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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
296/2002. – Törvény az idegen állampolgárok romániai gyógyellátásáról a Románia
által az egészségügy tárgykörében aláírt nemzetközi kölcsönösségi
egyezmények, megegyezések, megállapodások vagy jegyzőkönyvek alapján 67/2003. ápr. 23.
585/2002. – Törvény az ipari rajzok és minták oltalmazásáról szóló 129/1992. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
10/2003. jan. 17.
596/2002. – Törvény a bankok esetében alkalmazott csődeljárásról szóló 83/1998.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 186/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
4/2003. jan. 9.
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597/2002. – Törvény a bankok esetében alkalmazott csődeljárásról szóló 83/1998.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 138/2001. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
599/2002. – Törvény az egyablakos rendszerű pénztár létesítéséről Románia
államhatár-átkelőinél tárgyú 86/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
601/2002. – Törvény a munkaszünettel járó törvényes ünnepnapok megállapításáról
szóló 75/1996. számú törvény kiegészítéséről
602/2002. – Törvény az intézkedések bevezetéséről a gépjárműimport tekintetében
tárgyú 99/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
612/2002. – Törvény a Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság
illetékességének Románia általi elfogadására vonatkozó nyilatkozat
megfogalmazásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése által
az összes faji megkülönböztetési forma kiküszöbölésére vonatkozóan New
Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi megállapodás 14.
szakaszának megfelelően
616/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 134/2000.
számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
617/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről és
egyes intézkedések bevezetéséről az alkohol és a szeszes italok területén
megnyilvánuló csalási és adókibúvási jelenségek korlátozására tárgyú
117/2001. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
618/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendelet elutasításáról
619/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 252/2000.
számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
620/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendeletet módosító 209/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
621/2002. – Törvény a különleges fogyasztási adónak alávetett termékek rendszeréről
szóló 27/2000. számú kormányrendeletet módosító 187/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
623/2002. – Törvény a terrorizmus finanszírozásának megtorlásáról New York-ban,
1999. december 9-én elfogadott nemzetközi megállapodás ratifikálásáról
627/2002. – Törvény a komló termesztéséről és kereskedelmi forgalmazásáról
628/2002. – Törvény az állami monopólium rendszeréről szóló 31/1996. számú
törvényt hatályon kívül helyező 23/1999. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
629/2002. – Törvény az önkéntességről szóló 195/2001. számú törvény módosítására
és kiegészítésére vonatkozó 58/2002. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
630/2002. – Filmtörvény
631/2002. – Törvény a 2003. évi állami költségvetésről
632/2002. – Törvény a 2003. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről
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634/2002. – Törvény a vízellátási és csatornázási közszolgálatok szervezéséről és
működéséről szóló 32/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
637/2002. – Törvény a nemzetközi magánjogi viszonyok szabályozásáról a
fizetésképtelenség tárgykörében
641/2002. – Törvény a közösség hasznát szolgáló tevékenységek végzése büntetés és a
kihágási fogházbüntetés jogi rendszeréről szóló 55/2002. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
642/2002. – Törvény a postai szolgáltatásokról szóló 31/2002. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
645/2002. – Törvény az integrált szennyezés-megelőzésről, -csökkentésről és
-ellenőrzésről szóló 34/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
646/2002. – Törvény a falusi környezetben élő fiatalok állami támogatásáról
647/2002. – Törvény az egyes intézkedésekről a szerződésekkel kapcsolatos fegyelem
megerősítésére tárgyú 469/2002. számú törvény 5. szakasza (1)
bekezdésének módosításáról szóló 112/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
648/2002. – Törvény a rezidenciátus, a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási
tevékenység megszervezéséről és finanszírozásáról az egészségügyi
szektorban tárgyú 58/2001. számú sürgősségi kormányrendelet
kiegészítéséről szóló 64/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
650/2002. – Törvény a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról
szóló 99/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
653/2002. – Törvény a bírósági szervezésről szóló 92/1992. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 20/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
656/2002. – Törvény a pénzmosás megelőzéséről és büntetéséről
662/2002. – Törvény a jövedelemadóról szóló 7/2001. számú kormányrendelet
kiegészítéséről
664/2002. – Törvény az egyes intézkedésekről a szellemi tulajdonjogok tiszteletben
tartásának biztosítására a vámműveletek során tárgyú 202/2000. számú
törvény módosításáról szóló 59/2002. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
670/2002. – Törvény az antikommunista ellenállás harcosa minőség megadásáról a
politikai okokból elkövetett bűncselekményekért elítélt személyeknek,
azoknak a személyeknek, akik ellen politikai okokból önkényes
adminisztratív intézkedéseket foganatosítottak, valamint akik részt vettek a
Romániába bevezetett kommunista rendszernek való fegyveres
ellenszegülést illetve e rendszer erővel való megdöntését célzó akciókban
tárgyú 214/1999. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 64/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
671/2002. – Törvény a közúti járművek tekintetében használt felszerelések,
pótalkatrészek és üzemeltetési anyagok hitelesítéséről és/vagy
homologálásáról szóló 80/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
672/2002. – Törvény a belső közkönyvvizsgálatról
673/2002. – Törvény a helyi tanácsok szervezési és működési keretszabályzatának
jóváhagyásáról szóló 35/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
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678/2002. – Törvény a hátrányos helyzetű övezetek rendszeréről szóló 24/1998. számú
sürgősségi kormányrendelet 6. szakasza (1) bekezdése b) pontjának
módosításáról
679/2002. – Törvény a Duna-deltai helységek belterületén levő földterületek feletti
magántulajdonjog létesítéséről
682/2002. – Törvény a tanúvédelemről
2. – Törvény a garantált minimális jövedelemről szóló 416/2001. számú törvényt
módosító 121/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
4. – Törvény a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvényt módosító és kiegészítő
124/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
5. – Törvény a fizetési felszólítási eljárásról szóló 5/2001. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 142/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
6. – Törvény a mezőgazdasági és erdészeti földterületek feletti tulajdonlevelek
kibocsátásának gyorsítását célzó intézkedésekről szóló 127/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
10. – Törvény a fogyatékos személyek speciális oltalmazásáról és munkába való
besorolásáról szóló 102/1999. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról
12. – Törvény a pénzügyi könyvvizsgálati tevékenységről szóló 75/1999. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő 67/2002. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
14. – Törvény a politikai pártokról
15. – Törvény a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás építésére
18. – Törvény az átláthatóság biztosításáról az állami segély, illetve a közhatóságok és
a közületi vállalatok közötti pénzügyi kapcsolatok terén, valamint az állami
segélyről szóló 143/1999. számú törvény 6. szakaszának kiegészítéséről
tárgyú 97/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
22. – Törvény a hitelügynökségek akkreditálásáról a mikrohitelfolyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú kormányrendelet 15. szakaszának módosításáról szóló 128/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
25. – Törvény a szarvasmarhák azonosításáról és bejegyzéséről Romániában tárgyú
113/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
29. – Törvény az útlevelek romániai rendszeréről szóló 65/1997. számú
kormányrendelet 14. szakasza (1) bekezdése e) pontját módosító 119/2002.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
32. – Törvény az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági rendeltetésű
földterületeket ügykezelő gazdasági társaságok privatizációjáról és az
Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről szóló 268/2001. számú
törvény 6. szakaszának kiegészítéséről tárgyú 101/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
37. – Törvény a fogyasztóvédelemről szóló 21/1992. számú kormányrendeletet
kiegészítő 84/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
38. – Törvény a taxis és a bérlési rendszerű szállításról
39. – Törvény a szervezett bűnözés megelőzéséről és leküzdéséről
41. – Törvény az egyes pénzügyi kérdések rendezéséről és jogszabályok módosításáról
szóló 147/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
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42. – Törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 76/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
43. – Törvény a politikai pártok tevékenységnek és a választási kampányoknak a
finanszírozásáról
45. – Törvény a Büntető Törvénykönyv és egyes különtörvények rendelkezéseinek
módosításáról és kiegészítéséről a fiatalkorúak nemi visszaéléssel szembeni
oltalmazása céljából tárgyú 143/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
46. – Törvény a páciens jogairól
48. – Törvény az elnevezések odaítéléséről vagy megváltoztatásáról szóló 63/2002.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
49. – Törvény adóügyi ellenőrzésről szóló 70/1997. számú kormányrendelet
módosításáról tárgyú 62/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
50. – Törvény a tudományos és technológiai parkok létesítéséről és működéséről szóló
14/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
51. – Törvény a távszerződések jogi rendszeréről szóló 130/2000. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
52. – Törvény a döntéshozatali átláthatóságról a közigazgatásban
53. – Törvény – Munkatörvénykönyv
54. – Törvény a szakszervezetekről
58. – Törvény a Gazdasági-Társadalmi Tanács szervezéséről és működéséről szóló
109/1997. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
60. – Törvény a veszélyes és agresszív ebek birtoklásának rendszeréről szóló 55/2002.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
61. – Törvény a turisztikaelőmozdítási és –fejlesztési különalap létrehozásáról szóló
8/1998. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 43/1998. számú
kormányrendelet elutasításáról
62. – Törvény az Országos Gyógyszerügynökség létesítéséről, szervezéséről és
működéséről szóló 125/1998. számú kormányrendelet 14. szakaszát
módosító 161/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
65. – Törvény a vámszemélyzet alapszabályáról szóló 16/1998. számú
kormányrendelet módosításáról
66. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény 58.
szakaszát kiegészítő 169/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
67. – Törvény a Védelmi és Őrszolgálat szervezéséről és működéséről szóló 191/1998.
számú törvényt módosító és kiegészítő 103/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
76. – Törvény a biztosítótársaságokról és a biztosítások felügyeletéről szóló 32/2000.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
77. – Törvény az elhagyott szőlő- és gyümölcsfaültetvények hasznosításáról szóló
118/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
79. – Törvény a költségvetési követelések begyűjtéséről szóló 61/2002. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
80. – Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló 11/1996. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 211/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
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81. – Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló, módosításokkal a
108/1996. számú törvénnyel jóváhagyott 11/1996. számú kormányrendelet
13. szakasza 3. bekezdésének módosításáról tárgyú 22/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
82. – Törvény a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról szóló 64/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 38/2002. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
83. – Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló 11/1996. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 41/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
84. – Törvény a belső közkönyvvizsgálatról és a megelőző pénzügyi ellenőrzésről
szóló 119/1999. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
85. – Bányatörvény
87. – Törvény a szerződések megkötéséről és ratifikálásáról szóló 4/1991. számú
törvény módosításáról tárgyú 198/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
90. – Törvény a pártszékhelynek rendeltetett, az állam és a területi közigazgatási
egységek magánbirtokában levő helyiségek eladásáról
95. – Törvény a helyi adókról és illetékekről szóló 36/2002. számú kormányrendelet
45. szakaszának kiegészítéséről tárgyú 138/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
96. – Törvény a területi közigazgatási egység keret-alapszabályáról szóló 53/2002.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
101. – Törvény az Államtitkot Képező Információk Országos Regiszterének Hivatala
szervezéséről és működéséről szóló 153/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
104. – Törvény a holttestek kezeléséről és a holttesteken végzett, átültetés célú szervés szövetkivételről
106. – Törvény a közúti szállításokról szóló 44/1997. számú kormányrendelet 4.
szakaszának módosítására vonatkozó 170/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
109. – Törvény az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998. számú
törvényt módosító 185/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
111. – Törvény a mikrovállalatok adóztatásáról szóló 24/2001. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
115. – Törvény az egyes pénzügyi kérdések rendezéséről és jogszabályok
módosításáról szóló 147/2002. számú sürgősségi kormányrendelet VII.
szakaszát kiegészítő 29/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
132. – Törvény a duty-free rendszerben forgalmazott áruk vámrendszeréről szóló
104/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
134. – Törvény az útlevelek rendszeréről Romániában tárgyú 65/1997. számú
kormányrendelet 19. szakaszának és a lakosság nyilvántartásáról és a
személyazonossági kártyáról szóló 105/1996. számú törvény 39.
szakaszának módosításáról
135. – Törvény az alkalmazottak kölcsönös segélypénztárainak jogi rendszeréről szóló
122/1996. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
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70/2003. ápr. 25.

