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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe
0
335/2005. – Törvény az országos közúti szállítást végző gépjárművezetők
vezetési
időszakainak,
illetve
pihenési
időszakaszainak
megállapításáról szóló 17/2002. számú kormányrendeletet módosító
és kiegészítő 55/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
336/2005. – Törvény a romániai vasúti szállításról és a Román Vasúti
Társaság átszervezéséről szóló 12/1998. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 111/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
339/2005. – Törvény a kábítószer és pszichotrop növények, anyagok és
készítmények jogi rendszeréről
340/2005. – Törvény a gazdasági társaságok privatizációs szerződéseivel
vállalt kötelezettségek végrehajtásának nyomon követésével
kapcsolatos
intézkedésekről
szóló
25/2002.
számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 27/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
344/2005. – Törvény egyes intézkedésekről a szellemi tulajdonjogok
tiszteletben tartására a vámkezelési műveletek keretében
346/2005. – Törvény az egyetemi tanulmányok megszervezéséről szóló
288/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő 78/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
349/2005. – Törvény az egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről
a személyazonossági kártyák, anyakönyvi okiratok, egyszerű
útlevelek, hajtási jogosítványok és forgalmi engedélyek
kibocsátásával és nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység
megfelelő szervezeti és működési keretének megállapítására tárgyú
71/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
350/2005. – Törvény az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt
közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozás rendjéről
352/2005. – Törvény a 2005. évi állami költségvetés kiigazításáról szóló
66/2005. számú sürgősségi kormányrendelet 29. cikkét kiegészítő
132/2005. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
354/2005. – Törvény a 2005. évi állami társadalombiztosítási költségvetés
kiigazításáról szóló 67/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
357/2005. – Törvény az értéktőzsdéről
358/2005. – Törvény a földalapról szóló 18/1991. számú törvény 1. számú
mellékletének módosításáról
359/2005. – Törvény a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vidékfejlesztési
Fizetési és Beavatkozási Hivatal létrehozásáról, megszervezéséről
és működéséről szóló 1/2004. számú törvény és a mezőgazdasági és

A közlöny száma
és kelte
1

2/2006. jan. 4.

7/2006. jan. 9.
17/2006. jan. 19.

7/2006. jan. 9.
19/2006. jan. 20.
7/2006. jan. 9.

3/2006. jan. 5.
11/2006. jan. 12.
3/2006. jan. 5.
3/2006. jan. 5.
12/2006. jan. 13.
4/2006. jan. 6.
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vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási eszköz műszaki és
pénzügyi életbe ültetését célzó SAPARD Ügynökség létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 142/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 103/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
362/2005. – Törvény Romániának, a New Yorkban 1954. szeptember 28-án
létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezményhez
való csatlakozásáról
363/2005. – Törvény egyes fogyasztóvédelmi tárgykörű jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről Románia európai uniós
csatlakozásában felvállalt kötelezettségek betartása érdekében
366/2005. – Törvény az újraközzétett 84/1995. számú tanügyi törvény
módosításáról és kiegészítéséről
367/2005. – Törvény a költségvetési szektorbeli állások számának és a
személyzeti kiadásoknak a szabályozásáról szóló 48/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
368/2005. – Törvény a szerződéses ügyfelek által az Állami Birtokok
Ügynökségének tartozott pénzösszegek visszanyerési eljárásának
felgyorsítására tárgyú 64/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
369/2005. – Törvény az egyes egészségügyi tárgykörű pénzügyi intézkedések
szabályozásáról
szóló
42/2005.
számú
kormányrendelet
jóváhagyásáról
371/2005. – Törvény az 53/2003. számú törvény – Munkatörvénykönyv
módosításáról és kiegészítéséről szóló 65/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
372/2005. – Törvény az épületek energetikai teljesítményéről
373/2005. – Törvény a bejegyzett közúti járműveknek a közúti biztonsági és
környezetvédelmi műszaki szabályokba és a rendeltetés szerinti
használati kategóriába való beilleszkedése időszakos műszaki
vizsgán keresztüli igazolásáról szóló 81/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 40/2005.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
374/2005. – Törvény a közúti járművek homologálásáról és azonossági
könyvük kibocsátásáról a romániai közúti forgalomba bocsátásuk
érdekében tárgyú 78/2000. számú kormányrendelet módosításáról
és kiegészítéséről szóló 35/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
376/2005. – Törvény a közúti járművek javításával, beszabályozásával,
szerkezeti módosításával, átépítésével, valamint a használt
járművek bontásával kapcsolatos tevékenységeket kifejtő gazdasági
vállalkozók
engedélyezéséről
szóló
82/2000.
számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 36/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
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33/2006. febr. 6.
16/2006. jan. 18.
23/2006. jan. 25.
17/2006. jan. 19.
21/2006. jan. 23.

13/2006. jan. 16.
11/2006. jan. 12.
17/2006. jan. 19.
21/2006. jan. 23.

22/2006. jan. 25.

12/2006. jan. 13.

11/2006. jan. 12.
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0
377/2005. – Törvény a munkavállalási engedélyekről szóló 203/1999. számú
törvényt módosító és kiegészítő 130/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
378/2005. – Törvény a gazdasági tevékenységeket függetlenül kifejtő
magánszemélyek és családi társulások engedélyezéséről szóló
300/2004. számú törvény 18. cikkének módosításáról
379/2005. – Törvény a 2006. évi állami költségvetésről
380/2005. – Törvény a 2006. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről
384/2005. – Törvény a Bányavidékek Újjáépítési Programjai Kifejlesztésével
és Alkalmazásával Foglalkozó Országos Ügynökség létesítéséről
szóló 64/1997. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 72/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
386/2005. – Törvény a Kovászna megyei Esztelnek község létrehozásáról
Kézdipolyán község átszervezésével
388/2005. – Törvény a mezőgazdasági tanácsadási tevékenység
átszervezéséről szóló 22/2005. számú kormányrendelet 6. cikke (4)
bekezdésének módosításáról tárgyú 121/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
389/2005. – Törvény a lótenyésztésről
391/2005. – Törvény az országos erdőállományhoz tartozó, a Hargita megyei
Galócás község tulajdonát képező egy földterület végleges
elfoglalásáért tartozott illeték alóli kivételezéséről
392/2005. – Törvény a sürgősségi hívások egységes országos rendszerének
működéséről szóló 18/2002. számú kormányrendelet 7. cikke (2)
bekezdését módosító 81/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
393/2005.
–
Törvény
a
hitelügynökségek
akkreditálásáról
a
mikrohitelfolyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 94/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
395/2005. – Törvény a kötelező katonai szolgálat békeidőben történő
szüneteléséről, és az önkéntességen alapuló katonai szolgálatra való
rátérésről
399/2005. – Törvény a Légügyi Törvénykönyvről szóló 29/1997. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
403/2005. – Törvény a munkába besorolt személyekre vonatkozó
védőintézkedésekről szóló 130/1999. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
404/2005. – Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására
407/2005. – Törvény egyes megelőző intézkedésekről a közvasúti
infrastruktúra rehabilitációs és bővítési munkálataira vonatkozóan
408/2005. – Törvény az egyablakos rendszerű pénztár létesítéséről Románia
államhatár-átkelői keretében tárgyú 86/2002. számú sürgősségi
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11/2006. jan. 12.
11/2006. jan. 12.
9/2006. jan. 10.
8/2006. jan. 10.

