
Thus, on February 26th, 2016, the Methodological 
Norms for the implementation of Government Emer-
gency Ordinance no. 77/2009 regarding the organi-
zation and operation of games of chance („Methodo-
logical Norms”) have been published in the Official 
Gazette of Romania no. 151. Given its nature, this nor-
mative act has the purpose to supplement and detail 
the primary legislation, stipulating the practical re-
quirements which must be observed by both online 
and land based operators. Therefore, the enactment 
of the Methodological Norms represents a new phase 
of the legislative strategy started during 2015.
Due to the fact that the gambling sector presents nu-
merous technical peculiarities, the legal framework 
in place requires additional supplementation, in the 
form of infralegislative acts issued by the competent 
regulator, namely the National Gambling Office 
(„NGO”). At this stage, NGO President’ Order regarding 
the reporting method and access to information 
transmitted by online operators should be treated wi-
th priority. Such technical regulation sets forth the 
necessary configuration requirements of the techni-
cal architecture for the operators which have already 
entered the market, as well as the requirements for 
the future licensing and authorization procedure.

On the basis of GEO no. 77/2009, as amended in Fe-
bruary, 2015, service providers of the gambling mar-
ket are required to obtain a 2nd Class license for the 
specific services supplied to gambling organizers. The 
category includes:
- Payment processors for the payment services per-

formed, which, in addition to the financial-banking 
regulations applicable, are bound to obtain a 2nd 
Class license issued by the NGO;
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Procesul de reformare al industriei 
de gambling din România, început în 

anul 2015 prin instituirea unui nou 
cadru normativ menit să ralieze piaţa 
de profil la noile realităţi economice, 

continuă și în anul 2016, prin 
intrarea în vigoare a unei 

reglementări de referinţă pentru 
domeniul jocurilor de noroc.

The reform process of the 
Romanian gambling 
industry, commenced in 
2015 by establishing a 
new legal framework 
aimed to align the 
relevant market to the 
new economic realities, 
continues also in 2016 
with the entering into 
force of an important 
regulation for the 
gambling domain.

Re-faceţi 
jocurile!

Re-place 
your bets!

 ► de Cosmina simion și andrei Cosma 
– nesTor nesTor diCULesCU KinGsTon PeTersen

LeGisLaTie
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Astfel, la data de 26 februarie 2016, au fost publicate 
în Monitorul Oficial al României nr. 151, Normele Meto-
dologice de punere în aplicare a Ordonanţei de Urgen-
ţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și ex-
ploatarea jocurilor de noroc („Normele 
Metodologice”). Prin natura sa, acest act normativ 
are funcţia de a completa și detalia legislaţia de bază în  
materie, reglementând cerinţele concrete în care atât 
operatorii de jocuri de noroc tradiţionale, cât și cei on-
line, trebuie să își desfășoare activitatea. Prin urmare, 
intrarea în vigoare a Normelor Metodologice constituie 
o nouă etapă, firească de altfel, a strategiei legislative 
demarate în cursul anului 2015.
Deoarece sectorul jocurilor de noroc prezintă nume-
roase particularităţi tehnice, actualul tablou legislativ 
necesită în continuare unele completări, sub forma 
unor acte infralegislative emise de către autoritatea de 
reglementare, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc 
(„ONJN”). La acest moment, importanţa trebuie acor-
dată Ordinului Președintelui ONJN privind modalitatea 
de raportare și acces la informaţii transmise de către 
operatorii on-line, reglementare tehnică ce stabilește 
atât modalitatea de configurare a arhitecturii tehnice 
pentru operatorii deja existenţi pe piaţă, cât și rigorile 
aplicabile viitoarei proceduri de licenţiere și autorizare. 