69/2003. ápr. 25.

70/2003. ápr. 25.
83/2003. máj. 26.
79/2003. máj. 19.

70/2003. ápr. 25.
61/2003. ápr. 16.

84/2003. máj. 27.
84/2003. máj. 27.

73/2003. máj. 7.
68/2003. ápr. 24.

82/2003. máj. 22.

79/2003. máj. 19.
81/2003. máj. 21.

79/2003. máj. 19.
91/2003. jún. 11.

92/2003. jún. 12.
91/2003. jún. 11.
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136. – Törvény az állami költségvetés iránti kötelezettségek kifizetésének ösztönzéséről szóló 68/1999. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
138. – Törvény a költségvetési követelések végrehajtásáról szóló 11/1996. számú
kormányrendeletet kiegészítő 15/1998. számú sürgősségi kormányrendelet
elutasításáról
139. – Törvény az értékpapírokról, a pénzbefektetési szolgáltatásokról és a
szabályozott piacokról szóló 28/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
138. szakaszának módosításáról tárgyú 122/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
141. – Törvény a 0-12 hónapos gyermekek ingyenes gyógyszerellátásáról
143. – Törvény a gyógyfürdői és visszanyerési turisztikai gazdasági társaságok
szervezéséről és működéséről szóló 152/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
149. – Törvény a fogyasztásra szánt magvak tárolásának szabályozásáról, az ezek
ellenében adott letéti jegyek rendszeréről és a letéti jegyek garantálási
alapjának létrehozásáról szóló 141/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
150. – Törvény a mezőgazdasági termelési hitelről
151. – Törvény a Privatizálással és az Állami Érdekeltségek Adminisztrálásával
Foglalkozó Hatóság létesítéséről szóló 296/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 131/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
156. – Törvény az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági
rendeltetésű
földterületeket
ügykezelő
gazdasági
társaságok
privatizációjáról és az Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről
szóló 268/2001. számú törvény 6. szakaszának kiegészítéséről tárgyú
134/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
158. – Törvény az egyes szabályozó rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről a
61/1998. számú sürgősségi kormányrendelet alapján tárgyú 113/1999.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
161. – Törvény intézkedésekről az átláthatóság biztosítására a köztiszti méltóságok, a
köztisztségek gyakorlásában és az üzleti környezetben, illetve a korrupció
megelőzésére és büntetésére
165. – Törvény a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvény egyes
rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről tárgyú 160/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
167. – Törvény a bejegyzett közúti járműveknek a közúti forgalombiztonságra, a
környezetvédelemre és rendeltetésüknek megfelelő használatra vonatkozó
műszaki szabályokba való beilleszkedésével kapcsolatos igazolásról
időszakos műszaki felülvizsgálat révén tárgyú 81/2000. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
172. – Törvény az ingatlanberuházásokkal kapcsolatos jelzáloghitelről szóló 190/1999.
számú törvényt módosító 201/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
183. – Törvény a lakosság nyilvántartásáról és a személyazonossági kártyáról szóló
105/1996. számú törvény 36. szakaszát módosító 30/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
186. – Törvény az írott kultúra promoveálásáról
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81/2003. máj. 21.

88/2003. jún. 2.

88/2003. jún. 2.
87/2003. máj. 30.

88/2003. jún. 2.

