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 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă 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 şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

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

nouă literă, lit. c1), cu următorul cuprins: 

„cl) deţin mijloacele tehnice pentru întocmirea bazelor de date 

referitoare la persoanele autoexcluse şi indezirabile;” 

 

2. La articolul 15 alineatul (6), litera d) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„d) organizatorii de jocuri de noroc vor identifica persoanele care 

intră în incinta locaţiilor în care se organizează și se exploatează jocuri de 
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noroc și vor ține evidența, în format electronic, a datelor de identificare 

ale acestora. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se 

arhivează prin grija acestuia și se păstrează pentru un interval de minimum 

5 ani de la constituire.” 

 

3. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 151 cu 

următorul cuprins: 

„Art. 151. – Organizatorii de jocuri de noroc întocmesc, în format 

electronic, bazele de date referitoare la persoanele autoexcluse şi 

indezirabile. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se 

arhivează prin grija acestuia şi se păstrează pentru un interval de minimum 

5 ani de la constituire.”  

 

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele 

metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

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

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind 

organizarea și funcţionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc, 

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, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. III. – Ordonanţa de urgenţă 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 şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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