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 CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 

ART. 1 Compania Naţională “Loteria Română” S.A. din România, denumită în continuare, 

pe scurt, C.N.L.R., detine, prin efectul legi, in mod exclusiv, licenta de organizare a jocurilor de 

noroc pentru jocurile loto traditionale si la distanta, noroc, noroc plus si super noroc, expres si 

loterie pasivă. 

 Astfel, C.N.L.R. organizează,  administrează și exploatează, în calitate de unic organizator 

pe întreg teritoriul ţării, jocurile loto tradiţionale, respectiv jocul “LOTERIE PASIVĂ” precum şi alte 

jocuri loteristice similare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

159/1999, aprobata prin legea nr.288/2001, O.U.G. nr. 77/2009, aprobată prin Legea 246/2010, 

cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern 111/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor OUG 77/2009 privind organizarea și 

exploatarea jocurilor de noroc. 

 În cadrul jocurilor de “LOTERIE PASIVĂ” se vor atribui câştiguri constând în bani şi/sau 

obiecte, pe baza extragerilor de taloane şi/sau bilete de joc şi/sau ale datelor de identificare ale 

biletelor emise pentru vânzare, fără a se limita la acestea. Datele fiecărei trageri vor fi publicate în 

timp util, prin mass-media, sau prin afişare la punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R. şi pe 

site-ul www.loto.ro. 

         Scopul acestei activităţi îl constituie realizarea de către C.N.L.R. a obiectivelor de interes 

public naţional stabilite prin O.U.G. nr. 159/1999, aprobată prin Legea nr. 288/2001, prin 

atragerea unei părţi din disponibilităţile băneşti ale populaţiei pe baza liberului consimţământ, în 

vederea creării fondurilor necesare finanţării unor obiective de interes public naţional şi atribuirii 

de câştiguri în numerar şi/sau obiecte,  participanţilor la acest sistem loteristic. 

 

ART. 2 Participarea la jocul de noroc “LOTERIE PASIVĂ” presupune cunoaşterea şi 

acceptarea fără rezerve a tuturor prevederilor acestui Regulament, care stipulează modul de 

organizare, administrare şi exploatare a acestor jocuri loteristice. 

Acest Regulament poate fi consultat gratuit la sediul C.N.L.R., la sediile unităților teritoriale 

ale C.N.L.R. şi la punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R. în care se vând bilete de participare la 

joc, sau prin intermediul canalelor proprii de informare ale C.N.L.R. S.A. 

ART. 3 Operaţiunile de stabilire a vânzării realizate şi a fondurilor deduse din aceste 

încasări, se fac în mod centralizat pentru fiecare tragere, pe întreaga ţară. 

Omologarea rezultatelor tragerilor şi câştigurilor se face de către comisii special constituite 

în acest scop. 

ART. 4  Este interzis oricărei persoane fizice sau juridice să accepte şi să vândă bilete 

pentru aceste jocuri loteristice în afara punctelor de vânzare autorizate de C.N.L.R. 

 

CAPITOLUL II 

LOTERIA PASIVĂ 

ART. 5 Jocurile de “LOTERIE PASIVĂ” sunt jocuri de noroc ce se bazează pe extragerea pur 

aleatorie de bilete, numere şi/sau date de identificare ale biletelor, fără a se limita la acestea: 

Crosul Loteriei, Loteria Cadou, Loteria Sărbătorilor de iarnă, Loto Zodiac şi altele asemenea. 

Un joc de “LOTERIE PASIVĂ” constă în elaborarea şi vânzarea emisiunilor de bilete specifice 

jocului şi organizarea de trageri periodice (săptămânale, lunare, trimestriale etc.). 



O emisiune de bilete pentru un joc de “LOTERIE PASIVĂ” reprezintă o mulţime finită de 

bilete caracterizată prin: 

• denumirea comercială; 

• preţul biletului; 

• data tragerii/datele tragerilor; 

• numărul de serii în cadrul emisiunii; 

• numărul de bilete în cadrul seriei; 

• numărul de câştiguri, valoarea şi tipul acestora; 

• elementele de siguranţă. 

 Pentru un joc de “LOTERIE PASIVĂ” se pot emite mai multe emisiuni, iar o emisiune poate 

conţine mai multe serii. 