78/2003. máj. 15.
78/2003. máj. 15.
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88/2003. jún. 2.
95/2003. jún. 17.
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187. – Törvény a jogszolgáltatási illetékességről, az európai uniós tagállamok által
polgári és kereskedelmi tárgykörben kihirdetett határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról Romániában
189. – Törvény a polgári és kereskedelmi tárgykörű nemzetközi jogsegélyről
191. – Törvény a hajószállítási rendszer elleni bűncselekményekről
194. – Törvény a vízellátási és csatornázási közszolgálatokra és a köztisztasági
szolgálatokra vonatkozó egyes törvényes előírások módosításáról és
kiegészítéséről szóló 35/2003. kormányrendelet jóváhagyásáról
196. – Törvény a pornográfia megelőzéséről és leküzdéséről
197. – Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001.
számú sürgősségi kormányrendelet I. szakasza (3) bekezdésének
módosításáról tárgyú 22/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
198. – Törvény a gazdasági társaságok privatizációs szerződéseivel vállalt
kötelezettségek végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 25/2002. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 40/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
202. – Törvény az elektronikus statisztikai adatgyűjtési rendszer használatának
kötelezettségéről szóló 19/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
204. – Törvény a Romániai Takarék- és Letéti Pénztár átszervezéséről bankügyi
részvénytársasággá tárgyú 66/1996. számú törvény 10. szakaszának
módosításáról szóló 173/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
210. – Törvény a szolgálati és a személyes érdekből történő ingyenes utazásról a
román vasutakon tárgyú 112/1999. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
212. – Törvény az antikommunista ellenállás harcosa minőség megadásáról a politikai
okokból elkövetett bűncselekményekért elítélt személyeknek, azoknak a
személyeknek, akik ellen politikai okokból önkényes adminisztratív
intézkedéseket foganatosítottak, valamint akik részt vettek a Romániába
bevezetett kommunista rendszernek való fegyveres ellenszegülést illetve e
rendszer erővel való megdöntését célzó akciókban tárgyú 214/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet 3. szakaszának kiegészítéséről
230. – Törvény a közúti járművek homologálásáról és azonossági könyvük
kibocsátásáról a romániai közúti forgalomra bocsátásuk érdekében tárgyú
78/2000. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
232. – Törvény az egyes pénzügyi-adóügyi jogszabályok rendelkezéseinek
korrelációjáról szóló 36/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
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89/2003. jún. 4.
94/2003. jún. 16.
89/2003. jún. 4.

89/2003. jún. 4.
91/2003. jún. 11.

88/2003. jún. 2.

101/2003. jún. 26.
93/2003. jún. 13.

93/2003. jún. 13.
101/2003. jún. 26.

93/2003. jún. 13.
100/2003. jún. 25.

102/2003. jún. 27.

A SZENÁTUS HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

10. – Határozat a Szenátus újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített
szabályzata 56. szakasza (2) bekezdésének kiegészítéséről
98/2003. jún. 23.
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SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
124/2002. – Sürgősségi rendelet a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a
munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
156/2002. – Sürgősségi rendelet a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvényt és a
kereskedők bejegyzésével és működésük engedélyezésével kapcsolatos
egyes adminisztratív alakiságok egyszerűsítéséről szóló 76/2001. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító 129/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
157/2002. – Sürgősségi rendelet a haszonbérletről szóló 16/1994. számú törvény
kiegészítéséről
158/2002. – Sürgősségi rendelet a 2,5 hektárig terjedő összfelületű külterületi
szántóföldet birtokló mezőgazdasági termelők 2003. évi támogatásáról
ingyenes műtrágyával
160/2002. – Sürgősségi rendelet a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú
törvény egyes rendelkezései alkalmazásának felfüggesztéséről
165/2002. – Sürgősségi rendelet az értékpapírokról, a pénzbefektetési szolgáltatásokról
és a szabályozott piacokról szóló 28/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet 138. és 139. szakaszának módosításáról
169/2002. – Sürgősségi rendelet a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995.
számú törvény 58. szakaszának kiegészítéséről
170/2002. – Sürgősségi rendelet a közúti szállításokról szóló 44/1997. számú
kormányrendelet 4. szakaszának módosításáról
173/2002. – Sürgősségi rendelet a romániai Takarék- és Letéti Pénztár bankügyi
részvénytársaságként való átszervezéséről szóló 66/1996. számú törvény 10.
szakaszának módosításáról
184/2002. – Sürgősségi rendelet az 1945. március 6 és 1989. december 22 közötti
időszakban visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi rendszeréről szóló
10/2001. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről, valamint
intézkedések megállapításáról e törvény és a romániai egyházak
tulajdonában volt egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, az
501/2002. számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel
jóváhagyott 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazásának
gyorsítására
185/2002. – Sürgősségi rendelet az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló
152/1998. számú törvény módosításáról
192/2002. – Sürgősségi rendelet a köztisztviselők bér természetű járandóságainak
szabályozásáról
193/2002. – Sürgősségi rendelet modern fizetőrendszerek bevezetéséről
194/2002. – Sürgősségi rendelet a romániai idegenrendészetről
195/2002. – Sürgősségi rendelet a közúti forgalomról
197/2002. – Sürgősségi rendelet a közművesítési közszolgálatokról szóló 326/2001.
számú törvény 25. szakaszának módosításáról és kiegészítéséről
198/2002. – Sürgősségi rendelet a szerződések megkötéséről és ratifikálásáról szóló
4/1991. számú törvény kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1

40/2003. márc. 12.

1/2003. jan. 6.
1/2003. jan. 6.

1/2003. jan. 6.
1/2003. jan. 6.

5/2003. jan. 10.
2/2003. jan. 7.
2/2003. jan. 7.

22/2003. febr. 10.