25/2006. jan. 26.
14/2006. jan. 17.

32/2006. febr. 3.
32/2006. febr. 3.
33/2006. febr. 6.

14/2006. jan. 17.

14/2006. jan. 17.
14/2006. jan. 17.
41/2006. febr. 20.
28/2006. jan. 31.
25/2006. jan. 26.
30/2006. febr. 2.
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kormányrendelet 4. cikkének módosításáról szóló 95/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
411/2005. – Törvény intézkedések megállapításáról a központi közigazgatás
átszervezésére tárgyú 49/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
412/2005. – Törvény a kollektív rendszerű megtakarításról és hitelezésről a
lakásügy terén tárgyú 541/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről szóló 86/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
1. – Törvény az intézkedésekről a közbeszerzések rendszerének, valamint a
közintézmények működésből kivont javai értékesítési rendszerének
tökéletesítéséről szóló 19/1995. számú kormányrendelet III.
cikkének módosításáról és kiegészítéséről
4. – Törvény a Románia importvámtarifája szerinti áruk elnevezésének és
osztályozásának és az ezekkel kapcsolatos vámilletékeknek a
módosításáról
7. – Törvény a parlamenti köztisztviselő jogállásáról
8. – Törvény juttatás bevezetéséről a nyilvános nyugdíjrendszerhez tartozó,
közhasznú jogi személyként létesített és elismert alkotói
szövetségek tagjai minőséggel bíró nyugdíjasok számára
9. – Törvény a közösségi alapokat kezelő személyzet pénzügyi ösztönzéséről
szóló 490/2004. számú törvény 1. cikke (1) bekezdését módosító
54/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
10. – Törvény az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998.
számú törvényt módosító és kiegészítő 105/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
11. – Törvény a nemes fajtájú szőlőültetvényeket birtokoló és/vagy művelő
mezőgazdasági termelők közvetlen állami támogatásban való
részesítéséről szóló 125/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
12. – Törvény a múzeumokról és a nyilvános gyűjteményekről szóló
311/2003. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
14. – Törvény az elsődleges orvosi ellátás folytonosságának biztosításáról
állandó ügyeleti központokon keresztül tárgyú 263/2004. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 32/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
15. – Törvény az adó- és pénzügyi intézkedésekről a nemzeti pénzjegy
névértékének csökkentéséről szóló 348/2004. számú törvény
alkalmazása érdekében tárgyú 59/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
16. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok, valamint a helyi közigazgatási
hatóságoknak alárendelt társaságok és önálló gazdálkodások
szerkezeti átalakításának, átszervezésének és privatizációjának
ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi kormányrendeletet
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35/2006. febr. 7.
30/2006. febr. 2.

30/2006. febr. 2.

37/2006. febr. 10.
37/2006. febr. 10.
44/2006. febr. 22.
37/2006. febr. 10.
37/2006. febr. 10.
43/2006. febr. 21.

41/2006. febr. 20.
43/2006. febr. 21.

28/2006. jan. 31.

40/2006. febr. 16.
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módosító
69/2005.
számú
sürgősségi
kormányrendelet
jóváhagyásáról
17. – Törvény a bíróságok és az ezek mellett működő ügyészségek kisegítő
szakszemélyzetének jogállásáról szóló 567/2004. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
18. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú
törvény 15. cikkének módosításáról
20. – Törvény a nemzeti terület rendezésére vonatkozó terv „Víz” című II.
cikkelyét jóváhagyó 171/1997. számú törvény módosításáról
21. – Törvény a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági közintézmények
katonai személyzetének bérezéséről és egyéb járandóságairól,
valamint egyes bérjárandóságok folyósításáról ezen intézmények
civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény
kiegészítéséről
szóló
31/2005.
számú
kormányrendelet
jóváhagyásáról
27. – Törvény a Személyi Adatfeldolgozás-felügyeleti Nemzeti Hatóság
létesítéséről, szervezetéről és működéséről szóló 102/2005. számú
törvény 19. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő elnapolásáról
szóló 131/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
28. – Törvény a madárinfluenza-gyanú következtében alkalmazandó
intézkedésekről szóló 140/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
29. – Törvény a bírák és ügyészek jogállásáról szóló 303/2004. számú
törvény kiegészítéséről
30. – Törvény a vadon termő gombák használatának közegészségügyi
szabályairól
31. – Törvény a követelésbiztosításról
32. – Törvény a jelzálogkötvényről
33. – Törvény a jelzálog-hitelintézetekről
35. – Törvény az Országos Korrupcióellenes Ügyészségről szóló 43/2002.
számú sürgősségi kormányrendeletet módosító 103/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet visszautasításáról
36. – Törvény a pénzmosás megelőzéséről és büntetéséről, valamint a
terrorcselekmények finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére
irányuló intézkedések bevezetéséről szóló 656/2002. számú
törvényt módosító 135/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
38. – Törvény a romániai erdőigazgatásról szóló 139/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról

39/2006. febr. 15.
29/2006. febr. 1.
42/2006. febr. 21.
58/2006. márc. 9.

46/2006. febr. 23.

66/2006. márc. 22.
66/2006. márc. 22.
63/2006. márc. 15.
82/2006. ápr. 18.
85/2006. ápr. 25.
88/2006. máj. 4.
84/2006. ápr. 21.
66/2006. márc. 22.

63/2006. márc. 15.
66/2006. márc. 22.

