil sau la alte locații de interes în 

2. La alineatul (2) al articolului 15, după litera 

c) se introduc cinci noi litere, lit. c1) - c5), cu 

următorul cuprins: 

„c1) spațiul propus trebuie situat la o distanță de cel 

puțin 400 de metri față de orice unitate de 

învățământ; 

 

(Amendament propus de doamna deputat Adriana 

Săftoiu) 

 

c2) dacă se află la parterul unei clădiri cu 

destinația de locuințe, spațiul propus trebuie să 

prevadă cel puțin o intrare separată de singura 

intrare prin care se face accesul la imobil sau la alte 

locații de interes în proximitatea cărora acesta este 

amplasat; 

Nemodificat 

 

A fost reconsiderată distanța de la spațiile 

destinate jocutrilor de noroc, la 400 de 

metri, față de orice instituție de 

învățământ (inclusiv preuniversitar și 

universitar), astfel încât elevii și tinerii să 

fie mult mai protejați de expunereea la 

jocurile de noroc. 
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Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

proximitatea cărora acesta este amplasat ori dacă 

spațiul propus se află la etajul unei clădiri cu 

destinația de locuințe, nu este obligatoriu să se 

prevadă o intrare separată; 

c4) dacă spațiul propus se află la demisolul unei 

clădiri cu destinația de locuințe și structura 

imobilului permite să se facă o intrare separate de 

singura intrare prin care se face accesul la imobil 

sau la alte locații de interes în proximitatea cărora 

acesta este amplasat, este obligatoriu să se prevadă 

cel puțin o intrare separată;  

c5) Spațiile exterioare special destinate fumătorilor 

cu care, dacă este cazul, este dotat spațiul propus 

pentru desfășurarea activității, trebuie să fie situate 

la cel puțin 10 metri față de intrarea principală în 

imobil sau în alte locații de interes, în cazul în care 

spațiul propus se află la parterul sau demisolul unei 

clădiri cu destinația de locuințe.” 

 

 

 

 

Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

c)5 dacă spațiul propus pentru desfășurarea 

activității se află la parterul sau demisolul unei 

clădiri cu destinația de locuințe și este dotat cu 

spații exterioare special destinate fumătorilor, 

acestea trebuie să fie situate la cel puțin 5 metri 

față de intrarea principală în imobil sau în alte 

locații de interes, atunci când acest lucru este 

posibil fără încălcarea dreptului de proprietate 

și/sau de folosință al/ale altor persoane.” 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost reconsiderată distanța dintre 

intrarea principală în imobil sau în alte 

locații de interes și spațiile exterioare 

special destinate fumătorilor, dacă 

acestea există, pentru a fi mai ușor de pus 

în practică de către operatorii economici 

și pentru a nu exista ingerințe în dreptul 

de proprietate și și/sau de folosință al/ale 

altor persoane. Cu toate că distanța s-a 

redus, accesul la intrarea principală nu 

este restricționat, iar prin păstrarea unei 

distanțe de cel puțin 5 metri față de 

intrarea în imobil, locatarii nu vor fi la fel 

de expuși la fumul de țigară și la zgomot, 

așa cum ar fi în cazul în care spațiul 

pentru fumători ar fi foarte aproape sau 

chiar lipit de ușa principală de acces în 

clădire. 

Aceste „locații de interes” sunt 

exemplificate în art. 15 alineatul (2) lit.c) 

din OUG nr. 77/2009 (se interzice 
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Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

desfășurarea de jocuri de noroc în spații 

care datorită amplasării ar conduce la 

obstrucționarea traficului sau la 

limitarea liberului acces către alte locații 

de interes (intrări în imobile, pasaje 

pietonale, stații ale mijloacelor de 

transport în comun etc.) și în acest mod 

nu vor fi supuse arbitrariului organelor 

abilitate să verifice respectarea legii în 

momentul aplicării în practică a acestor 

prevederi. 