17/2003. jan. 31.
17/2003. jan. 31.
31/2003. febr. 27.
28/2003. febr. 20.
20/2003. febr. 6.
18/2003. febr. 3.
22/2003. febr. 10.
22/2003. febr. 10.
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200/2002. – Sürgősségi rendelet a jelzálog-hiteltársaságokról
201/2002. – Sürgősségi rendelet az ingatlanberuházásokkal kapcsolatos jelzáloghitelről
szóló 190/1999. számú törvény módosításáról
202/2002. – Sürgősségi rendelet az integrált parti övezeti gazdálkodásról
208/2002. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a privatizáció gyorsítására tárgyú
137/2002. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
209/2002. – Sürgősségi rendelet az állam köz- vagy magánvagyonához tartozó
mezőgazdasági földterületeket adminisztráló, egészében vagy részben
állami tőkével működő gazdasági társaságok privatizációs vonzerejének
növelését célzó intézkedésekről szóló 254/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
3. – Sürgősségi rendelet a helyi adókról és illetékekről szóló 36/2002. számú
kormányrendelet 31. szakasza (1) bekezdésének módosításáról
4. – Sürgősségi rendelet a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999.
számú törvény szerint bérezett egyházi személyzet béreinek 2003. évi
növeléséről
6. – Sürgősségi rendelet a jogszabályok kidolgozásánál alkalmazandó
törvényhozástechnikai szabályokról szóló 24/2000. számú törvény 31.
szakasza (5) bekezdésének módosításáról
8. – Sürgősségi rendelet egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről
9. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
14. – Sürgősségi rendelet a mezőgazdaság- és vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási
okmány műszaki és pénzügyi életbe ültetését célzó SAPARD Ügynökség
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 142/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról
15. – Sürgősségi rendelet a közületi-magán partneri szerződésekről szóló 16/2002.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
16. – Sürgősségi rendelet a nemzeti ingó kulturális vagyon oltalmazásáról szóló
182/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
18. – Sürgősségi rendelet egyes büntetések és büntetési intézkedések elengedéséről
szóló 543/2002. számú törvény 8. szakaszának módosításáról
21. – Sürgősségi rendelet a megyei vagy a helyi tanácsok által adminisztrált, állami
tulajdont képező, valamint a helyi érdekű önállóan gazdálkodó egységek
vagyonába tartozó kereskedelmi helyiségek és szolgáltatási helyiségek
eladásáról szóló 550/2002. számú törvény kiegészítéséről
22. – Sürgősségi rendelet az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
23. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről és a 9/2003. számú sürgősségi kormányrendelet II. és III.
szakaszának módosításáról
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21/2003. febr. 7.
21/2003. febr. 7.
26/2003. febr. 17.
29/2003. febr. 21.

29/2003. febr. 21.
58/2003. ápr. 11.

55/2003. ápr. 7.

55/2003. ápr. 7.

60/2003. ápr. 15.

55/2003. ápr. 7.

77/2003. máj. 14.
70/2003. ápr. 25.
82/2003. máj. 22.
90/2003. jún. 9.

60/2003. ápr. 15.

79/2003. máj. 19.

85/2003. máj. 28.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 103/2003. szám.

0
25. – Sürgősségi rendelet a nehéz helyzetben levő gyermek oltalmazásáról szóló
26/1997. számú sürgősségi kormányrendelet 20. szakaszának módosításáról
és kiegészítéséről
27. – Sürgősségi rendelet a hallgatólagos jóváhagyási eljárásról
30. – Sürgősségi rendelet az ásványi olajok termelésével, importjával és kereskedelmi
forgalmazásával kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről
32. – Sürgősségi rendelet a lakosság védelemre való felkészítéséről szóló 46/1996.
számú törvény 37. szakasza 2. bekezdésének módosításáról
34. – Sürgősségi rendelet az Idegen Beruházások Román Ügynökségének létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 390/2002. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
36. – Sürgősségi rendelet a diplomáciai és konzulátusi személyzet tagjainak
nyugdíjazási rendszeréről
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85/2003. máj. 28.
80/2003. máj. 20.
81/2003. máj. 21.
90/2003. jún. 9.

93/2003. jún. 13.
100/2003. jún. 25

KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
3. – Rendelet a különleges fogyasztási adók rendszeréről szóló 158/2001. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és egyes költségvetési bevételek
begyűjtésének tökéletesítését célzó intézkedések bevezetéséről
5. – Rendelet a turisztikai tevékenység szervezéséről és lebonyolításáról Romániában
tárgyú 58/1998. számú kormányrendelet 33. szakaszának módosításáról
7. – Rendelet az atomenergia kizárólag békés célú felhasználásáról
11. – Rendelet a kimerült nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladékok kezeléséről,
a végső raktározást is ideértve
13. – Rendelet a dohánytermék-fogyasztás hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 349/2002. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
15. – Rendelet a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvény kiegészítéséről
17. – Rendelet a reklámozásról szóló 148/2000. számú törvény 8. szakasza e)
pontjának a módosításáról
18. – Rendelet a Román Rádiótársaság és a Román Televíziótársaság szervezéséről és
működéséről szóló 41/1994. számú törvény 40. szakaszának módosításáról
19. – Rendelet elektronikus statisztikai adatgyűjtési rendszer használatának
kötelezettségéről
20. – Rendelet a Románia címerével ellátott pecsétnyomók és szárazbélyegzők
beszerzési, birtoklási és használati jogának megadásáról az országos
oktatási rendszerhez tartozó akkreditált felsőoktatási magánintézmények
számára
22. – Rendelet az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 163/2001. számú
sürgősségi kormányrendelet I. szakasza (3) bekezdésének módosításáról
23. – Rendelet az elektronikus árveréssel történő közbeszerzésekről szóló 20/2002.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
24. – Rendelet a nemesfémek romániai rendszerére vonatkozó törvényhozási keret
tökéletesítéséről
26. – Rendelet az utak rendszeréről szóló 43/1997. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1

32/2003. febr. 28.
40/2003. márc. 12.
44/2003. márc. 18.
45/2003. márc. 19.
46/2003. márc. 20.
38/2003. márc. 11.
46/2003. márc. 20.
38/2003. márc. 11.
38/2003. márc. 11.