39. – Törvény a román állampolgárok által az országból való kilépéskor az
európai uniós tagállamokba és más államokba való belépéshez
teljesítendő feltételekről szóló 144/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet 22. cikke a) pontjának és a romániai útlevelek
rendszeréről szóló 65/1997. számú kormányrendelet 12. cikke (1)
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bekezdésének
módosításáról
szóló
43/2005.
számú
kormányrendelet visszautasításáról
44. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
45. – Törvény a Fogyatékossággal Élő Személyek Országos Hatóságának
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 14/2003. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 51/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
46. – Törvény az államkölcsönkötvények vásárlásával Romániában
megvalósított külföldi eredetű befektetések rendszeréről szóló
66/1997. számú kormányrendelet módosításáról
47. – Törvény az országos szociális gondoskodási rendszerről
48. – Törvény a privatizációs tevékenységből származó, valutában
bevételezett összegek felhasználásáról szóló 145/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
49. – Törvény a közúti forgalomról szóló 195/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
50. – Törvény egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló
28/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
51. – Törvény a közösségi közműszolgáltatásról
52. – Törvény az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről
szóló 50/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
54. – Törvény az Országos Korupcióellenes Ügyészségről szóló 43/2002.
számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő
134/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
55. – Törvény a vasútbiztonságról
57. – Törvény az atomenergia kizárólag békés célú felhasználásáról szóló
7/2003. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
62. – Törvény a 114/1996. számú lakásügyi törvény kiegészítéséről
64. – Törvény a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
kiegészítésére vonatkozó 49/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
65. – Törvény a lakásfűtési segélyek, valamint a lakosságnak a hőenergia
fizetésére bizonyos facilitások nyújtásáról szóló 5/2003. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő 143/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
66. – Törvény április 8-nak, „a romániai roma etnikum ünnepe”-ként való
elismeréséről
67. – Törvény a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek
részeinek átruházása esetén történő védelméről
68.

–

Törvény a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a
munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. számú

7

66/2006. márc. 22.

77/2006. ápr. 10.

77/2006. ápr. 10.
72/2006. ápr. 3.
95/2006. jún. 1.
81/2006. ápr. 14.
98/2006. jún. 15.
72/2006. ápr. 3.
86/2006. ápr. 28.
72/2006. ápr. 3.
72/2006. ápr. 3.
94/2006. máj. 29.
87/2006. máj. 3.
77/2006. ápr. 10.

81/2006. ápr. 14.

79/2006. ápr. 11.
79/2006. ápr. 11.
79/2006. ápr. 11.
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törvényt módosító és kiegészítő 144/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
69. – Törvény a Személyi Adatfeldolgozás-felügyeleti Országos Hatóság
létesítéséről, szervezetéről és működéséről szóló 102/2005. számú
törvény módosítására vonatkozó 163/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
73. – Törvény az állati hulladékok ártalmatlanításának szabályozásairól szóló
47/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
74. – Törvény a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
8. cikkének (2) bekezdését módosító 173/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
78. – Törvény egyes intézkedésekről a 2005. évben árvízkárosult övezetekben
lakóházak építéséről és/vagy rehabilitációjáról tárgyú 44/2005.
számú kormányrendelet módosításáról szóló 147/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
79. – Törvény a tanúvédelemről szóló 682/2002. számú törvény 3. cikke (3)
bekezdésének módosítására vonatkozó 157/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
81. – Törvény a mezőgazdasági termékek exportjával és importjával
kapcsolatos garanciarendszer bevezetéséről szóló 299/2005. számú
törvény 22. cikkének és a mezőgazdasági termékek behozatali és
kiviteli bizonyítvány-rendszerének bevezetéséről szóló 300/2005.
számú törvény 33. cikkének módosítására vonatkozó 161/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
84. – Törvény a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és
ellenőrzéséről szóló 152/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
87. – Törvény az oktatás minőségének biztosításáról szóló 75/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
90. – Törvény egyes pénzügyi kérdések 2005. évi szabályozásáról a
munkanélküliségi biztosítás terén tárgyú 176/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
96. – Törvény a parlamenti képviselők és szenátorok jogállásáról
106. – Törvény a 2005. évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 154/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
110. – Törvény a romániai vasúti szállítás szabályzatának jóváhagyásáról
szóló 7/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
115. – Törvény a garantált minimális jövedelemről szóló 416/2001. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
118. – Törvény az oktatás minőségének biztosításáról szóló 75/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet 19. cikkének (5) bekezdésében foglalt
határidőt elnapoló 6/2006. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
121. – Törvény az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről

77/2006. ápr. 10.

77/2006. ápr. 10.
79/2006. ápr. 11.

81/2006. ápr. 14.

81/2006. ápr. 14.
81/2006. ápr. 14.

81/2006. ápr. 14.
84/2006. ápr. 21.
100/2006. jún. 20.
90/2006. máj. 12.
103/2006. jún. 28.
93/2006. máj. 22.
101/2006. jún. 22.
96/2006. jún. 5.
101/2006. jún. 22.
97/2006. jún. 9.
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123. – Törvény a pártfogó szolgálatok személyzetének jogállásáról
124. – Törvény a 69/2000. számú testnevelési és sporttörvény módosításáról
szóló 205/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
126. – Törvény az intézkedésekről a Szekuritate Levéltárát Tanulmányozó
Országos Tanács által kifejtett tevékenység folytatásának
biztosítására tárgyú 149/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
127. – Törvény az elektronikus személyazonossági kártyák jogi rendszeréről
szóló 69/2002. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 188/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
130. – Törvény a vadászterületekről és a vadállomány oltalmazásáról szóló
103/1996. számú törvény 36. cikkének módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 193/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
176. – Törvény a Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya
között a Budapesti Román Kulturális Intézet és a Magyar
Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja működéséről
Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény ratifikálásáról
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1
104/2006. jún. 29.
101/2006. jún. 22.

95/2006. jún. 1.

92/2006. máj. 18.

95/2006. jún. 1.

102/2006. jún. 26.

A KÉPVISELŐHÁZ HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
4. – Határozat a Képviselőház Szabályzatának módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
85/2006. ápr. 25.

SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
152/2005. – Sürgősségi rendelet a környezetszennyezés integrált
megelőzéséről és ellenőrzéséről
158/2005. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi társadalombiztosítási
szabadságokról és juttatásokról
163/2005. – Sürgősségi rendelet a Személyi Adatfeldolgozás-felügyeleti
Országos Hatóság létesítéséről, szervezetéről és működéséről szóló
102/2005. számú törvény módosításáról
165/2005. – Sürgősségi rendelet az adóügyi eljárási törvénykönyvről szóló
92/2003. számú kormányrendelet módosításáról
167/2005. – Sürgősségi rendelet az állam vagy a területi közigazgatási
egységek magántulajdonát képező, orvosi rendelőknek rendeltetett
felületek, valamint az orvosi aktushoz kapcsolódó tevékenységek

A közlöny száma
és kelte
1
6/2006. jan. 9.
33/2006. febr. 6.
2/2006. jan. 4.
2/2006. jan. 4.
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kifejtésére használt helyiségek eladásáról szóló 110/2005. számú
sürgősségi rendelet alkalmazásának felfüggesztéséről
170/2005. – Sürgősségi rendelet a volt állami társadalombiztosítási
rendszerből
származó
nyilvános
rendszeri
nyugdíjak
rekalkulációjáról szóló 4/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
8. cikkének kiegészítéséről
171/2005. – Sürgősségi rendelet a munkabalesetekkel és a foglalkozási
betegségekkel kapcsolatos biztosításokról szóló 346/2002. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
173/2005. – Sürgősségi rendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó
intézkedések megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet 8. cikke (2) bekezdésének módosításáról
175/2005. – Sürgősségi rendelet az egészségügy területén kifejtett
tevékenységet szabályozó egyes jogszabályok módosításáról
177/2005. – Sürgősségi rendelet az erdészeti rendszer szabályozásáról és az
országos erdőállomány ügykezeléséről szóló 96/1998. számú
kormányrendelet 10. cikke (6) bekezdésének a módosításáról
178/2005. – Sürgősségi rendelet az emberi használatú gyógyszerekről szóló
152/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 109. cikke (11)
bekezdésében foglalt határidő elnapolásáról
181/2005. – Sürgősségi rendelet az adó-és pénzügyi intézkedésekről a
nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló 348/2004.
számú törvény alkalmazása érdekében tárgyú 59/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet 1. cikkének kiegészítéséről
182/2005. – Sürgősségi rendelet az 1989 decemberi román forradalom
mártírhősei és a forradalom győzelméhez hozzájáruló harcosok
iránti hálaadásról szóló 341/2004. számú törvény 9. cikke (1) és (4)
bekezdésében foglalt határidők elnapolásáról
184/2005. – Sürgősségi rendelet a lakásfűtésre földgázt használó, alacsony
jövedelmű lakosság pénzbeli támogatását célzó program
bevezetéséről, a fogyasztás hatékonyságának, a biztonságnak és az
élet minőségének javítása érdekében tárgyú 91/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról
185/2005. – Sürgősségi rendelet a rendőrök állami nyugdíjáról és egyéb
társadalombiztosítási járandóságairól szóló 179/2004. számú
törvény 17. cikke b) pontjának módosításáról
187/2005. – Sürgősségi rendelet a többemeletes lakóépületek termikus
rehabilitációját célzó speciális intézkedések bevezetéséről szóló
174/2002. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról
188/2005. – Sürgősségi rendelet az elektronikus személyazonossági kártyák
jogi rendszeréről szóló 69/2002. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
189/2005. – Sürgősségi rendelet a közúti járművek bejegyzésére vonatkozó
egyes intézkedések megállapításáról

5/2006. jan. 6.

4/2006. jan. 6.
4/2006. jan. 6.
22/2006. jan. 25.
27/2006. jan. 30.
27/2006. jan. 30.
27/2006. jan. 30.

71/2006. ápr. 3.

27/2006. jan. 30.

71/2006. ápr. 3.
71/2006. ápr. 3.
44/2006. febr. 22.
23/2006. jan. 25.
27/2006. jan. 30.
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190/2005. – Sürgősségi rendelet az európai integrációs folyamatban
szükséges intézkedések megvalósításáról
191/2005. – Sürgősségi rendelet veszélyhelyzeti szolgálatok létesítésére,
szervezése és működésére vonatkozó egyes jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről
192/2005. – Sürgősségi rendelet a tejtermelők támogatásáról szóló 29/2000.
számú sürgősségi kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről
193/2005. – Sürgősségi rendelet a vadászterületekről és a vadállomány
oltalmazásáról szóló 103/1996. számú törvény 36. cikkének
módosításáról és kiegészítéséről
194/2005. – Sürgősségi rendelet a kritikus állapotban található, kiveszőben
levő és a sérülékeny állati genetikai erőforrások konzerválását és
felhasználását célzó egyes intézkedések állami költségvetésből
történő finanszírozásáról
195/2005. – Sürgősségi rendelet a környezetvédelemről
196/2005. – Sürgősségi rendelet a környezetvédelmi alapról
200/2005. – Sürgősségi rendelet egyes pénzügyi rendelkezések
szabályozásáról
szóló
94/2004.
számú
kormányrendelet
módosításáról
201/2005. – Sürgősségi rendelet a biztosítótársaságokról és a biztosítások
felügyeletéről szóló 32/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
203/2005. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló
571/2003. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
205/2005. – Sürgősségi rendelet a 69/2000. számú testnevelési és
sporttörvény módosításáról
206/2005. – Sürgősségi rendelet a kórházakról szóló 270/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
207/2005. – Sürgősségi rendelet az állam egyes aktíváinak értékesítéséről
szóló 51/1998. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
209/2005. – Sürgősségi rendelet a tulajdonra vonatkozó egyes jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről
2. – Sürgősségi rendelet a parlamenti köztisztviselő jogállásáról szóló 7/2006.
számú törvény előírásai alkalmazásának felfüggesztéséről
3. – Sürgősségi rendelet az 504/2002. számú médiatörvény módosításáról
4. – Sürgősségi rendelet az állam köz- és magánvagyonát képező,
mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket ügykezelő gazdasági
társaságok privatizációjáról és az Állami Birtokok Ügynökségének
létesítéséről szóló 268/2001. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
6. – Sürgősségi rendelet a rendszeres helyi tömegszállítási szolgáltatásokról
szóló 86/2001. számú kormányrendelet 23. cikkének kiegészítéséről

11

1
35/2006. febr. 7.
23/2006. jan. 25.
51/2006. febr. 28.
58/2006. márc. 9.

48/2006. febr. 24.
67/2006. márc. 24.
31/2006. febr. 2.
28/2006. jan. 31.
36/2006. febr. 9.
34/2006. febr. 7.
36/2006. febr. 9.
47/2006. febr. 23.
34/2006. febr. 7.
24/2006. jan. 26.
64/2006. márc. 17.
64/2006. márc. 17.