5. 3. La articolul 17, după alineatul (8), se 

introduce un nou alineat, alineatul (81), cu 

următorul cuprins: 

,,(81) Documentele prin care se anulează, se revocă 

sau se suspendă licențele de organizare și 

autorizațiile de exploatare a jocurilor de noroc 

trebuie transmise și înregistrate de îndată la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului.”  

3. După alineatul (8) al articolului 17, se 

introduce un nou alineat, alin. (81), cu următorul 

cuprins: 

Nemodificat 

 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

Amendament de tehnică legislativă. 

6. 4. La articolul 21 alineatul (3), după litera c), se 

introduce o nouă literă, litera (d), cu următorul 

cuprins: 

„d) să afișeze în loc vizibil postere și mesaje de 

informare a clienților asupra pericolului dezvoltării 

de probleme și dependențe de joc, în fiecare 

cameră din fiecare locație în care sunt exploatate 

jocuri de noroc. În cazul operatorilor de jocuri de 

noroc la distanță, să se deschidă un banner virtual 

informativ la vizitarea platformei web de jocuri de 

noroc. Oficiul Național pentru Jocuri de noroc 

comunică tuturor operatorilor de jocuri de noroc 

conținutul informațional minimal obligatoriu și 

4. La alineatul (3) al articolului 21, după litera c) 

se introduce o nouă literă, lit. (d), cu următorul 

cuprins: 

„d) să afișeze în loc vizibil postere și mesaje de 

informare a clienților asupra pericolului dezvoltării 

de probleme și dependențe de joc, în fiecare 

cameră din fiecare locație în care sunt exploatate 

jocuri de noroc. În cazul operatorilor de jocuri de 

noroc la distanță, trebuie să se deschidă un banner 

virtual informativ la vizitarea platformei web de 

jocuri de noroc. Oficiul Național pentru Jocuri de 

noroc comunică tuturor operatorilor de jocuri de 

noroc conținutul informațional minimal obligatoriu 

Amendament de tehnică legislativă. 
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Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

condițiile de afișare, redactare și amplasare a 

mesajelor și posterelor de informare.” 

și condițiile de afișare, redactare și amplasare a 

mesajelor și posterelor de informare.” 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

7. Art. II. - Operatorii economici care dețin 

autorizație de exploatare valabilă la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, își continuă activitatea 

până la data expirării autorizației în curs, când pot 

solicita acordarea autorizației de exploatare, făcând 

dovada reamplasării mijloacelor de joc în 

spații/locații care îndeplinesc cerințele prevăzute în 

prezenta lege.  

Dacă operatorul economic își desfășura activitatea 

în acel spațiu încă dinaintea înființării unităților de 

învățământ preșcolar, primar, secundar, postliceal 

și orice alte forme de școlarizare care fac parte din 

învățământul preuniversitar, acesta nu este obligat 

să își schimbe locația, ci își poate continua 

activitatea până la data expirării autorizației în 

curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o 

singură dată. 

Art. II. - Operatorul economic care deține 

autorizație de exploatare valabilă la data intrării în 

vigoare a prezentei legi își continuă activitatea 

până la data expirării autorizației în curs. După 

această dată, poate solicita acordarea autorizației 

de exploatare, făcând dovada reamplasării 

mijloacelor de joc în spații/locații care îndeplinesc 

cerințele prevăzute în prezenta lege.  

Dacă operatorul economic își desfășura conform 

legii activitatea în acel spațiu dinainte să se 

înființeze o unitate de învățământ la o distanță mai 

mică de 400 de metri, acesta își poate continua 

activitatea în același spațiu până la data expirării 

autorizației de exploatare în curs, cu posibilitatea 

de reînnoire a acesteia o singură dată. În această 

perioadă, operatorul este exceptat de la 

obligația de reamplasare a mijloacelor de joc în 

spații/locații care îndeplinesc cerințele 

prevăzute în prezenta lege. 

 

(Amendament propus de Comisia pentru cultură) 

Pentru o redactare gramaticală corectă, se 

reformulează norma, conform 

observațiilor Consiliului Legislativ. 

Totodată, se fac schimbările corelative 

privind modificarea distanței conform 

amendamentului de la punctul 4. 

8. Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrării în 

vigoare a prezentei legi, Guvernul va emite 

normele metodologice de aplicare. 

Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrării în 

vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și 

completa Hotărârea Guvernului nr.111/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și 

Conform observațiilor Consiliului 

Legislativ. 



9 

Nr. 

Crt. 
Text adoptat de Senat 

Text propus de comisie 

(Autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentului 

exploatarea jocurilor de noroc și pentru 

modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și 

funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri 

de Noroc, pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

77/2009 și pentru abrogarea Hotărârii 

Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea și 

exploatarea jocurilor de noroc. 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

9. Art. IV. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 1999, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și 

cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. IV. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.246/2010, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta 

lege, se va republica în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

 

(Amendament propus de domnul deputat Matei 

Adrian Dobrovie) 

Conform observațiilor Consiliului 

Legislativ. 
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivarea admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

1. 2. La articolul 15 alineatul (2) litera c), se 

introduc cinci noi litere, literele c1)-c5), cu 

următorul cuprins: 

 

„c1) spațiul propus trebuie situat la o distanță 

de cel puțin 200 de metri față de unitățile de 

învățământ preșcolar, primar, secundar, 

postliceal și orice alte forme de școlarizare care 

fac parte din învățământul preuniversitar; 

 

 

 

 

2. La alineatul (2) al articolului 15, după 

litera c) se introduc cinci noi litere, lit. c1)-

c5), cu următorul cuprins: 

 

 „c1) Spațiul propus trebuie situat la o distanță 

de cel puțin 50 de metri față de licee, grupuri 

școlare și școli profesionale, iar distanța este 

măsurată de la intrările în incinta unității și 

dacă există, de la intrările în curtea unității. 

În cazul în care unitățile de învățământ au 

mai multe construcții, corpuri, săli aflate în 

alte clădiri care nu sunt împrejmuite de 

același gard, distanța se va măsura de la 

intrarea în fiecare dintre acestea; 

 

Autor: domnul deputat Matei Adrian Dobrovie 

Deputat PNL 

Rezultatul votului Camera 

Deputaților 

2, Art. II. - Operatorii economici care dețin 

autorizație de exploatare valabilă la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, își continuă 

activitatea până la data expirării autorizației în 

curs, când pot solicita acordarea autorizației de 

exploatare, făcând dovada reamplasării 

mijloacelor de joc în spații/locații care 

îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta 

Art. II. - Operatorul economic care deține 

autorizație de exploatare valabilă la data intrării 

în vigoare a prezentei legi își continuă 

activitatea până la data expirării autorizației în 

curs. După această dată, poate solicita 

acordarea autorizației de exploatare, făcând 

dovada reamplasării mijloacelor de joc în 

spații/locații care îndeplinesc cerințele 

Rezultatul votului Camera 

Deputaților 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

(autorul amendamentului admis) 
Motivarea admiterii/respingerii 

Camera 

decizională  

lege.  

Dacă operatorul economic își desfășura 

activitatea în acel spațiu încă dinaintea 

înființării unităților de învățământ preșcolar, 

primar, secundar, postliceal și orice alte forme 

de școlarizare care fac parte din învățământul 

preuniversitar, acesta nu este obligat să își 

schimbe locația, ci își poate continua 

activitatea până la data expirării autorizației în 

curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o 

singură dată. 

prevăzute în prezenta lege.  

Dacă operatorul economic își desfășura 

conform legii activitatea în acel spațiu dinainte 

să se înființeze o unitate de învățământ liceal, 

un grup școlar sau o școală profesională la o 

distanță mai mică de 50 de metri, acesta își 

poate continua activitatea în același spațiu până 

la data expirării autorizației de exploatare în 

curs, cu posibilitatea de reînnoire a acesteia o 

singură dată. În această perioadă, operatorul 

este exceptat de la obligația de reamplasare a 

mijloacelor de joc în spații/locații care 

îndeplinesc cerințele prevăzute în prezenta 

lege. 

 

Autor: domnul deputat Matei Adrian Dobrovie 

Deputat PNL 

 

 

 

 
 

 


