
 

Ministerul Industriei şi Comerţului 

Ordinul nr. 184/2000 pentru aprobarea Normei tehnice 

de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale- 
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Alege altă consolidare. 

 

. 
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul 

de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, modificată şi completată prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 36/2000, şi în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 5 şi ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea 

Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, în temeiul 

Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, 

ministrul industriei şi comerţului emite următorul ordin: 

Art. 1. - Se aprobă Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, 

cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Normele tehnice de verificare specifice tipurilor de mijloace de joc prevăzute în anexa nr. 1 la Norma 

tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, precum şi procedurile necesare 

pentru desfăşurarea activităţii de control tehnic al jocurilor de noroc se aprobă prin ordin al directorului 

general al Biroului Român de Metrologie Legală. 

Lista cuprinzând tarifele pentru activităţile de control tehnic al mijloacelor de joc de noroc este prezentată în 

anexa nr. 2 la norma tehnică. 

Art. 3. - Biroul Român de Metrologie Legală va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul industriei 

şi comerţului, Radu 

Berceanu 

Bucureşti, 30 iunie 2000. 

Nr. 184. 

ANEXĂ 

NORMĂ TEHNICĂ 

de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000 

*) Potrivit art. II din Ordinul ministrului economiei şi al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 

http://lege5.ro/App/Document/gi3temzw/ordinul-nr-184-2000-pentru-aprobarea-normei-tehnice-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000?d=25.07.2000
http://lege5.ro/App/Document/gi3temzw/ordinul-nr-184-2000-pentru-aprobarea-normei-tehnice-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000?d=25.07.2000
http://lege5.ro/App/Document/guzdonzq/ordinul-nr-77-2004-pentru-inlocuirea-anexelor-nr-1-si-2-la-norma-tehnica-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000-aprobata-prin-ordinul-ministrului-industriei-si-comertului-nr-1
http://lege5.ro/App/Document/guzdonzq/ordinul-nr-77-2004-pentru-inlocuirea-anexelor-nr-1-si-2-la-norma-tehnica-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000-aprobata-prin-ordinul-ministrului-industriei-si-comertului-nr-1
http://lege5.ro/App/Document/ha3taobq/ordinul-nr-452-2006-pentru-actualizarea-valorilor-din-anexa-nr-2-la-norma-tehnica-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000-aprobata-prin-ordinul-ministrului-industriei-si-comert
http://lege5.ro/App/Document/ha3taobq/ordinul-nr-452-2006-pentru-actualizarea-valorilor-din-anexa-nr-2-la-norma-tehnica-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000-aprobata-prin-ordinul-ministrului-industriei-si-comert
http://lege5.ro/App/Document/gqydmobxge/ordinul-nr-1169-120237-2014-privind-modificarea-ordinului-ministrului-industriei-si-comertului-nr-184-2000-pentru-aprobarea-normei-tehnice-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-20
http://lege5.ro/App/Document/gqydmobxge/ordinul-nr-1169-120237-2014-privind-modificarea-ordinului-ministrului-industriei-si-comertului-nr-184-2000-pentru-aprobarea-normei-tehnice-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-20
http://lege5.ro/App/Document/giydimbt/ordonanta-de-urgenta-nr-69-1998-privind-regimul-de-autorizare-a-activitatilor-din-domeniul-jocurilor-de-noroc?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/giydimbt/ordonanta-de-urgenta-nr-69-1998-privind-regimul-de-autorizare-a-activitatilor-din-domeniul-jocurilor-de-noroc?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gi3tqnrs/ordonanta-nr-36-2000-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-69-1998-privind-regimul-de-autorizare-a-activitatilor-din-domeniul-jocurilor-de-noroc?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gi3tqnrs/ordonanta-nr-36-2000-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-69-1998-privind-regimul-de-autorizare-a-activitatilor-din-domeniul-jocurilor-de-noroc?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gizdqmjq/hotararea-nr-853-1999-privind-organizarea-si-functionarea-biroului-roman-de-metrologie-legala?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gizdqmjq/hotararea-nr-853-1999-privind-organizarea-si-functionarea-biroului-roman-de-metrologie-legala?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gizdoobz/hotararea-nr-864-1999-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-industriei-si-comertului?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gizdoobz/hotararea-nr-864-1999-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-industriei-si-comertului?pid=&d=2017-05-19
http://lege5.ro/App/Document/gi2deojt/norma-tehnica-de-verificare-a-mijloacelor-de-joc-cerinte-generale-ntv-01-2000-din-30062000?pid=&d=2017-05-19


1169/120237/2014, Norma tehnică de verificare a mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul 

ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, cu 

modificările ulterioare, se modifică. 

*) Potrivit art. 1 din Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 452/2006, anexa nr. 2 la Norma tehnică de verificare a 

mijloacelor de joc - Cerinţe generale - N.T.V.-01-2000, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi comerţului nr. 184/2000, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 25 iulie 2000, modificată prin Ordinul ministrului economiei şi 

comerţului nr. 77/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004, se modifică.  


