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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe
0
485/2003. – Törvény az 58/1998. számú bankügyi törvény módosításáról és
kiegészítéséről
528/2003. – Törvény a Férfiasság- és Hűségéremről
535/2003. – Törvény az elektronikus árveréssel történő közbeszerzésekről szóló
20/2002. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 73/2003.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
536/2003. – Törvény a Versenytanács véleményezésével megállapított, szabályozott
árak és díjak rendszeréről szóló 36/2001. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító 76/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
537/2003. – Törvény az Országos Lakásügynökség révén nyújtott lakásépítési
jelzáloghitel járulékos kamatainak szubvencionálásáról szóló 53/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
539/2003. – Törvény az Egészségügyi Érdem érdemrendről és az Egészségügyi
Érdem éremről
540/2003. – Törvény az intézkedésekről a privatizáció gyorsítására tárgyú
137/2002. számú törvényt módosító és kiegészítő 208/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
541/2003. – Törvény az 53/2003. számú törvény – Munkatörvénykönyv – egyes
rendelkezéseinek módosításáról
543/2003. – Törvény az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998.
számú törvényt módosító és kiegészítő 83/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
544/2003. – Törvény az állami társadalombiztosítási költségvetés iránti egyes
adósságok alóli mentesítésről
545/2003. – Törvény a vámtartozás alól mentesített javak kategóriáiról szóló
59/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
550/2003. – Törvény a népszavazás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó
egyes szabályozások módosításáról és kiegészítéséről szóló 92/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
551/2003. – Törvény a népszavazás megszervezéséről és lebonyolításáról szóló
3/2000. számú törvény 14. szakasza (1) bekezdésének módosításáról
552/2003. – Törvény a kollektív rendszerű megtakarításokról és hitelezésről a
lakásügy terén tárgyú 541/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről szóló 99/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
553/2003. – Törvény 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 szóló 23/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
554/2003. – Törvény a Főváros és egyéb helységek esztétikai arculatának
biztosítását célzó intézkedésekről
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555/2003. – Törvény az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú törvény
módosításáról
556/2003. – Törvény a privatizáció gyorsítását célzó intézkedésekről szóló
137/2002. számú törvény módosításáról
558/2003. – Törvény a különleges fogyasztási adók rendszeréről szóló 158/2001.
számú sürgősségi kormányrendeletet, valamint más jogszabályokat
módosító és kiegészítő 57/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
559/2003. – Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására
560/2003. – Törvény a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás
építésére tárgyú 15/2003. számú törvényt módosító és kiegészítő
101/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
562/2003. – Törvény az országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet
2.
szakaszát
kiegészítő
44/2003.
számú
kormányrendelet elutasításáról
563/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet
10.
szakaszát
kiegészítő
63/2003.
számú
kormányrendelet elutasításáról
564/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet
7.
szakaszát
kiegészítő
69/2003.
számú
kormányrendelet elutasításáról
565/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 22/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
566/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 10. szakaszának (4) bekezdését módosító 46/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
567/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 10. szakaszának (4) bekezdését módosító 65/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
568/2003. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító 88/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
elutasításáról
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569/2003. – Törvény egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének
és privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
571/2003. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről
577/2003. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvényt módosító és kiegészítő
9/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
580/2003. – Törvény a 60/1974. számú állategészségügyi törvény módosításáról és
kiegészítéséről
581/2003. – Törvény az ingatlanügynökök tevékenységének megszervezéséről szóló
3/2000. számú kormányrendelet elutasításáról
583/2003. – Törvény az Arad megyei Újszentanna község várossá nyilvánításáról
584/2003. – Törvény a Hargita megyei Gyergyószentmiklós város municípiummá
nyilvánításáról
585/2003. – Törvény a Bihar megyei Margitta város municípiummá nyilvánításáról
586/2003. – Törvény a Bihar megyei Gyapju község létrehozásáról Cséffa község
átszervezésével
590/2003. – Törvény a szerződésekről
592/2003. – Törvény az állatorvosi foglalkozás szervezéséről és gyakorlásáról szóló
160/1998. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
594/2003. – Törvény a stratégiai termékek export- és importrendszeréről szóló
158/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 40. szakaszát módosító
48/2000. számú kormányrendelet elutasításáról
596/2003. – Törvény a hektáronként 2 millió lej közvetlen állami támogatás
folyósításáról a 2003-2004. mezőgazdasági évben a mezőgazdasági
termelőknek a legfeljebb 5 hektárnyi felületű szántóföldekért tárgyú
72/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
597/2003. – Törvény a hektáronként két millió lej közvetlen állami támogatás
folyósításáról a 2003-2004. mezőgazdasági évben a mezőgazdasági
termelőknek a legfeljebb 5 hektárnyi felületű szántóföldekért tárgyú
72/2003. számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő
82/2003. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
598/2003. – Törvény a munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel
kapcsolatos biztosításról szóló 346/2002. számú törvényt módosító és
kiegészítő 107/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
599/2003. – Törvény a stratégiai termékek export- és importrendszeréről szóló
158/1999. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról tárgyú
36/2000. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
600/2003. – Törvény a Román Élelmiszerbiztonsági Hivatal létesítéséről szóló
90/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
601/2003. – Törvény a hajószállításról szóló 42/1997. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 48/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
603/2003. – Törvény az állami segélyről szóló 143/1999. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
604/2003. – Törvény a Közigazgatási és Belügyminisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 63/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
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605/2003. – Törvény a mezőgazdasági termelési hitelről szóló 150/2003. számú
törvény módosításáról
606/2003. – Törvény a 61/1998. számú bányaügyi törvényt és a kőolajról szóló
134/1995. számú törvényt módosító és kiegészítő 47/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
607/2003. – Törvény az újraközzétett 84/1995. számú tanügyi törvény 166.
szakaszának kiegészítéséről szóló 110/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
608/2003. – Törvény a Románia import vámtarifájában foglalt áruk elnevezésének
és osztályozásának, illetve azok vámilletékének módosításáról
609/2003. – Törvény az egyes pénzügyi-adóügyi intézkedések szabályozásáról
szóló 86/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
1. – Törvény a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Falufejlesztési Fizetési és
Beavatkozási Hivatal létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről
2. – Törvény a javak, a személyek és a polgárjogi felelősség fakultatív biztosításáról
a Nemzetvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Román
Hírszerző Szolgálat, a Külügyi Hírszerző Szolgálat, a Védelmi és
Őrszolgálat, a Különleges Távközlési Szolgálat és az Igazságügyi
Minisztérium – Büntetőintézetek Vezérigazgatósága – keretében tárgyú
15/1998. számú törvényt módosító 100/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
7. – Törvény a köztisztviselők magatartási kódexéről
10. – Törvény a Kovászna megyei Kézdialmás község létrehozásáról Kézdilemhény
község átszervezésével
14. – Törvény a Szeben megyei Küküllőalmás község létrehozásáról Ecel község
átszervezésével
15. – Törvény a Kovászna megyei Árkos község létrehozásáról Sepsikőröspatak
község átszervezésével
18. – Törvény a Brassó megyei Holbák község létrehozásáról Szászvolkány község
átszervezésével
23. – Törvény Románia Kormánya és a minisztériumok szervezéséről és
működéséről szóló 90/2001. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
25. – Törvény az anyaság munkahelyi védelméről szóló 96/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
26. – Törvény az Országos Korrupcióellenes Ügyészségről szóló 43/2002. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító 102/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
27. – Törvény a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és
büntetéséről szóló 137/2000. számú kormányrendeletet módosító és
kiegészítő 77/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
28. – Törvény a kihágási fogház megszüntetéséről szóló 108/2003. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
29. – Törvény az egyes gazdasági tevékenységek természetes személyek általi
megszervezéséről és kifejtéséről szóló 507/2002. számú törvény 17.
szakasza (1) bekezdésében előírt határidő elnapolására vonatkozó
119/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
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30. – Törvény a nyugdíjasoknak a belföldi utazás tekintetében nyújtott
díjleszállításokról szóló 147/2000. számú törvény 1. szakaszának
módosításáról
31. – Törvény a nyilvános gyűlések szervezéséről és lebonyolításáról szóló 60/1991.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
33. – Törvény az intézkedésekről a természetes személyek tulajdonát képező erdők
őrzésének megerősítésére, illetve az erdészeti rendszer szabályozásáról és
az országos erdőállomány adminisztrálásáról szóló 96/1998. számú
kormányrendelet 31. szakaszának módosításáról tárgyú 98/2003. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
34. – Törvény a 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról szóló 68/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
35. – Törvény a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet 41. szakaszát kiegészítő 106/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
36. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 124/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
39. – Törvény a Románia Vámügyi Törvénykönyvéről szóló 141/1997. számú
törvényt és az intézkedések megállapításáról a Kormány
munkaapparátusához tartozó egyes struktúrák, a minisztériumok, más
központi közigazgatási szakszervek és egyes közintézmények
létrehozására, megszervezésére, átszervezésére vagy működésére tárgyú
64/2003. számú sürgősségi kormányrendelet 16. szakaszát módosító
90/2003. számú sürgősségi jóváhagyásáról
41. – Törvény a kiegészítő családi pótlékról és az egyszülős családok eltartási
támogatásáról szóló 105/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
42. – Törvény a haderők román állam területén kívüli küldetésekben való
részvételéről
43. – Törvény az építészi foglalkozás megszervezéséről és gyakorlásáról szóló
184/2001. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
45. – Törvény a Maros megyei Nyárádtő község várossá nyilvánításáról
48. – Törvény 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 tárgyú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
49. – Törvény a jogszolgáltatási tevékenység és a Számvevőszék szervei
személyzetének a bírói hatóságok általi átvételéről szóló 117/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
50. – Törvény a romániai nemzeti kitüntetések rendszeréről szóló 29/2000. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről

