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MINISTERUL FINANŢELOR 
AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

23.03.2023 nr. 04-06/232  
La nr.  

 
Centrul Național Anticorupție 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.198 
e-mail: secretariat@cna.md 

 
 Ministerul Finanțelor a examinat adresarea Centrului Național Anticorupție 
nr.06/2/2898 din 21.02.2023 privind obiecțiile expuse de o persoană pe o platformă 
electronică (prin intermediul căreia persoanele pot participa la evaluarea și 
perfecționarea cadrului normativ) privind existența monopolului de stat în domeniul 
jocurilor de noroc și, cu titlu de opinie, comunică următoarele. 

 În conformitate cu art.6 alin.(1) din Legea nr.291/2016, 2016 cu privire la 
organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, este considerată activitate în domeniul 
jocurilor de noroc: 

a) întreţinerea cazinourilor; 
b) organizarea şi desfăşurarea loteriilor; 
c) organizarea funcţionării sălilor de joc cu automate de joc cu cîştiguri băneşti; 
d) organizarea şi desfăşurarea pariurilor pentru competiţiile/evenimentele 

sportive; 
e) organizarea jocurilor de noroc prin intermediul reţelelor de comunicaţii 

electronice. 
Art.3 alin.(1) din legea menționată supra stabilește că organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în domeniul jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia 
întreţinerii cazinourilor, constituie monopol de stat şi au loc în condiţiile prezentei legi. 
Potrivit art.2 din același act normativ, organizator al jocurilor de noroc care constituie 
monopol de stat este Societatea pe Acţiuni ”Loteria Naţională a Moldovei”, agent 
economic cu cotă integrală de stat, împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce 
constituie monopol de stat. 

Astfel, menționăm că activitatea sub formă de întreținere a cazinourilor nu 
constituie monopol de stat. 

În urma analizei notei informative la proiectul de lege cu privire la organizarea și 
desfășurarea jocurilor de noroc (care a fost adoptat sub nr.291 la data de 16 decembrie 
2016), elaborarea proiectului respectiv în Republica Moldova a fost necesară în urma 
unei analize profunde a situaţiei existente în domeniul dat. Se mai indică în nota 
informativă că ținând cont de actualitatea naţională, constatările organelor competente 
şi riscurile asociate jocurilor de noroc şi practica Uniunii Europene de reglementare a 
jocurilor de noroc, s-a propus instituirea unor condiţii dure pentru organizarea 
cazinourilor şi instituirea monopolului de stat asupra celorlalte tipuri ale jocurilor de 
noroc, fapt care va asigura: 
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-  un sistem de control şi monitorizare riguroasă a sectorului cu diminuarea 
impactului social negativ înregistrat în ultima perioadă; 

-  prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate; 
- diminuarea evaziunii fiscale în domeniul de referinţă şi creşterea veniturilor 

bugetului de stat; 
- protejarea interesului public general şi prevenirea dependenţei de jocurile de 

noroc şi protecţia consumatorilor în general şi a tinerilor în special, cu vârstă de până 
la 21 ani. 
  
 

Ministru                                                         Veronica SIREȚEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executor: Gheorghe Zgherea 
tel.: (022) 26-28-97 
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