În baza OUG nr. 77/2009, astfel cum a fost modificată 
în luna februarie 2015, s-a instituit obligaţia furnizori-
lor de servicii pentru piaţa de jocuri de noroc de a obţi-
ne o licenţă Clasa a 2-a pentru serviciile specifice pre-
state în beneficiul organizatorilor de jocuri de noroc. 
Din categoria acestor furnizori fac parte: 
- Procesatorii de plăţi pentru serviciile de plată presta-

te, suplimentar faţă de reglementările financiar-
bancare la care sunt supuși, având obligaţia de a 
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obţine o licenţă Clasa a 2-a emisă de ONJN;
- Afiliaţii, definiţi de Normele Metodologice ca fiind 

acele entităţi care realizează venituri în baza unui 
contract încheiat cu un operator on-line, ca urmare 
a participării la joc a jucătorilor direcţionaţi de 
aceștia pe site-ul sau platforma organizatorului;

- Operatorii economici care oferă management și fa-
cilităţi de găzduire (hosting) pe platforma de jocuri;

- Producătorii și/sau distribuitorii de software specia-
lizat pentru furnizarea de programe informatice 
specifice jocurilor de noroc, intrând în această cate-
gorie și societăţile care transmit imagini cu jocuri 
de noroc caracteristice cazinourilor;

- Auditorii/Certificatorii/Organismele de evaluare a 
conformităţii pentru serviciile tehnice și de verifi-
care furnizate organizatorilor de jocuri de noroc.

O asemenea obligaţie existând totodată și în sarcina 
furnizorilor de servicii pentru piaţa de jocuri de noroc 
tradiţionale.

Odată cu adoptarea Normelor Metodologice, furnizo-
rii de servicii specializate pentru industria jocurilor 
de noroc beneficiază de posibilitatea efectivă de a 
aplica pentru obţinerea licenţei Clasa a 2-a, acesta 
reprezentând primul pas pentru ca industria online 
să acceadă la următorul nivel, respectiv licenţierea 
operatorilor de jocuri de noroc la distanţă. Astfel, 
operatorii titulari ai unui drept provizoriu de operare 
acordat în temeiul art. II alin. (7) din Legea nr. 
124/2015 își vor continua activitatea, pe durata de 
valabilitate a acestui drept, „cu respectarea condiţii-
lor stabilite la data acordării”. Până la data expirării 
acestui drept însă, care variază între 30 iunie 2016 și 
31 ianuarie 2017, acești operatori au obligaţia de a 
obţine licenţa de organizare și autorizaţia de exploa-
tare sau, în caz contrar, pierd dreptul de a opera jo-
curi de noroc în România până la data obţinerii aces-
tora. Astfel, potrivit Normelor Metodologice, 
operatorii economici care intenţionează să organize-
ze și să exploateze două sau mai multe activităţi de 
jocuri de noroc tradiţionale sau la distanţă, sunt obli-
gaţi să solicite licenţa de organizare și autorizaţie de 
exploatare a jocurilor de noroc pentru fiecare activi-
tate în parte, cu excepţia operatorilor de jocuri de no-
roc la distanţă, pentru care „autorizaţia de exploatare 
a activităţii se acordă pentru întreaga activitate care 
se desfășoară prin intermediul aceleași platforme de 
joc (…)”.
În ceea ce privește jocurile de noroc tradiţionale, o pri-
mă modificare ce se remarcă în noua reglementare 
constă în eliminarea anexelor și instrucţiunilor de 
completare a formularelor privind situaţia încasărilor 
obţinute din activitatea de exploatare a sistemelor de 
joc de tip slot-machine, reglementate de legislaţia se-
cundară anterioară (HG nr. 870/2009) ce a fost abro-
gată odată cu intrarea în vigoare a Normelor Metodo-
logice (cunoscute în industrie după abrevierile 
indexurilor contoarelor ce trebuie raportate, Si și Sf). 
După cum rezultă din secţiunea dedicată acestor acti-
vităţi din cuprinsul Normelor Metodologice, modalita-
tea de raportare va fi de asemenea reglementată „prin 
ordin al președintelui ONJN”.