1
47/2004. márc. 23.
64/2004. ápr. 16.

49/2004. márc. 25.
53/2004. márc. 31.
53/2004. márc. 31.

49/2004. márc. 25.

53/2004. márc. 31.
57/2004. ápr. 6.
52/2004. márc. 30.
61/2004. ápr. 13.
60/2004. ápr. 9.

57/2004. ápr. 6.
57/2004. ápr. 6.
65/2004. ápr. 16.
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64. – Törvény az Európa Tanács által az informatikai bűnözésre vonatkozóan
Budapesten, 2001. november 23-án elfogadott megállapodás
ratifikálásáról
67. – Törvény a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról
72. – Törvény a cigaretták, dohánytermékek és szeszes italok felülbélyegzési
rendszerének bevezetéséről szóló 23/1995. számú kormányrendelet 5.
szakaszának 4. bekezdését módosító 60/1999. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
73. – Törvény a nem rezidens természetes és jogi személyek Romániában
megvalósított jövedelmeinek adózásáról szóló 83/1998. számú
kormányrendelet elutasításáról
74. – Törvény a cigaretták, a dohánytermékek és a szeszes italok felülbélyegzési
rendszerének bevezetéséről szóló 23/1995. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 86/1998. számú kormányrendelet elutasításáról
75. – Törvény a cigaretták, a dohánytermékek és a szeszes italok felülbélyegzési
rendszerének bevezetéséről szóló 23/1995. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 47/2000. számú sürgősségi kormányrendelet
elutasításáról
76. – Törvény az állampolgárok törvényhozási kezdeményezésének gyakorlásáról
szóló 189/1999. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
83. – Törvény egyes községek várossá nyilvánításáról
84. – Törvény községek létesítéséről
85. – Törvény Dálnok község létesítéséről a Kovászna megyei Maksa község
átszervezésével
88. – Törvény az IOVR nyugdíjakról szóló 49/1999. számú törvény 3. szakaszának
módosításáról
89. – Törvény a TAROM – Országos Légiszállítási Társaság átszervezése nyomán a
polgári repülési személyzetnek nyújtott szociális védelmi intézkedésekről
90. – Törvény a dohánytermék-fogyasztás hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 349/2002. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
91. – Törvény a Román Kulturális Intézet létesítéséről, szervezéséről és
működéséről szóló 356/2003. számú törvény módosításáról
94. – Törvény az anyakönyvi okiratokról szóló 119/1996. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
95. – Törvény a Román Rádiótársaság és a Román Televíziótársaság szervezéséről
és működéséről szóló 41/1994. számú törvény 40. szakaszát módosító
18/2003. számú kormányrendelet elutasításáról
98. – Törvény a mérésügyi tevékenységről szóló 20/1992. számú kormányrendelet
módosításáról
99. – Törvény a megyei és helyi érdekű közegészségügyi egységek
adminisztrálásáról szóló 70/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
101. – Törvény a rendőr jogállásáról szóló 360/2002. számú törvényt módosító és
kiegészítő 89/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
103. – Törvény a szerkezeti átalakítási és átszervezési folyamat keretében az
egészségügyi szektorból tömegesen elbocsátott alkalmazottak szociális
oltalmazásáról szóló 113/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
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1
83/2004. máj. 7.
56/2004. ápr. 5.

