
ORDIN  Nr. 134/2016 din 7 iunie 2016 
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de 

Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la 

informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite 

la art. 10 alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional 

pentru Jocuri de Noroc 

 
EMITENT:     GUVERNUL ROMÂNIEI 

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 15 iunie 2016 

 

    Având în vedere: 

    - Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    - art. 15 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - Referatul de aprobare nr. 26.426 din 2 iunie 2015, emis de către Direcţia 

generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc, aprobat de preşedintele 

Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, 

    în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanţa 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc  
emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de 

Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la 

informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite 

la art. 10 alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 



privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional 

pentru Jocuri de Noroc, se modifică după cum urmează: 

    1. La anexa nr. 2, punctul 1 va avea următorul cuprins: 
    "1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de 

noroc la distanţă va genera rapoarte care să cuprindă sesiunile de joc împreună cu 

informaţiile solicitate. Raportul se va transmite cel puţin o dată la fiecare 24 de 

ore, în serverul în oglindă, şi va avea aplicată o marcă de timp." 

    2. La anexa nr. 2, punctul 7 va avea următorul cuprins: 
    "7. Raportul va fi semnat cu semnătura electronică. Semnătura electronică va 

asigura autenticitatea, integritatea, confidenţialitatea şi nonrepudierea datelor 

transmise." 

    3. La anexa nr. 2, punctul 8 va avea următorul cuprins: 
    "8. Raportul generat va fi marcat temporal în conformitate cu RFC 3161. Marca 

temporală va certifica faptul că informaţia transmisă a existat la un moment de 

timp determinat, păstrând totodată integritatea şi autenticitatea documentului 

electronic transmis. Sursa generatoare de marcă temporală va trebui să fie una de 

încredere. Semnătura electronică împreună cu marca temporală vor garanta 

valoarea probantă în timp a documentelor electronice transmise." 

    4. La anexa nr. 2, punctul 10 va avea următorul cuprins: 
    "10. Rapoartele transmise în serverul în oglindă vor include minimum 

următoarele date referitoare la sesiunea de joc: 

    Sesiunea de joc pentru jocurile la distanţă începe în momentul în care jucătorul 

se conectează la contul de joc (login) şi se termină în momentul în care acesta se 

deconectează de la contul de joc (logout)." 

    5. La anexa nr. 3, punctul 1 va avea următorul cuprins: 
    "1. Sistemul informatic central autorizat pentru organizatorul de jocuri de 

noroc la distanţă va genera rapoarte care să conţină tranzacţii (operaţiuni) 

împreună cu informaţiile solicitate. Raportul se va transmite cel puţin o dată la 

fiecare 24 de ore în serverul de siguranţă." 

    6. La anexa nr. 3, punctul 6 va avea următorul cuprins: 
    "6. Raportul va fi semnat cu semnătura electronică. Semnătura electronică va 

asigura autenticitatea, integritatea, confidenţialitatea şi nonrepudierea datelor 

transmise." 

    7. La anexa nr. 3, punctul 7 va avea următorul cuprins: 
    "7. Raportul generat va fi marcat temporal în conformitate cu RFC 3161. Marca 

temporală va certifica faptul că informaţia transmisă a existat la un moment de 

timp determinat, păstrând totodată integritatea şi autenticitatea documentului 

electronic transmis. Sursa generatoare de marcă temporală va trebui să fie una de 

încredere. Semnătura electronică împreună cu marca temporală vor garanta 

valoarea probantă în timp a documentelor electronice transmise." 

    ART. II 

    Se aprobă modificările la conţinutul, rapoartele şi accesul la informaţii 

transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 



alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a serverului 

de siguranţă, potrivit anexei nr. 3 la Ordinul nr. 47/2016. 

    ART. III 

    Direcţia generală de informatizare şi monitorizare jocuri de noroc din cadrul 

Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi organizatorii de jocuri de noroc la 

distanţă definiţi la art. 10 alin. (1) lit. h) - n) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, care solicită autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. IV 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe 

pagina de internet proprie www.onjn.gov.ro 

 

                              Preşedintele Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, 

                              Cristinela Odeta Nestor 
 

    Bucureşti, 7 iunie 2016. 

    Nr. 134. 

 

                              --------------- 