În consecinţă, adoptarea Normelor Metodologice adu-
ce mai multă claritate legislativă pentru activitătile de 
jocuri de noroc desfășurate în România. Cu toate aces-
tea, cadrul normativ necesită în continuare comple-
tări, rămânând totodată de esenţă modalitatea în care 
noile dispoziţii legale vor fi interpretate și aplicate în 
concret.

Faceţi jocurile!

LeGisLaTie

- Affiliates, defined by the Methodologi-
cal Norms as those entities obtaining 
incomes on the basis of an agreement 
concluded with an on-line operator, as 
a result of the participation to the 
games of the players redirected by 
such entities to the website or plat-
form of the organizer;

- Economic operators which provide ma-
nagement and hosting facilities for 
the gaming platform;

- Producers and / or distributors of specialized software for the provision of gambling IT pro-
grams, this category including also the companies which broadcast images with casino-
type games;

- Auditors/Certifiers/Conformity assessment bodies for the technical and verification ser-
vices offered to organizers,

A similar obligation existing also for providers addressing to the land based gambling market.

Given that the Methodological Norms have been enacted, specialized service providers for 
the gambling industry have the real possibility to apply for the 2nd Class license. This is the 
first step for the online industry to access the next level, namely the licensing of remote 
gambling organizers. Thus, operators holding the interim right to operate granted on the 
basis of article II para. (7) of Law no. 124/2015 will continue their activity, during the validity 
period of such right, „in accordance with the conditions established at the date of granting”. 
Until the interim right expires, moment which varies between June 30, 2016 and January 31, 
2017, these operators are required to obtain the license to organize and authorization to 
operate or otherwise they are losing their right to operate gambling in Romania until they 
obtain the license and authorization. Thus, according to the Methodological Norms, econo-
mic operators planning to organize and operate two or more landbased or online gambling 
activities are bound to request the license to organize and authorization to operate for each 
activity. The exception refers to online operators, due to the fact that in this case „the autho-
rization to operate is granted for the entire activity performed through the same gaming plat-
form (…)”
As far as land based gambling is concerned, a first amendment brought by the new regulation 
refers to the removal of the annexes and instructions for drafting the forms regarding the col-
lections obtained from the operation of slot-machine game systems, which were detailed by 
the former secondary legislation (Government Decision no. 870/2009) repealed as a result of 
the enactment of the Methodological Norms (known by the industry in accordance with the 
abbreviations of the counter indexes required to be reported, Si and Sf). Within the specific sec-
tion of the Methodological Norms regulating these activities it is stated that the reporting 
method shall be regulated „through order of NGO President”.

Consequently, the enactment of the Methodological Norms brings more legislative clarity for 
gambling activities performed in Romania. Nevertheless, the legal framework needs to be 
supplemented, being also essential the actual method of interpretation and implementation of 
these new legal provisions.

Place your bets lawfully!

andrei Cosma, 
avoCaT asoCiaT în PraCTiCa 

joCUri de noroC a nndKP

andrei assisTs LoCaL and 
inTernaTionaL CLienTs 
in The GaminG seCTor,
boTh Land based and onLine, 
in maTTers sUCh as 
rePresenTaTion before 
The nGo (adminisTraTive 
ComPLainTs, reGULaTory and 
ComPLianCe issUes),
adviCe To reLaTed eConomiC 
aGenTs and PromoTionaL 
CamPaiGns.

andrei asisTă CLienţi LoCaLi și inTernaţionaLi 
din indUsTria joCUriLor de noroC, aTâT TeresTre 

CâT și onLine, în asPeCTe Ce PrivesC rePrezenTarea 
în faţa onjn (PLânGeri adminisTraTive, 

ProbLeme de reGLemenTare și ConformiTaTe), asisTenţă 
aCordaTă aGenţiLor eConomiCi ConeCși 

și CamPanii PromoţionaLe.