38/2003. márc. 11.
38/2003. márc. 11.
51/2003. márc. 28.
46/2003. márc. 20.
43/2003. márc. 17.
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27. – Rendelet a regionális fejlesztésről Romániában tárgyú 151/1998. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
29. – Rendelet az egyes pénzügyi kérdések rendezéséről és jogszabályok
módosításáról szóló 147/2002. számú sürgősségi kormányrendelet VII.
szakaszának kiegészítéséről
30. – Rendelet a lakosság nyilvántartásáról és a személyazonossági kártyáról szóló
105/1996. számú törvény 36. szakaszának módosításáról
32. – Rendelet a munkaengedélyről szóló 203/1999. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
34. – Rendelet intézkedésekről a gazdasági vállalkozók pénz- és valutaügyi fegyelme
terén
35. – Rendelet a vízellátási és csatornázási közszolgálatokra és a köztisztasági
szolgálatokra vonatkozó egyes törvényes előírások módosításáról és
kiegészítéséről
36. – Rendelet egyes pénzügyi-adóügyi jogszabályok rendelkezéseinek korrelációjáról
37. – Rendelet az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
39. – Rendelet a helyi költségvetési követelések ügyintézési eljárásairól
40. – Rendelet a gazdasági társaságok privatizációs szerződéseivel vállalt
kötelezettségek végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 25/2002. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
41. – Rendelet a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív
úton való megváltoztatásáról
42. – Rendelet a közvilágítási szolgálatok szervezéséről és működéséről

1
44/2003. márc. 18.

41/2003. márc. 13.
44/2003. márc. 18.
33/2003. febr. 28.
44/2003. márc. 18.

44/2003. márc. 18.
62/2003. ápr. 17.
33/2003. febr. 28.
63/2003. ápr. 18.

43/2003. márc. 17.
69/2003. ápr. 25.
68/2003. ápr. 24.

ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
1149/2002. – Határozat a társadalmi mellőzés megelőzéséről és leküzdéséről szóló
116/2002. számú törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó
metodológiai szabályok jóváhagyásáról
1197/2002. – Határozat az élelmiszerekkel érintkező anyagokra és tárgyakra
vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
1203/2002. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról az egyablakos
rendszerű pénztárnál befizetett illetékek, díjak és járandóságok bevételezési
és elosztási módjáról
1248/2002. – Határozat a földgázszektorbeli engedélyek és jogosítványok nyújtására
vonatkozó, a 784/2000. számú kormányhatározattal jóváhagyott szabályzat
módosításáról és kiegészítéséről
1300/2002. – Határozat a vegyi anyagok notifikálásáról
1301/2002. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az
állami katonai nyugdíjak és egyéb lakossági jövedelmek indexálásáról 2002
decemberétől
1305/2002. – Határozat az Országos Rendőrtestület szervezési és működési
szabályzatának jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1

14/2003. jan. 27.
8/2003. jan. 15.

13/2003. jan. 24.

4/2003. jan. 9.
23/2003. febr. 12.

5/2003. jan. 10.
15/2003. jan. 28.
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1308/2002. – Határozat az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. számú
törvény alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
1360/2002. – Határozat az állami családi pótlék havi összegének megállapításáról
1415/2002. – Határozat a 215/2001. számú helyi közigazgatási törvényben foglalt, a
valamely nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgároknak a helyi
közigazgatásban való anyanyelv-használati jogával kapcsolatos előírások
alkalmazására vonatkozó, az 1206/2001. számú kormányhatározattal
jóváhagyott szabályok egyes mellékleteinek módosításáról
1476/2002. – Határozat a tartós erdőgazdálkodást célzó intézkedések jóváhagyásáról
1516/2002. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről
szóló 18/2001. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
31. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a hatósági adóügyi
nyilvántartás megszervezéséről és működéséről szóló 75/2001. számú
kormányrendelet alkalmazására
54. – Határozat a jövedelemadóról szóló 7/2001. számú kormányrendelet
alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
58. – Határozat az egyes gazdasági tevékenységek természetes személyek általi
megszervezéséről és kifejtéséről szóló 507/2002. számú törvény
alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
77. – Határozat intézkedések bevezetéséről a hegyi balesetek megelőzésére és a hegyi
mentési tevékenység megszervezésére
85. – Határozat a közúti közlekedésről szóló 195/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet alkalmazására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról
92. – Határozat a veszélyes vegyi készítmények osztályozására, címkézésére és
csomagolására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
95. – Határozat a veszélyes anyagokkal kapcsolatos nagy balesetek veszélyét képező
tevékenységek ellenőrzéséről
102. – Határozat az építkezési termékek piacra bocsátási feltételeinek megállapításáról
110. – Határozat a különleges fogyasztási adók rendszeréről szóló 158/2001. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és egyes költségvetési bevételek
begyűjtésének tökéletesítését célzó intézkedések bevezetéséről tárgyú
3/2003. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó metodológiai
szabályok jóváhagyásáról
166. – Határozat a saját üzletet létesítő felsőoktatási hallgatók adókönnyítéseiről
185. – Határozat a televíziós közszolgáltatási díjról
186. – Határozat a rádiós közszolgáltatási díjról
245. – Határozat a hajószállításról szóló 42/1997. számú kormányrendelet
alkalmazására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról
247. – Határozat az alkalmazottak általános nyilvántartó könyvének vezetéséről és
kitöltéséről
255. – Határozat az edző jogállásának jóváhagyásáról
260. – Határozat a gazdasági társaságok privatizációjáról szóló, utólagosan módosított
és kiegészített 88/1997. számú sürgősségi kormányrendelet és a privatizáció
gyorsítását célzó intézkedésekről szóló 137/2002. számú törvény
alkalmazására az 577/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott
metodológiai szabályok 216. szakaszának kiegészítéséről
264. – Határozat akciók és kiadáskategóriák, kritériumok, eljárások és határértékek
megállapításáról a közalapokból fizetett előlegek tekintetében

