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Concluzia Mesei Rotunde pe tema păcănelelor…

Ziarul Bursa a organizat o Mas ă Rotund ă pe tema Proiectului de Lege
sus Ńinut de un grup de circa 100 de parlamentari.
Luni la World Trade center a avut loc Masa Rotundă cu tema “PiaŃa Jocurilor
de Noroc, În Pericol”.
La eveniment au participat cei mai importanŃi reprezentanŃi ai afacerilor din
domeniul jocurilor de noroc şi ai asociaŃiilor profesionale din această industrie,
senatori şi deputaŃi susŃinători ai Proiectului de Lege precum şi reprezentanŃii
Oficiului NaŃional pentru Jocuri de Noroc.
În urma dicuŃiilor deosebit de interesante şi a punctelor de vedere expuse de
părŃile implicate, concluzia Mesei Rotunde a fost următoarea: IniŃiativa
Legislativă va merge mai departe numai după ce vor avea loc noi consultări
între iniŃiatorii proiectului şi reprezentanŃii industriei, consultări mediate de
către Oficiul NaŃional pentru Jocuri de Noroc.
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DiscuŃiile de la Masa Rotundă, PE LARG

Primele discutii dintre reprezentantii industriei d e gaming din Romania
si initiatorul dar si alti deputati si semnatori ai  Proiectului de Lege depus
în Parlament pentru modificarea si completarea Ordo nantei de urgenta a
guvernului nr 77 din 2009 privind organizarea si ex ploatarea jocurilor de
noroc au avut loc luni, la Masa Rotunda organizata de ziarul Bursa.
Industria jocurilor de noroc din Romania a fost reprezentata prin
Liviu Popovici din partea asociatiei organizatorilor de pariuri
Irina Siminenco – Romslot
Dragos Buriu – AOPJNR
Sorin Contantinescu – Asociatia Cazinourilor
Dan Ghita- ROMBET si fost presedinte al Loteriei Romane
Leliana Parvulescu – Coordonator al proiectului Joc Responsabil
”De partea cealalta a baricadei” au fost prezenti
Sorin Iacoban, Deputat, initiatorului Proiectului de lege alaturi de alti deputati
ce au semnat proiectul de lege, printre care Viorel Marian Dragomir, Ovidiu
Iane, Daniel Florea, Cristina Nichita si Petru Movila.
La discutii au participat si doamna Odeta Nestor – Presedinte ONJN, Nicoleta
Crisan si Georgeta Fotino – din partea Consiliului Concurentei dar si domnul
Valentin Mircea – fost Vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
Principala motivare a Deputatilor privind initierea proiectului de lege a fost
dependenta si efectele negative ale ”pacanelelor” asa cum sunt cunoscute
popular jocurile de slot-machines dar si faptul ca un numar mare de minori
frecventeaza aceste sali.



Reprezentantii asociatilor de profil prezente au subliniat faptul ca MINORII NU
AU VOIE in salile dedicate jocurilor de noroc iar doamna Leliana Parvulescu –
Coordonatorul Proiectului Joc Responsabil a afirmat ca dependenta poate fi
atat genetica cat si cauzata de alti factori externi.
Domnul Sorin Constantinescu a completat afirmatia doamnei psiholog
afirmand ca ”Dragostea face pana la de 10 ori mai multe victime decat
jocurile de noroc ”.
In ceea ce privesc ”studiile” la care au facut referire domnii si doamna Deputat
privind dependenta si participarea minorilor la jocurile de noroc atat Irina
Siminenco cat si Dragos Buriu au explicat faptul ca acele studii citate in
proiectul de lege ”nu stau in picioare” fiind realizate de persoane mai mult sau
mai putin abilitate, singurul studio care poate fi luat in considerare fiind cel
realizat de catre GFK din care reiese ca doar 3 % dintre romani joaca la
sloturi.
Domnul Liviu Popovici a subliniat si el partile negative ale proiectului de lege
subliniand sutele de milioane de euro care se pot pierde la bugetul de stat dar
si banii care oricum se pierd prin nelicentierea jocurilor din mediul online.
Tot domnul Liviu Popovici a subliniat faptul ca intre sloturile la care se face
referire in proiectul de lege si vlt-urile din agentiile loto nu este practic nici o
diferenta, discutia ajungand la vechea situatie in care se afla Loteria Romana.
Printre altele, doamna Odeta Nestor a precizat faptul ca si ONJN are
propuneri concrete pentru legislativ si activitatea la negru din acest domeniu a
fost micsorata datorita Oficiului National de Jocuri de Noroc.
Precizam ca Deputatii prezenti la discutia de astazi, 14 aprilie 2014, au fost
deschisi tuturor propunerilor venite din partea reprezentantilor industriei
jocurilor de noroc, au recunoscut ca poate proiectul nu este in cea mai buna
varianta, si TREBUIE GASITE SOLUTII COMUNE cu specialistii din domeniu
astfel incat afacerile de gaming sa nu fie afectate dar probleme sociale sa fie
cat mai putine.
In ceea ce priveste petitia online, membrii Parlamentului prezenti au facuta
precizarea ca si ei pot aduce liste mult mai mari.
Una dintre solutiile propuse de domnul Sorin Constantinescu a fost ca accesul
in salile de joc sa se faca ca si in cazul cazinourilor pe baza buletinului – cartii
de identitate.