BILETUL DE JOC 

 ART. 6  Biletul pentru “LOTERIE PASIVĂ” reprezintă suportul de joc şi constă dintr-un bilet 

special care are înscris pe el un cod numeric sau alfanumeric, denumit serie, şi un cod numeric, 

care reprezintă numărul de ordine al biletului în cadrul seriei. 

 Biletul poate fi format exclusiv din biletul de joc sau poate contine două sau mai multe  

părţi (ex: biletul de joc şi 1 sau mai multe taloane). 

 Biletul de joc poate conţine pe faţă informaţii privind data tragerii/tragerilor, numărul şi 

valoarea câştigurilor, elementele de siguranţă, seria şi numărul biletului, preţul (taxa de 

participare) biletului, iar pe verso informaţii privind programul de desfăşurare al tragerilor, 

numărul şi valoarea câştigurilor, elemente de siguranţă, informaţii din Regulament, informaţii 

despre trageri şi alte informaţii. Biletul de joc se înmânează participantului la joc. Pe biletul de joc 

se pot tipări şi denumirile datelor de identificare ale participantului. Aceste date sunt obligatorii 

pentru tragerile de bilete de joc şi sunt folosite la identificarea participanţilor câştigători la acest tip 

de trageri. 

 Talonul conţine o parte din informaţiile de pe biletul de joc. Pe talon se pot tipări şi 

denumirile datelor de identificare ale participantului. Aceste date sunt obligatorii pentru tragerile 

de taloane şi sunt folosite la identificarea participanţilor câştigători la acest tip de trageri. 

 În conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 privind protecţia datelor cu caracter personal și 

libera circulaţie a acestor date, C.N. Loteria Română S.A. este autorizată să prelucreze date cu 

caracter personal precum şi date cu caracter special, în baza “Notificării numărul 3220 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal”.  

ART. 7  Un bilet de “LOTERIE PASIVĂ” este unic determinat prin seria de emisie, numărul 

de ordine al biletului în cadrul seriei, data tragerii/tragerilor şi elementele de siguranţă. 

 Numărul de bilete din cadrul unei serii şi numărul de serii emise pentru o tragere/trageri 

sunt stabilite de organizator. 

 

CÂŞTIGURILE 

 ART. 8 Câştigurile care se atribuie participanţilor la un joc de “LOTERIE PASIVĂ” se 

stabilesc de organizator pentru fiecare tip de tragere organizată pentru o emisiune a jocului. 

 ART. 9 Modalităţile de atribuire a câştigurilor se stabilesc de către organizator pentru 

fiecare tragere. Aceste modalităţi vor fi imprimate pe biletele de joc şi vor fi afişate în punctele de 

vânzare sau prin canalele proprii de informare. 

 ART. 10 Câştigurile aferente unei trageri se atribuie numai acelor bilete care au fost 

vândute în perioada stabilită de organizator şi îndeplinesc condiţiile de câştig. 

 ART. 11 Câștigurile neridicate de participanții la jocurile de noroc organizate de Loteria 

Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se constituie în venituri ale Loteriei Române. 

 

TRAGERILE 



ART. 12 O tragere pentru o emisiune a unui joc de “LOTERIE PASIVĂ” constă în efectuarea 

unor extrageri de taloane, şi/sau bilete de joc, şi/sau ale datelor de identificare ale acestora, fără a 

se limita la acestea. Aceste extrageri stabilesc biletele câştigătoare. 

Extragerile se efectuează cu urne corespunzătoare tipului de extragere. 

Pentru fiecare emisiune a jocului “LOTERIE PASIVĂ” se pot organiza una sau mai multe 

trageri. 

Tragerile pentru jocul de “LOTERIE PASIVĂ” se pot transmite la televiziune şi/sau radio, în 

direct sau înregistrate, şi pot cuprinde momente artistice. 

 Modalităţile de efectuare a tragerilor aferente unei emisiuni de bilete ale unui joc de 

“LOTERIE PASIVĂ” se stabilesc de către organizator. 

ART. 13 Tragerile jocurilor de “LOTERIE PASIVĂ” vor fi asistate de o Comisie de coordonare 

tragere şi omologare rezultate constituită special în acest scop. 