64/2006. márc. 17.
62/2006. márc. 14.
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7. – Sürgősségi rendelet a transzfúziós tevékenység, az emberi vérrel és
vérkomponensekkel való ellátás megszervezéséről, valamint a
minőségi és biztonsági előírások megállapításáról gyógyászati
célokra történő felhasználás céljából tárgyú 282/2005. számú
törvény módosításáról
9. – Sürgősségi rendelet a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
11. – Sürgősségi rendelet a madárinfluenza monitorozására, leküzdésére és
megszüntetésére Románia területén alkalmazandó intézkedésekről
12. – Sürgősségi rendelet a gabonafélék és az ezekből processzált termékek
láncolatára vonatkozó egyes piac-szabályozási intézkedések
megállapításáról
13. – Sürgősségi rendelet a Vidékfejlesztési és Halászati Fizetési
Ügynökségnek a SAPARD Ügynökség átszervezése révén történő
létrehozásáról, szervezeti felépítéséről és működéséről
16. – Sürgősségi rendelet a szekuritáté politikai rendőrségként való
leleplezéséről és a saját iratcsomók hozzáférhetőségéről szóló
187/1999. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
18. – Sürgősségi rendelet az adó- és pénzügyi intézkedésekről a nemzeti
pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló 348/2004. számú
törvény alkalmazása érdekében tárgyú 59/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet 3. cikkének kiegészítéséről
20. – Sürgősségi rendelet a növénytermesztési szektorban tevékenykedő
mezőgazdasági termelők számára 2006-ban nyújtandó közvetlen
állami támogatásról
21. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003.
számú törvény módosításáról
22. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről szóló
92/2003. számú kormányrendelet kiegészítéséről
23. – Sürgősségi rendelet a Bankbetétek Garantálási Alapjának létrehozásáról
és működéséről szóló 39/1996. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
26. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a privatizáció gyorsítására
tárgyú 137/2002. számú törvény 16. cikkének kiegészítéséről
31. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről az átláthatóság biztosítására a
köztiszti méltóságok, a köztisztségek gyakorlásában és az üzleti
környezetben, illetve a korrupció megelőzésére és büntetésére
tárgyú 161/2003. számú törvény XVII. cikke (3) bekezdésének
módosításáról
33. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről

1

85/2006. ápr. 25.
69/2006. márc. 30.
69/2006. márc. 30.
69/2006. márc. 30.
82/2006. ápr. 18.
74/2006. ápr. 5.

90/2006. máj. 12.
92/2006. máj. 18.
78/2006. ápr. 11.
78/2006. ápr. 11.
89/2006. máj. 10.
89/2006. máj. 10.

93/2006. máj. 22.
99/2006. jún. 16.
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KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
1. – Rendelet egyes pénzügyi adóügyi intézkedések szabályozásáról a
társadalombiztosítás terén
2. – Rendelet a köztisztviselők 2006. évi illetményjárandóságainak és egyéb
járandóságainak szabályozásáról
3. – Rendelet a költségvetési szektor szerződéses személyzete alapbérének
megállapítási rendjéről szóló 24/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet és a költségvetési szektorbeli alapbérek és a
közméltósági tisztséget betöltő személyek juttatásai megállapítási
rendjéről szóló 154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete
szerint bérezett költségvetési szektorbeli személyzetnek a 2006.
évben nyújtott bérnöveléséről
4. – Rendelet az oktatási intézmények keretében tevékenykedő, a
tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvény
szerint javadalmazott tanszemélyzet számára a 2006. év során
nyújtandó fizetésnövelésekről
5. – Rendelet a román állampolgárok külföldi szabad mozgásának és
tartózkodásának rendszeréről szóló 248/2005. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
6. – Rendelet az oktatás minőségének biztosításáról szóló 75/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet 19. cikkének (5) bekezdésében említett
határidő elnapolásáról
8. – Rendelet a kihágások jogi rendszeréről szóló 2/2001. számú
kormányrendelet kiegészítéséről
10. – Rendelet a SAPARD alapok lekötésének ösztönzéséről a kockázatoknak
a garanciaalapok általi átvételével tárgyú 218/2005. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
11. – Rendelet a sportban megnyilvánuló erőszak megelőzéséről és
leküzdéséről
14. – Rendelet a meglevő építmények földrengés-kockázatának csökkentését
célzó intézkedésekről szóló 20/1994. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
16. – Rendelet a kommunitáris személynyilvántartási közszolgálatok
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 84/2001. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
19. – Rendelet a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági
közintézmények katonai személyzetének és speciális státusú
köztisztviselőinek nyújtott béremelésekről
20. – Rendelet a mezőgazdasági termelőknek és az állattenyésztőknek az
európai uniós előcsatlakozási időszakban nyújtott könnyítésekről
21. – Rendelet a műemlékek koncessziójának rendjéről

A közlöny száma
és kelte
1
61/2006. márc. 14.
97/2006. jún. 9.

60/2006. márc. 13.

99/2006. jún. 16.
49/2006. febr. 24.
85/2006. ápr. 25.
49/2006. febr. 24.
47/2006. febr. 23.
54/2006. márc. 6.

62/2006. márc. 14.
68/2006. márc. 28.
47/2006. febr. 23.
56/2006. márc. 7.
56/2006. márc. 7.
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0
22. – Rendelet egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról az Országos
Fogyasztóvédelmi Hatóság tevékenységi területén
23. – Rendelet az egészségügyi szektor közegészségügyi egységei
szerződéses személyzetének a 2006. évre nyújtott bérnövekedéséről
24. – Rendelet az írott kultúra támogatásáról szóló 186/2003. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
25. – Rendelet a Román Szerzői Jogvédő Hivatal adminisztrációs
kapacitásának megerősítéséről
26. – Rendelet a könyvtárakról szóló 334/2002. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
27. – Rendelet a kis- és középvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
ösztönzéséről szóló 346/2004. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
28. – Rendelet egyes pénz- és adóügyi intézkedések szabályozásáról

1
78/2006. ápr. 11.
78/2006. ápr. 11.
42/2006. febr. 21.
50/2006. febr. 27.
55/2006. márc. 7.
57/2006. márc. 8.
59/2006. márc. 10.

