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Prima reglementare din România pentru esports 

 

În 20 iunie 2022 a fost înregistrată la Senatul României prima propunere legislativă menită să 

reglementeze fenomenul esports în România. 

Această propunere legislativă dorește să modifice legislația existentă în domeniul sportului prin 

introducerea esports în spectrul sporturilor. 

Conform proiectului de lege, esports va îngloba toate activitățile desfășurate în cadrul unui 

mediu virtual, prin utilizarea unui calculator sau al unui dispozitiv electronic, într-o formă 

organizată și competitivă, printr-o participare individuală sau în echipă și care conduce la 

obținerea de rezultate în competiții de orice nivel. Pe lângă această definiție, proiectul 

intenționează să reglementeze și noi concepte precum: 

▪ jucătorii de sporturi electronice (eplayers) 

▪ organizațiile de sporturi electronice (eclubs) 

▪ competițiile de sporturi electronice (ecompetitions) 

▪ arenele de sporturi electronice (earenas) sau 

▪ asociațiile pentru organizarea sporturilor electronice (esports associations). 

Scopul acestui proiect de lege este să acopere un vid legislativ existent în România și să creeze 

un cadru conform pentru activitățile esports (inclusiv protecția jucătorilor profesioniști) astfel 

încât România să devină un jucător important în acest fenomen global, atrăgând investitori 

locali și internaționali. 

Deși această propunere ar fi binevenită pentru comunitatea esports deja existentă în România, 

la acest moment rămâne de văzut cum va arăta varianta finală a proiectului și cum vor fi 

clarificate anumite aspecte (e.g., înregistrarea jucătorilor profesioniști, regimul de taxare, 

intersectarea cu jocurile de noroc etc.) 

Miza poate deveni și mai ridicată, având în vedere că România va găzdui în 2023 a 15-cea ediție 

World Esports Championships Finals și se așteaptă ca piața locală să beneficieze de o expunere 

globală, iar cadrul legal s-ar putea totodată să fie amendat și analizat de părțile interesate. 

Pentru alte detalii, vă rugăm să îi contactați pe: 

Cosmina Simion 

Managing Partner 

cosmina.simion@simionbaciu.ro 

BIO | LINKEDIN 

Andrei Cosma 

Managing Associate 

andrei.cosma@simionbaciu.ro 

BIO | LINKEDIN 

Acest material nu reprezintă asistență juridică. Vă rugăm să ne contactați pentru alte detalii. 
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