Membrii din cadrul Comisiei de coordonare tragere şi omologare rezultate garantează prin 

participare şi semnătură corectitudinea tuturor operaţiunilor aferente tragerii.  

 Comisia de coordonare tragere şi omologare rezultate este numită de organizator. La 

propunerea şi numirea membrilor Comisiei de coordonare tragere şi omologare rezultate se va 

avea în vedere ca persoanele desemnate să nu se afle în situaţii de incompatibilitate în ceea ce 

priveşte atribuţiile pe care le vor îndeplini în această calitate. 

 

CAPITOLUL III 

PARTICIPAREA 

ART. 14 La jocurile de “LOTERIE PASIVĂ” se participă valabil numai cu bilete tipizate puse 

în vânzare de C.N.L.R. Preţul (taxa de participare) unui bilet se stabileşte de organizator. 

 Un bilet dă dreptul participantului să participe numai la tragerea/tragerile 

imprimată/imprimate pe bilet. 

 ART. 15 Vânzarea biletelor pentru participarea la jocurile de “LOTERIE PASIVĂ” se face 

numai prin punctele de vânzare/persoanele autorizate de C.N.L.R. 

 ART. 16 La jocurile de “LOTERIE PASIVĂ” poate participa orice persoană, prin cumpărarea 

de bilete puse în vânzare în acest scop. Numărul de bilete pe care le poate cumpăra un participant 

este nelimitat. 

 Sunt interzise accesul minorilor in locatiile specializate (agentii loto) si participarea 

minorilor la jocurile de “LOTERIE PASIVĂ”. 

Sunt interzise, conform legii, participarea salariatilor C.N.L.R., direct sau prin interpusi, la 

jocurile de noroc organizate de C.N.L.R. precum si creditarea participantilor la jocurile de noroc. 

 

 ART. 17  În cazul în care pentru jocul de “LOTERIE PASIVĂ” respectiv se efectuează 

extrageri de taloane şi/sau ale datelor de identificare ale biletelor, participanţii au obligaţia să 

păstreze în condiţii bune biletele de joc cumpărate, până la data tragerii/tragerilor. 

ART. 18 Pentru jocurile de “LOTERIE PASIVĂ”, la care organizatorul a hotărât ca atribuirea 

câştigurilor să se facă prin extrageri de taloane, participanţii trebuie să înregistreze pe talon datele 

personale de identificare solicitate şi să depună talonul în punctele de vânzare/colectare înaintea 

datei limită de colectare stabilită de organizator. 

Pentru jocurile de “LOTERIE PASIVĂ” la care organizatorul a hotărât ca modalitatea de 

atribuire a câştigurilor să se facă şi/sau prin extrageri de bilete de joc, participanţii trebuie să 

înregistreze pe biletul de joc datele personale de identificare solicitate şi să depună biletul de joc în 

punctele stabilite, înaintea datei şi orei limită de colectare stabilită de organizator. 

 

CAPITOLUL IV 

COLECTAREA, RECEPŢIA, ÎNREGISTRAREA ŞI DEPOZITAREA 

TALOANELOR/BILETELOR VÂNDUTE 

 ART. 19 Colectarea, recepţia, înregistrarea şi depozitarea taloanelor şi/sau biletelor de joc 

aferente tragerilor se vor realiza conform normelor/procedurilor aplicabile elaborate de către 

organizator. 



ART. 20 În cazul pierderii/deteriorării de către organizator a taloanelor colectate, toate 

biletele corespunzătoare acestora sunt declarate neparticipante la tragere, iar valoarea acestora se 

va restitui participanţilor. 

 Înainte de efectuarea tragerii taloanelor, se vor anunţa datele de identificare ale biletelor 

care nu participă la tragere, din motivele menţionate mai sus. 

Totodată, datele de identificare ale acestor bilete vor fi afişate timp de 21 zile de la data 

tragerii în punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R. sau prin canalele proprii de informare, 

posesorii biletelor respective urmând a solicita valoarea acestora în acelaşi termen. 

După expirarea termenului de 21 zile, valoarea biletelor de joc nereclamate, se constituie în 

venituri ale Loteriei Române. 

Pentru restituirea valorii biletelor ale căror taloane nu au participat la tragere este 

obligatoriu ca solicitanţii să predea biletele  de joc respective. 