KORMÁNYHATÁROZATOK
A jogszabály száma és címe
0
1252/2005. – Határozat energetikai hatékonysági és címkézési
követelmények megállapításáról a háztartási mosógépek
forgalomba hozatala tekintetében
1257/2005. – Határozat a Felsőfokú Oktatás Minőségét Biztosító Román
Hivatal (ARACIS) szervezési és működési szabályzatának
jóváhagyásáról
1449/2005. – Határozat a Tudományos Kutatás Országos Hatóságának
szervezetéről és működéséről
1456/2005. – Határozat egyes intézkedésekről a volt állami
társadalombiztosítási rendszerből származó nyilvános rendszeri
nyugdíjak rekalkulációját illetően
1468/2005. – Határozat a felszíni és a föld alatti helyi tömegszállítás,
valamint a belföldi gépkocsi-, vasúti- és hajószállítás tekintetében
az állami oktatásbeli és az akkreditált magánoktatásbeli tanulók és
főiskolai hallgatók számára nyújtott 50 százalékos díjcsökkentésről
szóló 309/1996. számú kormányhatározat módosításáról
1469/2005. – Határozat a juttatás bevezetéséről a romániai
szabadfoglalkozású előadóművészek számára tárgyú 109/2005.
számú törvény alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról
1517/2005. – Határozat a mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli
bizonyítvány-rendszerének bevezetéséről szóló 300/2005. számú
törvény alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1
9/2006. jan. 10.
1/2006. jan. 3.
5/2006. jan. 6.
2/2006. jan. 4.

5/2006. jan. 6.

40/2006. febr. 16.

34/2006. febr. 7.
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0
1700/2005. – Határozat a lakásfűtési segély összegének megállapításáról az
alacsony jövedelmű családok és egyedülálló személyek esetén, akik
lakásfűtésre és melegvízellátásra központosított távfűtési rendszert
használnak, és a binom rendszerű hőenergia-számlázás mellett
döntöttek
1723/2005. – Határozat az állam részvényesi részvételével működő
kereskedelmi banktársaságok privatizálásáról szóló 83/1997. számú
törvény alkalmazására kibocsátott, a 458/1997. számú
kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok 5.
cikkének módosításáról
1762/2005. – Határozat a havi elhelyezési juttatás indexálásáról
1763/2005. – Határozat a kiegészítő családi pótlék és az egyszülős családok
eltartási támogatása összegének indexálásáról, illetve a
jövedelemhatárok kiigazításáról
1764/2005. – Határozat a súlyos és hangsúlyozott látási zavarokban szenvedő
fogyatékos személyeknek folyósított szociális pótlék, valamint a
világtalanoktól eltérő, súlyos és hangsúlyozott fogyatékos
személyeket megillető havi juttatás aktualizálásáról
1765/2005. – Határozat egyes lakossági jövedelmek 2006 január havától
kezdődő indexálásáról
1766/2005. – Határozat a fizetésben garantált országos bruttó minimális
alapbér megállapításáról
1767/2005. – Határozat a havi állami családi pótlék megállapításáról
1770/2005. – Határozat a garantált minimális jövedelemről szóló 416/2001.
számú törvényben előírt garantált minimális jövedelem, a kötelező
katonai szolgálatot teljesítő katonák feleségét megillető havi segély,
valamint az újszülöttekért járó juttatás indexálásáról
1822/2005. – Határozat a fogyasztóvédelmet érintő egyes jogszabályok
hatályon kívül helyezéséről, illetve kiegészítéséről
1825/2005. – Határozat a család támogatásáról gyermeknevelés céljából
tárgyú 148/2005. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai
alkalmazási módszertani szabályainak jóváhagyásáról
1832/2005. – Határozat a földterületek feletti tulajdonjogot megállapító
bizottságok létrehozási eljárására, feladatkörére és működésére, a
birtoklevelek mintájára és odaítélési módjára, valamint a
tulajdonosok birtokba helyezésére vonatkozó, a 890/2005. számú
kormányhatározattal jóváhagyott szabályzat módosításáról és
kiegészítéséről
1834/2005. – 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 vonatkozó, az
577/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertani
szabályok módosításáról és kiegészítéséről

15

1

46/2006. febr. 23.

61/2006. márc. 14.
46/2006. febr. 23.
46/2006. febr. 23.

46/2006. febr. 23.
46/2006. febr. 23.
47/2006. febr. 23.
47/2006. febr. 23.

47/2006. febr. 23.
58/2006. márc. 9.
29/2006. febr. 1.

57/2006. márc. 8.

54/2006. márc. 6.
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0
1844/2005. – Határozat a közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve
más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról
1853/2005. – Határozat az állattenyésztési és a haltenyésztési szektorbeli
mezőgazdasági termelőknek a 2006-os évben, szubvenció
formájában nyújtandó közvetlen állami támogatásról
1859/2005. – Határozat a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a
munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló, a 174/2002. számú
kormányhatározattal jóváhagyott 76/2002. számú törvény
alkalmazási metodológiai szabályainak módosításáról és
kiegészítéséről
1871/2005. – Határozat a háztartási légkondicionáló berendezések
forgalomba hozatala tekintetében szükséges, energiahatékonyságra
és címkézésre vonatkozó követelmények megállapításáról
1872/2005. – Határozat a talajjavításról szóló 138/2004. számú törvény
végrehajtására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról
1873/2005. – Határozat a munkaengedélyekről szóló 203/1999. számú
törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani
szabályok jóváhagyásáról
1876/2005. – Határozat a munkavállalók vibráció hatásából keletkező
kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és
biztonsági minimumkövetelményekről
28. – Határozat a géntechnológiával módosított szervezetek országhatárokon
történő átviteléről
53. – Határozat az 1825/2005. számú kormányhatározattal jóváhagyott, a
család támogatásáról gyermeknevelés céljából tárgyú 148/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet előírásai alkalmazási
módszertani szabályainak módosításáról és kiegészítéséről
86. – Határozat a háztartási mosogatógépek forgalomba hozatala tekintetében
szükséges, energiahatékonyságra és címkézésre vonatkozó
követelmények megállapításáról
88. – Határozat az egyes intézkedésekről a szellemi tulajdonjogok tiszteletben
tartására a vámkezelési műveletek keretében tárgyú 344/2005.
számú törvény alkalmazására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
90. – Határozat a közületi-magán partneri szerződésekről szóló 16/2002.
számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani
szabályok jóváhagyásáról
94. – Határozat a román állampolgárok külföldi szabad mozgásának és
tartózkodásának rendszeréről szóló 248/2005. számú törvény
alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról
161. – Határozat az alkalmazottak általános nyilvántartó könyvének
vezetéséről és kitöltéséről
172. – Határozat az elektronikus árveréssel történő közbeszerzésekről szóló
20/2002. számú kormányrendelet előírásainak alkalmazására

1
32/2006. febr. 3.
48/2006. febr. 24.

49/2006. febr. 24.
38/2006. febr. 13.
80/2006. ápr. 12.
61/2006. márc. 14.
45/2006. febr. 23.
51/2006. febr. 28.