65/2004. ápr. 16.
65/2004. ápr. 16.
75/2004. ápr. 29.

77/2004. ápr. 30.
68/2004. ápr. 20.
78/2004. máj. 3.
78/2004. máj. 3.
68/2004. ápr. 20.
68/2004. ápr. 20.
73/2004. ápr. 27.
81/2004. máj. 5.
79/2004. máj. 4.
81/2004. máj. 5.
84/2004. máj. 10.
84/2004. máj. 10.
90/2004. máj. 17.
83/2004. máj. 7.

90/2004. máj. 17.
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105. – Törvény a nemzeti ingó kulturális vagyon oltalmazásáról szóló 182/2000.
számú törvény módosításáról
106. – Törvény a belső könyvvizsgálatra vonatkozó szabályozások módosításáról és
kiegészítéséről szóló 37/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
107. – Törvény a munkanélküli biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
108. – Törvény a helyi közpénzügyekről szóló 45/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
110. – Törvény az idegen tanácsadók által a kölcsönegyezmények keretében
Romániában lebonyolított tevékenységükből megvalósított fizetések
és/vagy jövedelmek adó alóli mentesítéséről szóló 66/1997. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
111. – Törvény a szakosított gyermekvédelmi közszolgálatok által oltalmazott
gyermekek és fiatalok, az anyaközpontokban oltalmazott anyák és a
hivatásos maternális asszisztensek gondozásába adott gyermekek
járandóságairól szóló 326/2003. számú törvény módosításáról
112. – Törvény a taxis és a bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú
törvény 59. szakasza (1) bekezdésében említett határidő elnapolásáról
tárgyú 93/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
113. – Törvény a Román Szociális Fejlesztési Alap létrehozásáról és működéséről
szóló 129/1998. számú törvényt módosító és kiegészítő 28/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
114. – Törvény 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 módosításáról és kiegészítéséről szóló 40/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
116. – Törvény az egyes pénzügyi szabályozásokról szóló 29/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
120. – Törvény az országos erdőállomány erdészeti rendszerének és ügykezelésének
szabályozásáról szóló 96/1998. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
121. – Törvény az ingyenes orvosi, gyógyszer- és protézisellátásról a
különtörvényekben előírt bizonyos kategóriájú személyek számára tárgyú
170/1999. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról szóló
30/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
122. – Törvény a hitelszövetkezeti szervezetekről szóló 97/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
123. – Törvény az emberi használatú gyógyszertermékekről szóló 152/1999. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő 72/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
124. – Törvény a mezőgazdaságot sújtó természeti csapások esetén nyújtandó
kártérítésről szóló 381/2002. számú törvényt módosító 7/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
125. – Törvény a szolgálati és a személyes érdekből történő ingyenes utazásról a
román vasutakon tárgyú 112/1999. számú kormányrendelet módosításáról
és kiegészítéséről szóló 32/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról

1
79/2004. máj. 4.
79/2004. máj. 4.
82/2004. máj. 6.
113/2004. jún. 17.

84/2004. máj. 10.

113/2004. jún. 17.
113/2004. jún. 17.
113/2004. jún. 17.

90/2004. máj. 17.
85/2004. máj. 10.
107/2004. jún. 9.

82/2004. máj. 6.
105/2004. jún. 7.
83/2004. máj. 7.
83/2004. máj. 7.
87/2004. máj. 12.
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126. – Törvény az elektronikus személyazonossági kártya jogi rendszeréről szóló
69/2002. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 24/2004.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
127. – Törvény a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági
közintézmények katonai személyzetének bérezéséről és más
járandóságairól, valamint egyes fizetési járandóságok folyósításáról ezen
intézmények civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény
kiegészítéséről szóló 2/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
128. – Törvény a román vasúti szállításról és a Román Vasutak Országos Társaság
átszervezéséről szóló 12/1998. számú sürgősségi kormányrendelet
kiegészítéséről tárgyú 125/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
129. – Törvény a rendőrök bérezéséről és egyéb járandóságairól szóló 38/2003.
számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 8/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
130. – Törvény a munkavállalási engedélyekről szóló 203/1999. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
131. – Törvény a községgazdálkodási közszolgálatokra vonatkozó egyes törvényes
rendelkezéseket módosító és kiegészítő 34/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
132. – Törvény a Pénzügyőrség szervezéséről szóló 91/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
135. – Törvény a Maros megyei Székelybere község létrehozásáról
Nyárádmagyaros község átszervezésével
136. – Törvény Nyárádszentlászló falu létrehozásáról a Maros megyei
Nyárádgálfalva átszervezésével
137. – Törvény az agrárvállalkozásokról szóló 108/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet 6. szakaszának kiegészítéséről
138. – Törvény a talajjavításról
140. – Törvény a Maros megyei Mezőmadaras község létrehozásáról Mezőbánd
község átszervezésével
141. – Törvény a 215/2001. számú helyi közigazgatási törvény módosításáról és
kiegészítéséről
149. – Törvény a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról szóló 64/1995.
számú törvény, valamint ezen eljárásokra kiható egyéb jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről
150. – Törvény az élelmiszerbiztonságról
151. – Törvény a 270/2003. számú kórháztörvény módosításáról és kiegészítéséről
szóló 40/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
153. – Törvény a kormányszintű kereskedelmi és fizetési egyezmények alapján
klíring-, barter- és nemzetközi együttműködési rendszerben lebonyolított
import-export ügyletek szabályozásáról szóló 59/1994. számú
kormányrendelet módosításáról
155. – Törvény a nemzetközi örökbefogadásokkal kapcsolatos valamennyi eljárás
ideiglenes felfüggesztéséről szóló 121/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
tárgyú 1/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
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1
83/2004. máj. 7.

94/2004. máj. 21.

93/2004. máj. 20.
93/2004. máj. 20.
87/2004. máj. 12.
98/2004. máj. 27.
94/2004. máj. 21.
94/2004. máj. 21.
98/2004. máj. 27.
98/2004. máj. 27.
103/2004. jún. 3.
94/2004. máj. 21.
96/2004. máj. 25.
98/2004. máj. 27.
122/2004. jún. 29.
118/2004. jún. 24.