13

1
16/2003. jan. 30.
2/2003. jan. 7.

2/2003. jan. 7.
32/2003. febr. 28.
27/2003. febr. 19.

72/2003. máj. 6.
50/2003. márc. 27.

53/2003. ápr. 2.
49/2003. márc. 26.
30/2003. febr. 26.
77/2003. máj. 14.
57/2003. ápr. 9.
56/2003. ápr. 8.

45/2003. márc. 19.
55/2003. ápr. 7.
58/2003. ápr. 11.
58/2003. ápr. 11.
71/2003. máj. 5.
60/2003. ápr. 15.
65/2003. ápr. 18.

62/2003. ápr. 17.
87/2003. máj. 30.
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267. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről
295. – Határozat az Országos Statisztikai Képzési Központ szervezéséről és
működéséről
297. – Határozat az Országos Környezetvédelmi Őrség létrehozásáról, szervezéséről és
működéséről
299. – Határozat a személyekkel folytatott üzérkedés megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 678/2001. számú törvény rendelkezéseinek alkalmazási szabályzata
jóváhagyásáról
333. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a piaci termékek és
szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló 99/2000. számú
kormányrendelet alkalmazására
347. – Határozat bizonyos veszélyes vegyi anyagok és készítmények piacra
bocsátásának és használatának korlátozásáról
401. – Határozat a falusi környezetben élő fiatalok állami támogatásáról szóló
646/2002. számú törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó
metodológiai szabályok jóváhagyásáról
412. – Határozat szabályok jóváhagyásáról az egészségügyi szociális
gondozóegységek szervezésére, működésére és finanszírozására
432. – Határozat az üdülőhelyek attesztálási feltételeinek és eljárásának
jóváhagyásáról, valamint egyes helységek országos illetve helyi érdekű
üdülőhelyekké nyilvánításáról szóló 1122/2002. számú kormányhatározat
kiegészítéséről
442. – Határozat intézkedések jóváhagyásáról a fiataloknak a kutatásba való
bevonására, felkészítésére és stabilizálására e munkaterületen
450. – Határozat a 2003. április 28. és május 2. közötti időszakban munkaszüneti
napként megállapított napokra eső munkaidő kompenzálásának
jóváhagyásáról szóló 369/2003. számú kormányhatározat 1. szakasza (2)
bekezdésének módosításáról
452. – Határozat a nautikai szórakozási tevékenységek lebonyolításáról
489. – Határozat a gazdasági társaságok privatizációs szerződéseivel vállalt
kötelezettségek végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 25/2002. számú kormányrendelet alkalmazási
metodológiai szabályainak jóváhagyásáról
498. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról az 1945. március 6 és 1989.
december 22 közötti időszakban visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi
rendszeréről szóló 10/2001. számú törvény egységes alkalmazására
503. – Határozat a fogyatékos személyek speciális védőintézményeiben gondozott
személyek vagy törvényes eltartóik által tartozott havi eltartási hozzájárulás
megállapítási alapját képező jövedelemszakaszok indexálásáról
510. – Határozat szabályok jóváhagyásáról a 114/1996. számú lakásügyi törvény 7.
szakaszában említett kategóriájú személyeknek a 2003. évben folyósítható
állami költségvetési támogatás összegének megállapítására
522. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a felnőttek szakképzéséről
szóló 129/2000. számú kormányrendelet előírásainak alkalmazására
606. – Határozat a Közmunkálat-, Szállítás- és Lakásügyi Minisztérium szervezéséről
és működéséről szóló 3/2001. számú kormányhatározat módosítására és
kiegészítésére

1
53/2003. ápr. 2.
76/2003. máj. 13.
76/2003. máj. 13.

76/2003. máj. 13.

74/2003. máj. 8.
77/2003. máj. 14.

84/2003. máj. 27.
85/2003. máj. 28.

92/2003. jún. 12.
86/2003. máj. 29.

65/2003. ápr. 18.
92/2003. jún. 12.

95/2003. jún. 17.

97/2003. jún. 20.

84/2003. máj. 27.

84/2003. máj. 27.
96/2003. jún. 18.

