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Politica legislativã în materia organizãrii
jocurilor de noroc la distanþã continuã sã
ofere loc unor dispute între promotorii aces-
tei idei ºi adversarii sãi, precum ºi abordãri ºi
soluþii juridice diferite de la un stat la altul.
Implicaþiile legate de prevenirea fraudelor,
controlul fluxului de câºtiguri, precum ºi
impozitarea veniturilor rezultate din aceste
operaþiuni sporesc preocuparea organis-
melor de reglementare, în sensul creãrii ºi
impunerii unor norme tot mai severe. 

Ne vom referi, în cele ce urmeazã, la
exigenþele speciale impuse recent de
reglementatorii britanici, aºa cum sunt
acestea redate într-un raport al firmei de
avocaþi Pillsbury Winthrop Shaw Pittman
LLP. Legea din 2005, care a fixat regulile
fundamentale ale jocurilor de noroc în
Marea Britanie, îngãduie organizarea aºa-
numitului remote gambling, desfãºurat prin
intermediul internetului, al telefonului, al
televiziunii interactive ori al altor modalitãþi
de comunicaþii electronice. Pentru ca legea
britanicã sã fie aplicabilã, este necesar ca cel
puþin un element-cheie al echipamentului
afectat acestui tip de joc de noroc (de pildã,
generatorul de numere aleatorii, evidenþele
tranzacþiilor de joc sau tehnologia de
recuperare în caz de dezastru) sã fie situat
pe teritoriul Marii Britanii. Odatã stabilitã
aplicabilitatea legii, Comisia Jocurilor de
Noroc are prerogativa de a emite
reglementãri secundare, cum a fost cazul în
iunie, anul acesta, când au fost adoptate
Standardele Tehnice de Software pentru
jocurile de noroc la distanþã.

Grija pentru jucãtorii împãtimiþi
Conþinutul acestor standarde surprinde

prin precizia detaliilor ºi prin strãdania
reglementatorilor de a restrânge cât mai
mult riscurile derivând din tentative de
fraudã sau, în general, din prejudicierea
jucãtorilor altfel decât ca efect al expunerii
voluntare ºi în cunoºtinþã de cauzã la
hazardul jocului. Reglementarea tinde
inclusiv sã protejeze jucãtorii vulnerabili,

mai precis, persoanele cu predispoziþii
patologice pentru jocul de noroc, obligân-
du-i pe organizatori sã implementeze
softuri care sã nu stimuleze participarea la
joc. Oricât de bizar ar pãrea, Comisia insistã
în regulamentul sãu ca produsele de online
gambling sã nu încurajeze în mod activ
recuperarea pierderilor, mãrirea mizei ori
continuarea jocului atunci când jucãtorul a
semnalat cã intenþioneazã sã se opreascã. 

Distinct de aceasta, administratorii de
jocuri electronice sunt obligaþi sã menþinã
registre despre fiecare jucãtor, despre
tranzacþiile la care acesta a participat,
despre sumele câºtigate sau pierdute,
precum ºi despre operaþiunile de schimb
valutar ocazionate de joc, pe care le-a
efectuat. Regulile de desfãºurare trebuie sã
fie clar exprimate ºi întotdeauna disponibile
ºi accesibile înainte de intrarea propriu-zisã
în joc. Precizãrile trebuie sã vizeze, de
asemenea, probabilitatea ºanselor de câºtig
specifice fiecãrui joc. Deosebit de im-
portantã este generarea de numere aleatorii,
în sensul cã elementul ce þine de hazard
trebuie sã fie „acceptabil“ ºi sã se poatã
demonstra cã trãsãtura aleatorie este
determinatã pe bazã de analizã statisticã sau
prin alte modalitãþi similare. 

Mai departe, se impune prevenirea
jucãtorilor în privinþa evenimentelor strâns
legate de factorul timp. Este vorba
îndeosebi de importanþa pe care o dobân-
deºte în contextul jocului viteza interacþiu-
nii cu platforma electronicã, fiind necesarã
avertizarea participanþilor asupra consecin-
þelor acestui aspect faþã de ºansele de câºtig
ºi pierdere. Ori de câte ori jocul presupune
ºi acordarea unor sugestii strategice din
partea organizatorilor, acestea vor trebui sã
fie formulate cu bunã-credinþã, fãrã a
induce în eroare utilizatorii ºi fãrã a
determina opþiuni din partea acestora care
sã ducã la ºanse reduse de câºtig. 

Posibilitatea ca eventuale defecþiuni
tehnice, cu caracter obiectiv, sã ducã la
oprirea jocului online, este admisã. Cu toate

acestea, este necesar ca jucãtorii sã fie
informaþi despre aceastã eventualitate, iar
softul utilizat trebuie sã fie înzestrat cu
capacitatea de a anula un joc astfel
întrerupt, de a stopa orice alte mize ºi de a
reþine, totodatã, cât mai multe informaþii
apte sã repunã participanþii în situaþia
anterioarã intervenirii defecþiunii. Regula-
mentul se dovedeºte atent ºi la situaþia în
care sistemul online asigurã desfãºurarea
jocului în varianta full-screen, acoperind
astfel ceasul electronic de pe ecranul
computerului la care se gãseºte jucãtorul. În
asemenea condiþii, aplicaþia va trebui totuºi
sã indice ora exactã, precum ºi timpul care
a trecut de la deschiderea sa.

Software adecvat 
Distinct de regulamentul din care am

spicuit o micã parte a celor mai
semnificative norme, Comisia Jocurilor de
Noroc din Marea Britanie ºi-a manifestat
deschiderea spre un proces de consultãri cu
operatorii de online gambling, cu scopul de
a furniza precizãri suplimentare ºi reco-
mandãri. Într-un astfel de cadru a fost
ridicatã problema eventualei necesitãþi ca
jucãtorii sã dispunã de un software adecvat
vizualizãrii ºi participãrii eficiente la joc. În
legislaþia unor state, organizatorilor li s-a
fixat obligaþia de a verifica sistemul IT al
utilizatorilor, pentru a se convinge de
existenþa aplicaþiilor corespunzãtoare. În
Marea Britanie însã, se apreciazã cã o ase-
menea obligaþie este exageratã ºi plaseazã o
povarã prea mare pe umerii operatorilor.
De aceea, va fi suficient ca aceºtia sã-i
informeze pe potenþialii jucãtori în legãturã
cu cerinþele minime de sistem necesare
pentru vizualizarea jocului ºi a celorlalte
elemente de conþinut înainte de intrarea lor
în joc. Aºa, de exemplu, obligaþia de
diligenþã se va considera îndeplinitã, dacã se
precizeazã cã jocul respectiv impune
instalarea ºi folosirea celei mai recente
versiuni Macromedia Flash.
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