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18 septembrie 2014 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

De ceva vreme, industria jocurilor de noroc era concentrată pe ceea ce se întâmplă cu proiectul 

de lege L280/2014, prin care se propune modificarea art.18 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, în sensul introducerii în s era contri ua ililor care plătesc impo itul minim de    din 

venituri  i a contri ua ililor care des ă oară activită i de natura jocurilor de noroc tip slot-

machine.  

 n  edin a de plen a  enatului, din data de           , proiectul de le e de mai sus s-a a lat la 

punctul    al ordinii de  i, cu avi e  avora ile de la  onsiliul le islativ  i  omisia economică, 

industrii  i servicii   omisia pentru  u et- inan e a depuns raportul cu nr      – FAVORABIL, cu 

amendamente.  a înc iderea lucrărilor în plen ale  enatului s-a ajuns doar la punctul    al 

ordinii de  i,  ără să se  i pus în discu ie  i proiectul de lege 280 din 2014, dar a fost din nou 

solicitat un punct de vedere al Guvernului. 

 n  edin a din data de           , Guvernul, la propunerea ONJN, a dat aviz NEFAVORABIL 

pe acest proiect de lege, deci Guvernul nu sus ine adoptarea proiectului. 

 

Rom et consideră că re olu ia Guvernului constituie un semnal pozitiv pentru organizatorii 

jocurilor de noroc de tip slot-machine, cu atât mai mult cu cât unul dintre ini iatorii acestui 

demers le isltativ este, de pu in timp,  i membru al executivului – dl.Darius-Bogdan Vâlcov, 

ministru delegat pentru Buget. 

 

 

Despre Rombet  

 ondusă de Dan Alexandru G i ă,  ostul director al  oteriei Române, Asociația organizatorilor de jocuri de noroc Rombet î i propune o 

a ordare di erită a acestei industrii a  am lin -ului  Asocia ia va urmări protejarea  i promovarea intereselor mem rilor  i a investi iilor reali ate 

în domeniul jocurilor de noroc, dar  i îm unătă irea rela iilor dintre or ani atorii unor ast el de jocuri  i autorită ile competente  Rom et va 

repre enta or ani atorii în  a a autorită ilor na ionale  i interna ionale din acest domeniu  i va ajuta la crearea, respectarea  i de voltarea 

cadrului le al pentru des ă urarea acestui tip de activită i  
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