99/2003. jún. 24.
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A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK RENDELKEZÉSEI
EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
149. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete bizonyos kategóriájú betegek külföldi
kezelésre küldésének metodológiájáról
153. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete az orvosi rendelők létesítésére,
szervezésére és működésére vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyására
154/120. – Az egészség- és családügyi miniszternek és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár elnökének rendelete az idegen állampolgárok romániai gyógyellátásáról a
Románia által az egészségügy tárgykörében aláírt nemzetközi kölcsönösségi
egyezmények, megegyezések, megállapodások vagy jegyzőkönyvek alapján tárgyú
296/2002. számú törvény alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok
jóváhagyásáról
179/154/9. – Az egészség- és családügyi miniszternek, a mezőgazdaság-, élelmezés- és
erdőügyi miniszternek és az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökének
rendelete a csodaszerként bemutatott termékek, valamint egyes élelmiszertermékek
kereskedelmi forgalmazási rendszeréről a fogyasztók életének, egészségének,
biztonságának és gazdasági érdekeinek oltalmazása céljából
180. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete a rövid időtartamú felsőoktatási, a
posztliceális és a középfokú végzettségű orvosi személyzet szabad
szakmagyakorlási engedélyének kibocsátásáról
245. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete azon személyzeti kategóriák és
munkahelyek jóváhagyására, amelyek esetében a napi munkaidő 8 óránál rövidebb
318. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete a házi betegápolás szervezésére és
működésére, valamint e szolgáltatásokat nyújtó természetes és jogi személyek
engedélyezésére vonatkozó szabályok jóváhagyására

A közlöny száma
és kelte
58/2003. ápr. 11.
98/2003. jún. 23.

67/2003. ápr. 23.

66/2003. ápr. 22.

67/2003. ápr. 23.
70/2003. ápr. 25.

99/2003. jún. 24.

KÖZIGAZGATÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

147. – A közigazgatási miniszter rendelete szabályzat jóváhagyásáról a Helységgazdálkodási
Közszolgálatokat Szabályozó Országos Hatóság tevékenységi területén kibocsátott
szabályozások megszegésének megállapítására, notifikálására és büntetésére
vonatkozóan
73/2003. máj. 7.
KÖZMUNKÁLAT-, SZÁLLÍTÁS- ÉS LAKÁSÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

779/2002. – A közmunkálat-, szállítás- és lakásügyi miniszter rendelete a hajó keltette
7/2003. jan. 14.
hulladékokat és az árumaradványokat átvételező kikötői berendezésekről
KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

1754/2002. – A közpénzügyi miniszter rendelete a fizetésekből és nyugdíjakból megvalósított
jövedelmek adóztatásával kapcsolatos havi határérték megállapításáról, a rögzített
összegek és az adó címén előzetesen kifizetendő összegek kiszámítását célzó évi
határérték aktualizálásáról a 2003. adóügyi év tekintetében, a jövedelemadóról
szóló, a 493/2002. számú törvénnyel jóváhagyott és módosított, utólagosan módo17/2003. jan. 31.
sított és kiegészített 7/2001. számú kormányrendelet előírásainak megfelelően
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58. – A közpénzügyi miniszter rendelete metodológiai szabályok jóváhagyásáról a módosított
7/2001. számú kormányrendelet előírásainak megfelelően adófizetői jövedelemadóról szóló, a 493/2002. számú törvénnyel módosításokkal jóváhagyott,
utólagosan minőséggel rendelkező természetes személyek egyszerű könyvvitelének
szervezésére és vezetésére
54/2003. ápr. 4.
471. – A közpénzügyi miniszter rendelete a különleges fogyasztási adóknak alávetett egyes
termékek előállításával, importjával és forgalmával kapcsolatos felügyeleti és
engedélyezési rendszerről szóló 521/2002. számú törvény alkalmazási utasításait
jóváhagyó 1111/2002. számú közpénzügyi miniszteri rendelet módosításáról
81/2003. máj. 21.
529. – A közpénzügyi miniszter rendelete az adó- és illetéknyilatkozatok elektronikus
formátumban való benyújtásáról
93/2003. jún. 13.
MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

127. – A munkaügyi és társadalmi szolidaritási miniszter rendelete metodológiai szabályok
jóváhagyásáról a jogi személy adósok kényszervégrehajtott ingatlanainak állami
köztulajdonba helyezésére
86/2003. máj. 29.
ORSZÁGOS KOMMUNIKÁCIÓSZABÁLYOZÁSI HATÓSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

118. – Az Országos Kommunikációszabályozási Hatóság elnökének döntése a postai
szolgáltatók engedélyezési eljárásáról
64/2003. ápr. 18.
AZ ORSZÁGOS TŐKEPIAC-FELÜGYELETI BIZOTTSÁG RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte

102/2002. – Rendelet a pénzügyi befektetési szolgáltatási társaságok engedélyezéséről és
működéséről szóló 3/2002. számú szabályzat jóváhagyásáról
75/2003. máj. 12.
ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
10/2003. jan. 17.

73/2000. számú törvény a környezetvédelmi alapról
96/1998. számú kormányrendelet az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos
erdőállomány ügykezeléséről
51/2003. márc. 28.
784/2000. számú kormányhatározat a földgázszektorbeli engedélyek és jogosítványok
nyújtására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról
52/2003. ápr. 1.
129/1992. számú törvény az ipari rajzok és minták oltalmazásáról
61/2003. ápr. 16.
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