115/2004. jún. 21.

102/2004. jún. 2.
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156. – Törvény az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet
4.
szakaszát
kiegészítő
27/2004.
számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
157. – Törvény a közületi szektor menedzsereinek képzését célzó „Románia
Kormánya” speciális ösztöndíj bevezetéséről
159. – Törvény a Büntető Eljárási Törvénykönyv módosításáról szóló 109/2003.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
164. – Törvény a költségvetési szektor személyzetének nyújtandó béremelésekről
szóló 123/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
168. – Törvény a 270/2003. számú kórháztörvény hatályba lépési határidejének
elnapolásáról szóló 94/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
170. – Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvény 41.
szakaszát kiegészítő 5/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
171. – Törvény 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 94. szakaszának kiegészítéséről
173. – Törvény a rezidenciátus, a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási
tevékenység megszervezéséről és finanszírozásáról az egészségügyi
szektorban tárgyú 58/2001. számú sürgősségi kormányrendelet 1.
szakaszának módosításáról
174. – Törvény az adóügyi eljárási törvénykönyvről szóló 92/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
175. – Törvény a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás
építésére tárgyú 15/2003. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
180. – Törvény a családi erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló 217/2003.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 95/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
181. – Törvény a romániai nemzeti kitüntetések rendszeréről szóló 29/2000. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
182. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény
módosításáról tárgyú 4/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
183. – Törvény a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvényt kiegészítő 15/2003.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
184. – Törvény a 21/1996. számú versenytörvény módosításáról és kiegészítéséről
szóló 121/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
186. – Törvény az alkalmazottak kölcsönös segélypénztárainak és ezek
egyesületeinek jogi rendszeréről szóló 122/1996. számú törvényt
módosító és kiegészítő 74/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
189. – Törvény a jogszabályok kidolgozásánál alkalmazandó törvényhozástechnikai szabályokról szóló 24/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
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102/2004. jún. 2.
120/2004. jún. 25.
102/2004. jún. 2.
115/2004. jún. 21.
100/2004. máj. 31.
100/2004. máj. 31.

100/2004. máj. 31.

120/2004. jún. 25.
106/2004. jún. 8.
115/2004. jún. 21.
111/2004. jún. 15.
104/2004. jún. 4.
111/2004. jún. 15.
102/2004. jún. 2.
104/2004. jún. 4.

123/2004. jún. 30.
111/2004. jún. 15.
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190. – Törvény a mezőgazdasági társaságok privatizációjának és fejlesztésének
ösztönzéséről
191. – Törvény a privatizáció gyorsítását célzó egyes intézkedésekről szóló
137/2002. számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 36/2004.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
194. – Törvény az intézkedések megállapításáról a Kormány munkaapparátusához
tartozó egyes struktúrák, a minisztériumok, más központi közigazgatási
szakszervek és egyes közintézmények létrehozására, megszervezésére,
átszervezésére vagy működésére tárgyú 64/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
195. – Törvény a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről
szóló 58/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
206. – Törvény a megfelelő magatartásról a tudományos kutatás, a technológiafejlesztés és újítás terén
208. – Törvény a nyilvános gyűlések megszervezéséről és lebonyolításáról szóló
60/1991. számú törvény 1. szakaszának kiegészítéséről
210. – Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek
egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvényt kiegészítő 12/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
211. – Törvény a bűncselekmények áldozatai oltalmazásának biztosítását célzó
intézkedésekről
212. – Törvény a magán egészségbiztosításról
228. – Törvény a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról

11

1
109/2004. jún. 11.
109/2004. jún. 11.

123/2004. jún. 30.
109/2004. jún. 11.
114/2004. jún. 18.
114/2004. jún. 18.
114/2004. jún. 18.
117/2004. jún. 23.
112/2004. jún. 16.
112/2004. jún. 16.

DEKRÉTUMOK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1
46/2004. márc. 22.
46/2004. márc. 22.

0
113. – Dekrétum egy kormánytag visszahívásáról és kinevezéséről
125. – Dekrétum kormánytagok tisztségből való visszahívásáról és kinevezéséről
464. – Dekrétum egy kormánytag tisztségből való visszahívásáról, illetve
kinevezéséről
121/2004. jún. 28.
ROMÁNIA PARLAMENTJÉNEK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
5. – Határozat a Kormány szerkezete és összetétele módosításának jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1
45/2004. márc. 19.
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SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
123/2003. – Sürgősségi rendelet a költségvetési szektor személyzetének nyújtandó
béremelésekről
124/2003. – Sürgősségi rendelet 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
125/2003. – Sürgősségi rendelet a román vasúti szállításról és a Román Vasutak
Országos Társaság átszervezéséről szóló 12/1998. számú sürgősségi
kormányrendelet kiegészítéséről
1. – Sürgősségi rendelet a nemzetközi örökbefogadásokkal kapcsolatos valamennyi
eljárás ideiglenes felfüggesztéséről szóló 121/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
2. – Sürgősségi rendelet a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági
közintézmények katonai személyzetének bérezéséről és más
járandóságairól, valamint egyes fizetési járandóságok folyósításáról ezen
intézmények civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény
kiegészítéséről
4. – Sürgősségi rendelet a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú
törvény módosításáról
8. – Sürgősségi rendelet egyes bérleti szerződések időtartamának
meghosszabbításáról
9. – Sürgősségi rendelet a kollektív munkaszerződésről szóló 130/1996. számú
törvény 26. szakasza (2) bekezdésének kiegészítéséről
10. – Sürgősségi rendelet a vámszemélyzet jogállásáról
11. – Sürgősségi kormányrendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó
intézkedések megállapításáról
12. – Sürgősségi rendelet a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a
hadiözvegyek egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény
kiegészítéséről
17. – Sürgősségi rendelet a teljes egészében saját bevételekből finanszírozott
tevékenységeket megszervező oktatási intézmények és egységek által
megvalósított saját bevételek felhasználásáról
21. – Sürgősségi rendelet a sürgősségi helyzeteket menedzselő nemzeti rendszerről
24. – Sürgősségi rendelet az átláthatóság fokozásáról a közméltóságok és
köztisztségek gyakorlásában, valamint a korrupció megelőzését és
leküzdését célzó intézkedések erősítéséről
25. – Sürgősségi rendelet a sürgősségi helyzetekkel foglalkozó kommunitáris
közszolgálatok létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 88/2001.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
26. – Sürgősségi rendelet intézkedésekről a Privatizációs és Állami Érdekeltséget
Adminisztráló Hatóság portfoliójához tartozó gazdasági társaságok
privatizációjának befejezésére és egyes privatizációk konszolidálására

A közlöny száma
és kelte
1
16/2004. jan. 26.