 Pe baza acestor bilete de joc nu se poate formula nicio pretenţie, sub niciun titlu, faţă de 

organizator. 

 

 

  CAPITOLUL V 

STABILIREA VÂNZĂRII ŞI REPARTIZAREA PE  FONDURI 

   ART. 21 Vânzarea realizată pe întreaga ţară pentru fiecare emisiune se centralizează şi se 

calculează la sediul central al C.N.L.R. 

ART. 22 Valoarea unei emisiuni pentru un joc de “LOTERIE PASIVĂ” se repartizează 

astfel: 

• minimum 30% din încasări, pentru cota C.N.L.R.; 

• minimum 40% din încasări, pentru fondul de câştiguri; 

• minimum 2% din încasări, pentru fondul  special. 

 C.N.L.R. stabileşte repartizarea pe fonduri a valorii unei emisiuni în funcţie de 

caracteristicile jocului, emisiunii, tragerilor şi activităţilor organizate, cu respectarea parametrilor 

menţionaţi anterior, dacă aceştia nu sunt reglementaţi altfel prin lege, cu precizarea că suma 

acestor procente este 100%. 

 

CAPITOLUL VI 

 TRAGEREA ŞI OMOLOGAREA REZULTATELOR  TRAGERILOR 

ART. 23 Tragerile pentru jocurile de “LOTERIE PASIVĂ”, se pot desfăşura în Bucureşti, sau 

în alte localităţi, în studiouri de televiziune, radio sau în săli cu public. 

Data şi locul tragerilor se vor da publicităţii. 

ART. 24 În situaţii de forţă majoră, C.N.L.R. îşi rezervă dreptul de a hotărî, după caz, fie 

decalarea orei sau datei tragerii, fie ora sau data omologării rezultatelor tragerii. 

Prin forţă majoră se înţelege eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi ale cărui 

consecinţe sunt de neînlăturat de către aceştia. 

Sunt considerate asemenea evenimente, dar fără a avea un caracter limitativ, calamităţile 

naturale (inundaţii, cutremure, căderi masive de zapadă), incendiile, revoltele sociale (greve, 

revoluţii, război), avarii majore ale echipamentelor de prelucrare a datelor, restricţii legale 

(interdicţii de circulație) şi orice eveniment ce este în afara controlului celui ce îl invocă. 

 ART. 25 Operaţiunile ce se desfăşoară în cadrul tragerilor aferente jocurilor de “LOTERIE 

PASIVĂ” se efectuează sub supravegherea şi conducerea Comisiei formată conform prevederilor 

art.13. 

ART. 26 Rezultatele tragerilor se consemnează de către Comisia de coordonare tragere şi 

omologare rezultate într-un proces verbal care constituie documentul oficial pentru stabilirea 

biletelor câştigătoare. 



În cazul constatării unor eventuale erori în procesele verbale, organizatorul va sesiza 

respectiva comisie, în vederea rectificării acestora, în spiritul prezentului Regulament. Erorile 

comise nu pot constitui o bază pentru obţinerea de drepturi la câştiguri. 

Rezultatele oficiale ale tragerilor jocurilor de “LOTERIE PASIVĂ” sunt aduse la cunoştinţa 

participanţilor prin publicarea lor în revista “Loto-Prono” sau prin anunţarea la Radio şi Televiziune, 

prin presă, prin afişarea în punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R. etc. 

 Organizatorul este exonerat de orice răspundere şi nu va fi obligat la plată, sub niciun 

motiv, în cazurile în care se constată erori în transmitere, publicare, afişare etc. a rezultatelor 

tragerilor, care alterează rezultatele consemnate în procesele verbale ale comisiilor respective. 

 

CAPITOLUL VII 

FONDUL DE CÂŞTIGURI, VALORILE ŞI OMOLOGAREA ACESTORA 

ART. 27 Fondul de câştiguri se calculează pe baza valorilor seriilor emise pentru a fi puse în 

vânzare pentru o emisiune a unui joc de “LOTERIE PASIVĂ”. 

 Valoarea seriilor emise pentru o emisiune se determină prin înmulţirea numărului total de 

bilete emise cu preţul (taxa de participare) unui bilet. 