49/2006. febr. 24.
52/2006. márc. 1.
65/2006. márc. 20.
89/2006. máj. 10.
64/2006. márc. 17.
70/2006. márc. 31.
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vonatkozó, az 1567/2003. számú kormányhatározattal jóváhagyott
módszertani szabályok módosításáról és kiegészítéséről
191. – Határozat a mezőgazdasági termékek exportjával és importjával
kapcsolatos garanciarendszer bevezetéséről szóló 299/2005. számú
törvény alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról
234. – Határozat a munkahelyi inasképzésről szóló 279/2005. számú törvény
előírásainak alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról
264. – Határozat a mérőműszerek forgalomba hozatala és működésbe
helyezése feltételeinek megállapításáról
290. – Határozat az országos vállalkozói inkubátorhálózat fejlesztésének
ösztönzésére irányuló stratégia jóváhagyásáról
299. – Határozat a hatósági adóügyi nyilvántartás megszervezéséről és
működéséről szóló 75/2001. számú kormányrendelet alkalmazására
vonatkozó metodológiai szabályokat jóváhagyó 31/2003. számú
kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
312. – Határozat a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvénynek a
174/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott alkalmazási
metodológiai szabályai módosításáról
456. – Határozat a háztartási villamos sütők forgalomba hozatala tekintetében
szükséges, energiahatékonyságra és címkézésre vonatkozó
követelmények megállapításáról
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62/2006. márc. 14.

76/2006. ápr. 7.
75/2006. ápr. 6.
83/2006. ápr. 19.
75/2006. ápr. 6.

86/2006. ápr. 28.

78/2006. ápr. 11.
90/2006. máj. 12.

ROMÁNIA MINISZTERELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
25. – Döntés a PHARE, ISPA és SAPARD vonatkozású finanszírozásengedélyezés országos felelősének kinevezéséről
71/2006. ápr. 3.
A KÖZPONTI SZAKKÖZIGAZGATÁS AKTUSAI
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1223/512/2005. – Az egészségügyi miniszter és az Országos
Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökének rendelete a kozmetikai
termékek piaci ellenőrzésével kapcsolatos illetékességi korlátok
jóváhagyására
22/2006. jan. 25.
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0
1
60/32. – Az egészségügyi miniszternek és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár elnökének rendelete a szabadságokról és az egészségügyi
társadalombiztosítási juttatásokról szóló 158/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet előírásai végrehajtási szabályainak
jóváhagyásáról
63/2006. márc. 15.
GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
610/2005. – A gazdasági és kereskedelmi miniszter rendelete a veszélyes
vegyi anyagok és készítmények közúti szállítására rendeltetett
csomagolás típusvizsgálati eljárására vonatkozó szabályzat
jóváhagyásáról
20/2006. jan. 23.
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
658/C. – Az igazságügyi miniszter rendelete a bírósági végrehajtókról szóló
188/2000. számú törvény alkalmazási szabályzatát jóváhagyó
210/2001. számú igazságügyi miniszteri rendelet mellékletének
módosításáról és kiegészítéséről
92/2006. máj. 18.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1182/1270/2005. – A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter és a
mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
vizek mezőgazdasági forrásokból származó nitrátokkal való
szennyezése elleni jó mezőgazdasági gyakorlatok Kódexének
jóváhagyásáról
80/2006. ápr. 12.
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KÖZIGAZGATÁSI ÉS BELÜGYMINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1184. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete veszélyhelyzet esetén a
kitelepítés megszervezésére és biztosítására vonatkozó szabályok
jóváhagyásáról
65/2006. márc. 20.
KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1752/2005. – A közpénzügyi miniszter rendelete az európai irányelveknek
megfelelő számviteli szabályozások jóváhagyásáról
4/2006. jan. 6.
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
1050/97/1145/505/2005. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési
miniszternek, az Országos Állategészségügyi Hatóság elnökének,
az egészségügyi miniszternek és az Országos Fogyasztóvédelmi
Hatóság elnökének rendelete az állati és nem-állati eredetű
élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagokra vonatkozó
állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabály jóváhagyásáról
1256/2005. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter
rendelete a peszticid-szermaradványok szintjét megállapító
laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges, a növényekből
és a növényi eredetű termékekből történő mintavétel módszereinek
jóváhagyásáról
1272/26503/2005. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter
és a közpénzügyi miniszter rendelete módszertani szabályok
jóváhagyásáról a tulajdon és az igazságügy reformjáról, valamint
egyes vonatkozó intézkedésekről szóló 247/2005. számú törvény
XI. „Mezőgazdasági életjáradék” címe előírásainak végrehajtására
70. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
gabonapiaci intervenciós rendszer alkalmazásának eljárására
vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
219. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete az
állattenyésztési és a haltenyésztési szektorbeli mezőgazdasági
termelőknek a 2006-os évben, szubvenció formájában nyújtandó
közvetlen állami támogatásról szóló 1853/2005. számú

A közlöny száma
és kelte
1

16/2006. jan. 18.

26/2006. jan. 27.