15/2004. jan. 23.
16/2004. jan. 26.
35/2004. febr. 26.

36/2004. márc. 2.
48/2004. márc. 24.
84/2004. máj. 10.
63/2004. ápr. 15.
70/2004. ápr. 22.
59/2004. ápr. 8.
84/2004. máj. 10.
113/2004. jún. 17.
86/2004. máj. 11.
91/2004. máj. 18.
92/2004. máj. 19.
96/2004. máj. 25.
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0
1
29. – Sürgősségi rendelet a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági
közintézmények katonai személyzetének bérezéséről és más
járandóságairól, valamint egyes bérjárandóságok folyósításáról ezen
intézmények civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény
kiegészítéséről
116/2004. jún. 22.
34. – Sürgősségi rendelet 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
115/2004. jún. 21.
44. – Sürgősségi rendelet a gazdasági vállalkozók kötelezettségéről elektronikus
adóügyi pénztárgép használatára tárgyú 28/1999. számú sürgősségi
kormányrendelet 4. szakasza (72) bekezdésében előírt határidő, valamint
a taxis és a bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú törvény
59. szakasza (1) bekezdésében előírt határidő elnapolásáról
120/2004. jún. 25.
KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
92/2003. – Rendelet az adóügyi eljárási törvénykönyvről
93/2003. – Rendelet a taxis és a bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú
törvény 59. szakasza (1) bekezdésében említett határidő elnapolásáról
94/2003. – Rendelet a 270/2003. számú kórháztörvény hatályba lépési határidejének
elnapolásáról
95/2003. – Rendelet a csalási erőszak megelőzéséről és leküzdéséről szóló
217/2003. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
3. – Rendelet a megfelelőség-kiértékelési laboratóriumok és szervezetek
akkreditálásáról szóló 38/1998. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
5. – Rendelet a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvény 41.
szakaszának kiegészítéséről
7. – Rendelet a mezőgazdaságot sújtó természeti csapások esetén nyújtandó
kártérítésről szóló 381/2002. számú törvény módosításáról
10. – Rendelet a hitelintézetek bírósági átszervezési és csődeljárásáról
24. – Rendelet az elektronikus személyazonossági kártya jogi rendszeréről szóló
69/2002. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
25. – Rendelet a közúti szállítást végző gépjárművezetők vezetési időszakainak,
illetve pihenési időszakaszainak megállapításáról szóló 17/2002. számú
kormányrendelet módosításáról
27. – Rendelet az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 4. szakaszának kiegészítéséről
28. – Rendelet a Román Szociális Fejlesztési Alap létrehozásáról, szervezéséről és
működéséről szóló 129/1998. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1
20/2004. febr. 5.
11/2004. jan. 19.
11/2004. jan. 19.
27/2004. febr. 13.
19/2004. febr. 3.
23/2004. febr. 10.
23/2004. febr. 10.
55/2004. ápr. 2.
23/2004. febr. 10.
22/2004. febr. 9.

29/2004. febr. 16.
24/2004. febr. 10.
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0
29. – Rendelet egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról
30. – Rendelet az ingyenes orvosi, gyógyszer- és protézisellátásról a
különtörvényekben előírt bizonyos kategóriájú személyek számára tárgyú
170/1999. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról
32. – Rendelet a szolgálati és a személyes érdekből történő ingyenes utazásról a
román vasutakon tárgyú 112/1999. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
34. – Rendelet a helységgazdálkodási közszolgálatokra vonatkozó egyes törvényes
rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
36. – Rendelet az egyes intézkedésekről a privatizáció gyorsítására tárgyú 137/2002.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
37. – Rendelet a belső könyvvizsgálatra vonatkozó szabályozások módosításáról és
kiegészítéséről
38. – Rendelet a tudományos kutatásról és a technológiai fejlesztésről szóló
57/2002. számú kormányrendelet módosításáról
40. – Rendelet a 270/2003. számú kórháztörvény módosításáról és kiegészítéséről
42. – Rendelet az állategészségügyi tevékenység megszervezéséről
43. – Rendelet a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről

1
51/2004. márc. 29.
33/2004. febr. 23.
51/2004. márc. 29.
34/2004. febr. 24.
60/2004. ápr. 9.
32/2004. febr. 20.
63/2004. ápr. 15.
33/2004. febr. 23.
54/2004. ápr. 1.
34/2004. febr. 24.

KORMÁNYHATÁROZATOK
A jogszabály száma és címe
0
950/2001. – Határozat az 1945. március 6. és 1989. december 22. közötti
időszakban visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi rendszeréről szóló
10/2001. számú törvény egységes alkalmazását figyelemmel követő
hatóság létesítéséről, megszervezéséről és működéséről
1344/2003. – Határozat a nemesfémek és drágakövek rendszeréről Romániában
tárgyú, utólagosan módosított és kiegészített 190/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet előírásainak alkalmazására vonatkozó metodológiai
szabályok jóváhagyásáról
1419/2003. – Határozat az Egészségügyi Minisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 743/2003. számú kormányhatározat 9. szakasza (2)
bekezdésének módosításáról
1420/2003. – Határozat az ingó kulturális javakkal űzött kereskedelemre vonatkozó
szabályok jóváhagyásáról
1430/2003. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról azon helyzetek
tekintetében, amelyekben a Művelődés- és Vallásügyi Minisztérium,
illetve a helyi közigazgatási hatóságok hozzájárulnak a történelmi
műemlékekkel kapcsolatos oltalmazási és beavatkozási munkálatok
költségeinek fedezéséhez, illetve a hozzájárulás hányadára, az
eljárásokra, valamint az államtól, municípiumtól, várostól vagy községtől
eltérő tulajdonos által teljesítendő feltételekre vonatkozóan
1431/2003. – Határozat a garantált minimális jövedelem szintjének indexálásáról

A közlöny száma
és kelte
1

9/2004. jan. 15.

8/2004. jan. 14.
9/2004. jan. 15.
6/2004. jan. 12.