 ART. 28 Numărul şi valorile câştigurilor unei emisiuni de bilete aferentă unui joc de 

“LOTERIE PASIVĂ” sunt stabilite de organizator în funcţie de caracteristicile emisiunii şi în 

conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

ART. 29 După efectuarea extragerilor, pe baza rezultatelor acestora, se efectuează 

operaţiunile de omologare a câştigurilor, care constau în efectuarea de operaţiuni de verificare de 

către Comisia de coordonare tragere şi omologare rezultate constituită special în acest scop. 

 Dacă în timpul verificării sunt depistate tentative evidente de fraudă (ştersături, răzuiri, 

modificări) sau talonul/biletul de joc nu conţine datele solicitate, Comisia de coordonare tragere şi 

omologare rezultate este împuternicită să anuleze talonul/biletul respectiv. 

 ART. 30 Toate câştigurile obţinute la tragerile jocurilor de “LOTERIE PASIVĂ” sunt 

impozitate şi taxate conform legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL VIII 

REGULARIZĂRI, FONDUL SPECIAL 

ART. 31 Fondul special se constituie din:  

a) cota de minimum 2% din valoarea emisiunii de bilete, conform art.22 din prezentul 

Regulament; 

b) sumele rezultate din regularizări; 

c) sumele recuperate prin justiţie, în cazurile de încasări nelegale de câştiguri;  

d) sumele consemnate la unităţile bancare şi restituite C.N.L.R. prin încheiere sau hotărâre 

judecătorească, printr-o rezoluţie sau ordonanţă a organelor de cercetare penală; 

e) sume sau obiecte atrase de la terţi. 

ART. 32 Din fondul special se plătesc: 

a) sumele rezultate din regularizări, conform prezentului Regulament, cu aprobarea conducerii 

C.N.L.R.; 

b) sumele reprezentând cheltuielile legate de acordarea unor eventuale câştiguri suplimentare 

conform art.40 din prezentul Regulament cu aprobarea conducerii C.N.L.R. 

 ART. 33 La sfârşitul anului, fondul special constituit şi neconsumat, nu se reportează 

pentru anul următor. 

 

CAPITOLUL IX 

PLATA CÂŞTIGURILOR 

ART. 34 Plata câştigurilor se face la sediul C.N.L.R. şi/sau la casieriile din teritoriu, conform 

normelor/ procedurilor elaborate în acest scop.  

Plata se efectuează pe baza prezentării biletului câştigător și/sau a datelor de identificare 

solicitate. 



 ART. 35 Solicitarea de catre participantii la joc a plătii câştigurilor se va face în termen de 

90 de zile de la data tragerii. După expirarea termenului de 90 de zile, participantul câştigător 

pierde dreptul de a mai obţine câştigul.  

C.N.L.R. are obligatia în termen de maximum 3 zile lucrătoare, în conformitate cu 

procedura stabilită, în condiţiile şi regulile aprobate pentru desfăşurarea jocurilor de noroc, să 

achite câştigurile şi/sau să ofere premiile. 

 După trecerea termenului de 90 de zile de la data tragerii, nu mai pot fi formulate pretenţii 

cu privire la acordarea câştigului. 

 ART. 36 În cazul prezentării la plată a unor bilete suspecte de falsificare acestea nu vor fi 

plătite şi vor fi reţinute pentru cercetări şi expertize calificate împreună cu orice documente care 

conţin informaţii referitoare la identitatea persoanei care a prezentat biletul, sau orice informaţii 

utile cercetărilor. 

 ART. 37 Plata câştigurilor poate fi suspendată de C.N.L.R. numai în baza unei ordonanţe, 

rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală sau în baza unei încheieri pronunţate de 

instanţa de judecată, înregistrată la sediul central al companiei. În aceste cazuri încetarea 

suspendării plăţii şi achitarea câştigurilor se face numai către persoana îndreptăţită să ceară plata 

în baza unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, ori a rezoluţiei dată de organul 

de cercetare penală rămasă definitivă. 

 ART. 38 Nu se efectuează plăţi pentru biletele deteriorate, modificate, precum şi pentru 

cele ce nu pot fi identificate complet. 