61/2006. márc. 14.
68/2006. márc. 28.
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kormányhatározat előírásainak megfelelően szubvencióban
részesítendő állatfajokra járó összegek jóváhagyásáról
93/2006. máj. 22.
MUNKAÜGYI, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
39. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete
a
munkanélküliségi
biztosítási
rendszerről
és
a
munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló, utólagosan módosított
és kiegészített 76/2002. számú törvény 481. cikke előírásaiban
részesülő munkaadók értékelésére és kiválasztására vonatkozó, a
406/2004. számú munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi
miniszteri rendelettel jóváhagyott eljárás módosításáról
52/2006. márc. 1.
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
5418/2005. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a megyei/Bukarest
municípiumi erőforrási és nevelést támogató központok szervezési
és működési szabályzatának és az alárendelt intézmények
keretszabályzatainak jóváhagyásáról
39/2006. febr. 15.
5440/2005. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a kísérleti megyék
közoktatási intézményeiben üresnek nyilvánított oktatói
állások/katedrák betöltését célzó versenyvizsga megszervezésére és
lebonyolítására vonatkozó metodológia jóváhagyásáról
13/2006. jan. 16.
5466/2005. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a közoktatási
érdemfokozat és érdembér megadására vonatkozó metodológia és
kritériumok jóváhagyásáról
22/2006. jan. 25.
SZÁLLÍTÁSI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS TURISZTIKAI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1366/577/2005. – A szállítási, építkezési és turisztikai miniszter és a
gazdasági és kereskedelmi miniszter rendelete a sebességkorlátozók
típusjóváhagyására, a menetíró készülékek és a sebességkorlátozók
beépítési, javítási és felülvizsgálati feltételeire, valamint a menetíró
készülékeket és sebességkorlátozókat felülvizsgáló, beépítő és/vagy
javító gazdasági vállalkozók engedélyezésére vonatkozó
szabályozások jóváhagyásáról
3/2006. jan. 5.
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1995/2005/1160. – A szállítási, építkezési és turisztikai miniszter és a
közigazgatási és belügyminiszter rendelete a földrengés- és/vagy
földcsuszamlás-kockázathoz kapcsolódó sajátos sürgősségi
helyzetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályzat
jóváhagyásáról
71/2006. ápr. 3.
322. – A szállítási, építkezési és turisztikai miniszter rendelete a hajókon
keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására
alkalmas kikötői létesítményekről
91/2006. máj. 16.
NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEK ELLENŐRZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ ORSZÁGOS
BIZOTTSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
356/2005. – A Nukleáris Tevékenységek Ellenőrzésével Foglalkozó Országos
Bizottság elnökének rendelete a gazdátlan sugárforrások és a nagy
aktivitású zárt radioaktív sugárforrások ellenőrzésére vonatkozó
szabályok jóváhagyásáról
18/2006. jan. 20.
ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HATÓSÁG
A jogszabály száma és címe
0
115/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási
rendszerének létrehozására, valamint a marhahús és a
marhahústermékek címkézésére vonatkozó állategészségügyi
szabály alkalmazásának részletes szabályait megállapító
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
116/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a harmadik országokból behozott friss húsra és
friss baromfihúsra vonatkozó közegészségügyi követelményeket
megállapító állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
117/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a kéthéjú kagylókat érintő egyes betegségek
elleni
védekezés
céljából
bevezetett
országos
minimumintézkedésekre vonatkozó állategészségügyi szabály
jóváhagyásáról
120/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokra vonatkozó állategészségügyi szabály jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1

10/2006. jan. 11.

15/2006. jan. 17.

15/2006. jan. 17.
10/2006. jan. 11.
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122/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete az állategészségügyi határállomásokon
ellenőrizendő termékek jegyzékének a Tanács 97/78/EK irányelve
alapján történő meghatározására vonatkozó állategészségügyi
szabály jóváhagyásáról
142/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete az Országos Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnöke által az állategészségügyi
határállomásokon ellenőrizendő termékek jegyzékének a Tanács
97/78/EK irányelve alapján történő meghatározására vonatkozó
állategészségügyi szabály jóváhagyására kibocsátott 122/2005.
számú rendelet módosításáról
146/2005. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete az Országos Állatbetegség-leküzdési Központ
és a helyi állatbetegség-leküzdési központok létesítésének
jóváhagyásáról
7. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a jóváhagyott telepeken kulturális és történelmi
célból tartott szarvasmarhafélék különös azonosítási rendszerének a
szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek
címkézéséről szóló, a 345/2002. számú mezőgazdaság-, élelmezésés erdőügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott állategészségügyi
szabálynak megfelelően történő engedélyezésére vonatkozó
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
10. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a juh- és kecskefélék spermájának,
petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelméhez
használandó bizonyítványminta meghatározására vonatkozó
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
24. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a gazdaságoknak a 64/432/EGK tanácsi
irányelv szerint a sertésfélékre vonatkozó adatbázisokban történő
nyilvántartásba
vételéhez
szükséges
részletes
szabályok
meghatározására
vonatkozó
állategészségügyi
szabály
jóváhagyásáról
33. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokra
vonatkozó
állategészségügyi
és
élelmiszerbiztonsági szabály jóváhagyásáról
37. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a takarmányok hatósági ellenőrzésére szolgáló
közösségi analitikai módszerek meghatározására vonatkozó
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról

1

7/2006. jan. 9

71/2006. ápr. 3.

32/2006. febr. 3.

58/2006. márc. 9.

58/2006. márc. 9.

58/2006. márc. 9.
73/2006. ápr. 4.

93/2006. máj. 22.
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39. –

43. –

48. –

61. –

0
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű
termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és
behozatalára irányadó állategészségügyi szabályok megállapításáról
szóló állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a ragadós száj- és körömfájás elleni
védekezésre irányuló intézkedésekről szóló állategészségügyi
szabály jóváhagyásáról
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a különleges táplálkozási célokra szánt
takarmányok alkalmazási listájának létrehozásáról szóló
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság
elnökének rendelete a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen
belüli kereskedelmét érintő állategészségügyi problémákra
vonatkozó állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
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70/2006. márc. 31.

68/2006. márc. 28.

74/2006. ápr. 5.

93/2006. máj. 22.

A ROMÁN SZERZŐI JOGVÉDŐ HIVATAL AKTUSAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
30. – Döntés a Román Szerzői Jogvédő Hivatal által adminisztrált országos
regiszterekbe való bejegyzés iránti típus-kérelmek mintájának, a
megrongálódott hologramos címkékre és a kereskedelmi
forgalomból kivont fonogramokra vagy videogramokra alkalmazott
hologramos címkékre vonatkozó speciális nyomtatvány mintájának,
a fonogramokra vagy videogramokra történő hologramos
címkealkalmazásról szóló jelentés mintájának, a Román Szerzői
Jogvédő Hivatal által adminisztrált országos regiszterekbe való
nyilvántartásba-vételt
tanúsító
bejegyzési
bizonyítványok
mintájának, a Román Szerzői Jogvédő Hivatal által adminisztrált
országos regiszterekbe való beírást igazoló tanúsítványok
mintájának és a többszörözők országos regiszterébe való
nyilvántartásba-vételt tanúsító bejegyzési engedély mintájának a
Román Szerzői Jogvédő Hivatal adminisztrációs kapacitásának
megerősítéséről szóló 25/2006. számú kormányrendelet 47. cikke
szerinti megállapításáról és a Monitorul Oficial al României I.
Részében való közzétételéről
75/2006. ápr. 6.
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ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe
0

A közlöny száma
és kelte
1
53/2006. márc. 3.

A Képviselőház Szabályzata
50/2005. számú kormányhatározat a jogszabálytervezetek Kormány általi
kidolgozásának, véleményezésének és elfogadásra terjesztésének
eljárására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról
76/2006. ápr. 7.
7/1996. számú törvény a kataszterről és az ingatlannyilvánosságról
84/2006. ápr. 21.
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