5/2004. jan. 9.
9/2004. jan. 15.
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0
1465/2003. – Határozat a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 738/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
1489/2003. – Határozat a súlyos és kihangsúlyozott fogyatékkal élő világtalan
felnőtteket megillető szociális juttatás aktualizálásáról 2004 januárjától
1497/2003. – Határozat egyes jogszabályok módosításáról
1508/2003. – Határozat a gázfűtést igénybe vevő családoknak és egyedülálló
személyeknek nyújtott lakásfűtési segély kiigazításáról
1509/2003. – Határozat az állam közvetlen támogatásáról a 2003. évben az
állattenyésztési mezőgazdasági termelők számára a hústermelés és
állatállomány növelése érdekében nyújtott szubvenciókkal
1515/2003. – Határozat a folyósítás alatt levő garantált országos bruttó minimális
alapbér megállapításáról
1526/2003. – Határozat az általános export- és importrendszerről
1527/2003. – Határozat az export- és importlicencek tárgykörére vonatkozó
szabályokról és eljárásokról
1536/2003. – Határozat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény szerint
állami magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és feltételeit
szabályozó 128/1998. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó,
az 514/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai
szabályok módosításáról és kiegészítéséről
1539/2003. – Határozat a kiegészítő családi pótlékról és az egyszülős családok
eltartási
támogatásáról
szóló
105/2003.
számú
sürgősségi
kormányrendelet előírásai alkalmazási metodológiai szabályainak
jóváhagyására
1574/2003. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium és az Országos Adóigazgatási
Ügynökség szervezéséről és működéséről
1579/2003. – Határozat a Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi
Minisztérium szervezéséről és működéséről szóló 737/2003. számú
kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
1593/2003. – Határozat az állattenyésztési szektorbeli mezőgazdasági termelőknek
az állati eredetű termékek és az állatállomány növelése érdekében a 2004.
évben szubvenciók formájában nyújtott közvetlen állami támogatásról
1594/2003. – Határozat a növénytermesztési szektorbeli termelőknek a termés,
illetve a mezőgazdasági termékek minőségi mutatói növelésére a 2004.
évben szubvenciók formájában nyújtott közvetlen állami támogatásról
1614/2003. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a mezei
zöldségfélék előállításáról és értékesítéséről szóló 312/2003. számú
törvény alkalmazására
7. – Határozat a feltételhez kötött hozzáférésen alapuló vagy feltételhez kötött
hozzáférésből álló szolgáltatások jogi védelméről
39. – Határozat az Európai Integrálódási Minisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 734/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
44. – Határozat az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
végrehajtására vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról

15

1
13/2004. jan. 21.
6/2004. jan. 12.
6/2004. jan. 12.
15/2004. jan. 23.
15/2004. jan. 23.
6/2004. jan. 12.
12/2004. jan. 20.
13/2004. jan. 21.

26/2004. febr. 12.

27/2004. febr. 13.
47/2004. márc. 23.
15/2004. jan. 23.
36/2004. márc. 2.
39/2004. márc. 8.
32/2004. febr. 20.
35/2004. febr. 26.
30/2004. febr. 17.
40/2004. márc. 12.
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0
60. – Határozat az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998. számú
törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó, a 962/2001. számú
kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról
és kiegészítéséről
88. – Határozat a fürdésre használt természetes övezetek megfigyelésére,
egészségügyi felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok
jóváhagyásáról
115. – Határozat az egyéni védőfelszerelések lényeges biztonsági követelményeinek
és piacra bocsátásuk feltételeinek megállapításáról
119. – Határozat az ipari gépek piacra bocsátási feltételeinek megállapításáról
156. – Határozat a gyümölcstermesztésről szóló 348/2003. számú törvény
alkalmazási metodológiai szabályainak jóváhagyásáról
228. – Határozat a nem veszélyes hulladékok országba való import, aktív
tökéletesítés és tranzitó célú behozatalának ellenőrzéséről
233. – Határozat egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
263. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az állami
katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2004
márciusától
270. – Határozat az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági
rendeltetésű
földterületeket
ügykezelő
gazdasági
társaságok
privatizációjáról és az Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről
szóló 268/2001. számú törvény alkalmazására a 626/2001. számú
kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok 11. szakasza
(1) bekezdésének módosításáról
277. – Határozat a Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 741/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
286. – Határozat a kompenzációk nyújtásáról azon román állampolgároknak, akik
javai a Románia és Bulgária között Craiovában 1940. szeptember 7-én
aláírt szerződés alkalmazása következtében a bolgár állam tulajdonába
kerültek tárgyú 9/1998. számú törvény alkalmazására létesített központi
és megyei bizottságok működésére vonatkozó intézkedésekről
288. – Határozat más államok lobogója alatt hajózó halászhajók és vízi járművek
behatolásáról Románia területi tengerére és kizárólagos gazdasági
övezetébe
290. – Határozat az alkalmazottak általános nyilvántartó könyvének vezetéséről és
kitöltéséről szóló 247/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
292. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium és az Országos Adóigazgatási
Ügynökség szervezéséről és működéséről szóló 1574/2003. számú
kormányhatározat módosításáról
308. – Határozat az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal és alárendelt
egységei szervezéséről és működéséről
312. – Határozat a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium
Közegészségügyi Hivatalának szervezéséről és működéséről
348. – Határozat a piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról
nyilvános övezetekben

1

30/2004. febr. 17.
37/2004. márc. 3.
43/2004. márc. 17.
44/2004. márc. 18.
39/2004. márc. 8.
46/2004. márc. 22.
95/2004. máj. 24.
70/2004. ápr. 22.

60/2004. ápr. 9.
61/2004. ápr. 13.

