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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 București, 17.03 2022         

Nr. 4c-2/341 

PLx.54/2021 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

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

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc, trimis cu adresa nr. PLx.54/2021, din 1 februarie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogda-Iulian HUȚUCĂ 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea 

jocurilor de noroc.  

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. 

(9)  din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege ca urmare 

a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 

României republicată. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele negative ale Consiliului 

Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru știință și tehnologie 

și Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, punctul de 

vedere transmis de Guvern, precum și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social.    

Proiectul de lege vizează introducerea obligației organizatorilor de jocuri de noroc de 

a constitui și a ține la zi o bază de date referitoare la persoanele autoexcluse și indezirabile 

și de a ține evidența în format electronic centralizat a datelor de identificare ale persoanelor 

care intră în incinta locațiilor în care se organizează și se exploatează jocuri de noroc.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menționat mai sus, în ședință cu prezenţă fizică şi online din data de 15 

martie 2022. 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci deputații şi-au înregistrat prezența 

conform listelor de prezență. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în calitate de invitați, domnul Teodor-

Narcis Godeanu, secretar general, din partea Oficiul Național al Jocurilor de Noroc și 

domnul  Lucian Ovidiu Heiuş, secretar de stat în Ministerul Finanţelor.  

În urma examinării proiectului de Lege, a avizelor primite şi a opiniilor exprimate, 

deputații, au hotărât, în ședința din data de 15 martie 2022,  cu majoritate de voturi, să 

propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și 

exploatarea jocurilor de noroc în forma adoptată de Senat.  

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

 

SECRETAR, 

 

Iulius Marian FIRCZAK 

 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar, 

Valentina Rotaru 

 