 ART. 39 Participanţii care consideră că nu au primit câştigurile la care le dădeau dreptul 

biletele jucate, pot face contestaţii în scris, la sediul central al C.N.L.R., în termen de 30 de zile de 

la data tragerii. Contestaţia va fi însoţită de biletul în cauză (dacă tragerea s-a efectuat numai pe 

baza taloanelor sau a datelor de identificare ale biletelor) sau de o copie a acestuia, în situaţia în 

care participantul şi-a încasat deja câştigul. La primirea contestaţiei şi biletului (sau a copiei 

biletului), C.N.L.R. va confirma primirea acestora de la participant. 

 ART. 40 Plata unor eventuale câştiguri suplimentare se face din fondul special al jocului. 

 ART. 41 În cazul în care asupra unor câştiguri cuvenite unui bilet se formulează pretenţii 

de mai multe părţi, din orice motiv, litigiul se va soluţiona numai între părţile respective, C.N.L.R. 

considerându-se descărcată de orice obligaţie şi răspundere prin plata câştigului, în termenul 

prevăzut la art.35 din prezentul Regulament, în baza prezentării biletului câştigător. 

ART. 42 Plata câştigului se face numai persoanei care prezintă biletul câştigător. 

 

 

CAPITOLUL X 

 DISPOZIŢII DIVERSE 

ART. 43 Vor fi traşi la răspundere, conform legii: 

a) cei ce vor vinde bilete de joc fără a fi autorizaţi de către organizator; 

b) cei care vor săvârşi orice alte fapte ilicite în legătură cu tragerile jocurilor de “Loterie 

Pasivă”; 

c) cei care vor obţine sau vor încerca, prin orice fel de metode, plata unor câştiguri la care nu 

au dreptul sau cei care vor înlesni asemenea fapte. 

 ART. 44 Când se constată cu probe concrete o tentativă de fraudă (pe circuitul operaţional 

de la participare până la plata câştigurilor) sau orice alte nereguli, biletul în cauză este anulat şi se 

va proceda în acord cu dispoziţiile legale în vigoare pentru obligarea celor vinovaţi la plata 

eventualelor despăgubiri materiale. 

ART. 45 Organizatorul poate face publicitate câştigătorilor şi câştigurilor la jocurile de 

“LOTERIE PASIVĂ”, făcând uz de toate mijloacele şi metodele legale, de realizare a acestui scop 

(televiziune, radio, presă scrisă, filme de reclamă, fotografii, revista “Loto-Prono” etc), cu acordul 

participantului şi cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si 

completările ulterioare cât și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Datele privind numele şi imaginea 

câştigătorilor vor fi folosite de organizator numai în scop publicitar. 

CAPITOLUL XI 

 DISPOZIŢII FINALE 



 ART. 46 Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament se vor soluţiona în 

condiţiile dreptului comun. 

 ART. 47 Prin cumpărarea de bilete se consideră că participantul a luat la cunoştinţă şi a 

acceptat fără rezerve toate dispoziţiile şi prevederile cuprinse în acest Regulament. 

 ART. 48  Organizatorul îşi rezervă dreptul ca, în caz de necesitate, să aducă orice 

modificări sau completări prezentului Regulament, cu avizul/aprobarea în prealabil al Comitetului 

de Supraveghere din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.  

 Acestea intră în vigoare şi devin opozabile prin publicarea lor în revista “Loto-Prono”, prin 

afişare în sediile şi punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R., prin publicare pe site-ul 

www.loto.ro, sau prin reeditare, astfel încât participanţii să cunoască din timp modificările aduse. 

 ART. 49 Prezentul Regulament a fost întocmit pe baza prevederilor O.U.G. nr. 159/1999, 

aprobată prin Legea 288/2001, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată prin 

Legea 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern 111/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor OUG 77/2009 

privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cât și ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al C.N.L.R. 

 ART. 50 Prezentul Regulament este difuzat la punctele de vânzare autorizate de C.N.L.R. şi 

pus la dispoziţia participanţilor prin intermediul canalelor de informare ale C.N.L.R. 

 ART. 51 Dispoziţiile prezentului Regulament sunt aplicabile ca urmare a aprobării de către 

Directorul General  al C.N.L.R. S.A şi a avizării/aprobării de către Comitetul de Supraveghere din 

cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. 

De la această dată orice alte dispoziții contrare prezentului Regulament se abrogă.   

            

 

http://www.loto.ro/