57/2004. ápr. 6.
50/2004. márc. 26.
53/2004. márc. 31.
60/2004. ápr. 9.
62/2004. ápr. 14.
62/2004. ápr. 14.
71/2004. ápr. 23.
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350. – Határozat az Ingó Dologi Biztosítékok Elektronikus Adattárának a 802/1999.
számú kormányhatározattal jóváhagyott szervezési és működési
szabályzata módosításáról és kiegészítéséről
357. – Határozat az állami költségvetésből az ipari termékek versenyképességének
növelési programja révén nyújtott pénzügyi támogatás mechanizmusának
jóváhagyásáról
370. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a nemzetgazdaság és a
terület védelmi felkészítéséről szóló 477/2003. számú törvény
végrehajtására
383. – Határozat a Nemzetvédelmi Minisztérium aktív katonai kádereit megillető
havi lakbér-kompenzáció összegének megállapításáról és folyósítási
feltételeiről
385. – Határozat a művelődés és művészet terén legalább 10 évig tevékenységet
kifejtő nyugdíjasok országos szintű hozzáféréséről a kulturális
eseményekhez
402. – Határozat az Európai Integrációs Minisztérium szervezéséről és működéséről
407. – Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Főosztályának szervezéséről és
működéséről szóló 749/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
408. – Határozat a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
megszervezéséről és működéséről
409. – Határozat a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium
megszervezéséről és működéséről
410. – Határozat a Nevelési és Kutatási Minisztérium szervezéséről és működéséről
412. – Határozat a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium szervezéséről
és működéséről
413. – Határozat az Országos Turisztikai Hatóság megszervezéséről és működéséről
414. – Határozat a védelmi elsőbbségi és erőforrás-kiutalási rendszer működési
szabályzatának jóváhagyásáról
415. – Határozat a tojások kereskedelmi forgalmazási rendszeréről
427. – Határozat a faanyag forgalmára, e forgalom és a gömbfafeldolgozó
berendezések ellenőrzésére vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
428. – Határozat szabályok jóváhagyásáról az utasok és más magánszemélyek javai
vámértékének megállapítására
432. – Határozat a köztisztviselők iratcsomójáról
433. – Határozat a köztisztasági szolgálatok szervezési és működési
keretszabályzatának jóváhagyásáról
438. – Határozat a rendőr etikai és deontológiai szabályzatának jóváhagyásáról
451. – Határozat a holttestek kezeléséről és a holttesteken végzett, átültetés célú
szerv- és szövetkivételről szóló 104/2003. számú törvény alkalmazására
vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
496. – Határozat szabályok jóváhagyásáról a 114/1996. számú lakásügyi törvény 7.
szakaszában említett kategóriájú személyek számára 2004-ben
folyósítható állami költségvetési támogatás összegének megállapítására
500. – Határozat a 2004. évi helyi közigazgatási hatósági választások időpontjának
kitűzéséről

17

1
89/2004. máj. 14.
68/2004. ápr. 20.
67/2004. ápr. 19.
80/2004. máj. 5.
79/2004. máj. 4.
77/2004. ápr. 30.
65/2004. ápr. 16.
76/2004. ápr. 30.
92/2004. máj. 19.
75/2004. ápr. 29.
69/2004. ápr. 21.
74/2004. ápr. 28.
67/2004. ápr. 19.
80/2004. máj. 5.
87/2004. máj. 12.
73/2004. ápr. 27.
88/2004. máj. 13.
100/2004. máj. 31.
93/2004. máj. 20.
97/2004. máj. 26.
82/2004. máj. 6.
66/2004. ápr. 16.

18

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 124/2004. szám.

0
501. – Határozat a 2004. június 6-i helyi közigazgatási hatósági választások
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek naptári
beütemezésének jóváhagyásáról
511. – Határozat az élelmiszerek címkézéséről szóló 106/2002. számú
kormányhatározat 1. számú mellékletében foglalt, az élelmiszerek
címkézésére vonatkozó metodológiai szabályok módosításáról és
kiegészítéséről
515. – Határozat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium szervezéséről és
működéséről szóló 742/2003. számú kormányhatározat módosításáról és
kiegészítéséről
518. – Határozat az ingó kulturális javak végleges vagy ideiglenes exportjára
vonatkozó metodológiai szabályok jóváhagyásáról
537. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról az anyaság munkahelyi
védelméről szóló 96/2003. számú sürgősségi kormányrendelet előírásai
végrehajtására
582. – Határozat a törvényellenes kábítószerforgalom és –fogyasztás leküzdéséről
szóló, az 1359/2000. számú kormányhatározattal jóváhagyott 143/2000.
számú törvény rendelkezései alkalmazási szabályzatának módosításáról
és kiegészítéséről
617. – Határozat országos igazgatóbizottság létesítéséről és megszervezéséről a
gyermekek munkán keresztüli kihasználásának megelőzésére és
leküzdésére
622. – Határozat az építkezési termékek piacra bocsátási feltételeinek
megállapításáról
656. – Határozat az intézkedésekről pénzügyi ösztönzők nyújtására a Bányavidékek
Újjáépítési Programjainak Fejlesztésével és Gyakorlatba Ültetésével
Foglalkozó Országos Ügynökség révén a helyi vállalkozóknak a
bányaszektor újraszervezése következtében súlyos gazdasági és szociális
egyensúlyhiánnyal küszködő bányavidékekről származó, munkahely
nélküli személyek alkalmazása és kiképzése érdekében tárgyú 1005/2000.
számú kormányhatározat módosításáról
670. – Határozat intézkedésekről a preuniverzitáris oktatási egységek
ellátmányozására
672. – Határozat október 9-ének a Holokauszt Napjává nyilvánításáról
689. – Határozat a benzin és gázolaj piacra bocsátási feltételeinek megállapításáról
693. – Határozat a vegyi anyagok notifikálásáról szóló 1300/2002. számú
kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
698. – Határozat a melegházi zöldségfélék, virágok és dísznövények termesztéséről
és értékesítéséről szóló 469/2003. számú törvény végrehajtási
metodológiai szabályainak jóváhagyásáról
712. – Határozat az akciók és kiadáskategóriák, kritériumok, eljárások és
határértékek megállapításáról a közalapokból fizetett előlegek
tekintetében tárgyú 264/2003. számú kormányhatározat 1. számú
mellékletének kiegészítéséről
785. – Határozat az Igazságügyi Minisztérium és alárendelt egységei aktív katonai
kádereinek
nyújtott
havi
lakbérkompenzáció
hányadának
megállapításáról és folyósítási feltételeiről

1
66/2004. ápr. 16.

82/2004. máj. 6.
85/2004. máj. 10.
99/2004. máj. 28.
108/2004. jún. 10.

116/2004. jún. 22.
96/2004. máj. 25.
110/2004. jún. 14.

99/2004. máj. 28.
116/2004. jún. 22.
121/2004. jún. 28.
98/2004. máj. 27.
121/2004. jún. 28.
116/2004. jún. 22.

102/2004. jún. 2.
123/2004. jún. 30.
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0
1
808. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az állami
katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2004
júniusától
123/2004. jún. 30.
A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK RENDELKEZÉSEI
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
197. – Az egészségügyi miniszter rendelete a gyógyellátási hálózat orvosi,
fogorvosi-fogászati és gyógyszerészeti szakosításai jegyzékének
jóváhagyásáról
74/2004. ápr. 28.
310. – Az egészségügyi miniszter rendelete a lakosság egészségére és a környezetre
veszélyes termékek importrendszeréről szóló 1618/2003. számú
kormányhatározat végrehajtására
74/2004. ápr. 28.
396. – Az egészségügyi miniszter rendelete szabályok jóváhagyásáról a páciens
jogairól szóló 46/2003. számú törvény végrehajtására
86/2004. máj. 11.
KÖZIGAZGATÁSI ÉS BELÜGYMINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
234. – A közigazgatási és belügyminiszteri tisztséget ellátó államminiszter rendelete
metodológiai szabályok jóváhagyásáról pirotechnikai keverékek alapján
gyártott vagy készített kézműipari szórakoztató tárgyak magánszemélyek
általi eladására és köztéri használatára
112/2004. jún. 16.
KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1753/2003. – A közpénzügyi miniszter rendelete az adófelügyelő etikai kódexének
jóváhagyásáról
37/2004. márc. 3.
1817/2003. – A közpénzügyi miniszter rendelete a közintézmények és a különleges
jellegű
önállóan
gazdálkodó
egységek
alkalmazottainak
pénzjárandóságairól a szolgálati érdekből más helységben teljesített
kiküldetés és kihelyezés illetve a helységen belüli kiszállás idejére tárgyú,
újraközzétett 543/1995. számú kormányhatározat mellékletében előírt
kiküldetési és kihelyezési járandóságok összegének aktualizálásáról
80/2004. máj. 5.
1826/2003. – A közpénzügyi miniszter rendelete a vagyonkezelési könyvvitel
megszervezésére és vezetésére vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos
pontosítások jóváhagyásáról
52/2004. márc. 30.
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1
1845/2003. – A közpénzügyi miniszter rendelete az Adóügyi Törvénykönyvről
szóló 571/2003. számú törvény „Hozzáadottérték-adó” VI. címe egyes
előírásainak végrehajtási szabályairól
22/2004. febr. 9.
141. – A közpénzügyi miniszter rendelete szabályok jóváhagyásáról az idegen
kormányok, nemzetközi szervezetek és külföldi, illetve hazai nonprofit és
jótékonysági szervezetek által folyósított segélyekből és vissza nem
térítendő kölcsönökből – ideértve a magánszemélyek adományait is –
finanszírozott javak és szolgáltatások tekintetében az Adóügyi
Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény 143. szakasza (1)
bekezdése l) pontjában előírt hozzáadottérték-adó alóli mentesítés
végrehajtására
23/2004. febr. 10.
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI, VÍZÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
868/2003. – A mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi és környezetvédelmi miniszter
rendelete az élelmezési célra szánt friss hús lepecsételésére és igazolására
vonatkozó, a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 117/1998. számú
rendeletével jóváhagyott, utólagosan módosított és kiegészített
állategészségügyi szabályok módosítására
9/2004. jan. 15.
174. – A mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi és környezetvédelmi miniszter rendelete
termelői csoportok alapításáról és elismeréséről a kertészeti termékek
értékesítése tekintetében
63/2004. ápr. 15.
MUNKAÜGYI, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
701/2003. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete
a román állampolgárok vagy az Európai Unió tagállamainak, illetve az
Európai Gazdasági Térséghez tartozó államoknak az állampolgárai által
külföldön az oktatási rendszeren kívül szerzett szakképzést tanúsító
dokumentumokat automatikusan elismerő intézmény kijelöléséről
50/2004. márc. 26.
52. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete az
étkezési jegyek indexált névértékének megállapításáról 2004 első
félévére
35/2004. febr. 26.
167. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete
szabályzat jóváhagyásáról természetes és jogi személyek feljogosítására
munkavédelmi szolgáltatások végzésére
101/2004. jún. 1.
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NEVELÉSI, KUTATÁSI ÉS IFJÚSÁGI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
5574/2003. – A nevelési, kutatási és ifjúsági miniszter rendelete a preuniverzitáris
oktatási egységek bizalmi engedélyének odaítélését célzó kiértékelési
metodológia jóváhagyásáról
11/2004. jan. 19.
SZÁLLÍTÁSI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS TURISZTIKAI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
455. – A szállítási, építkezési és turisztikai miniszter rendelete metodológiai
szabályok jóváhagyásáról a parti övezetben kifejtett turisztikai
tevékenységek engedélyezésére, osztályozására, véleményezésére és
ellenőrzésére
64/2004. ápr. 16.

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
227. – Rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnökének 721/2003.
számú döntésével jóváhagyott, az orvosi rendelők akkreditálását célzó
szabványok módosításáról és kiegészítéséről
115/2004. jún. 21.

A KÖZPONTI VÁLASZTÁSI IRODA RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe
0
2. – Határozat a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 67/2004.
számú törvény egyes szövegeinek értelmezéséről
22. – Határozat a helyi közigazgatási hatóságok 2004. június 6-i megválasztásának
lebonyolításában alkalmazandó jogszabályok egyes előírásainak
értelmezéséről
23. – Határozat a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 67/2004.
számú törvény egyes előírásainak alkalmazására
33. – Határozat a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 67/2004.
számú törvény 24. szakasza (14) bekezdése, 28. szakaszának (8)
bekezdése és 32. szakaszának (5) bekezdése értelmezéséről

A közlöny száma
és kelte
1
82/2004. máj. 6.
82/2004. máj. 6.
88/2004. máj. 13.
99/2004. máj. 28.
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A NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEKET ELLENŐRZŐ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
155/2003. – A Nukleáris Tevékenységeket Ellenőrző Országos Bizottság elnökének
rendelete az ionizáló sugárzásokkal kapcsolatos roncsolásmentes
ellenőrzés lebonyolítására vonatkozó operacionális sugárvédelmi
szabályok jóváhagyásáról
48/2004. márc. 24.
AZ ORSZÁGOS AUDIOVIZUÁLIS TANÁCS RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe
0
40. – Döntés a helyes tájékoztatás és a pluralizmus biztosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
50/2004. márc. 26.

A VERSENYTANÁCS RENDELETEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
106. – Rendelet a 21/1996. számú versenytörvény 55. szakaszában említett
kihágásokkal kapcsolatos büntetések individualizálására vonatkozó
utasítások végrehajtásáról
118/2004. jún. 24.
107. – Rendelet a 21/1996. számú versenytörvény 56. szakaszában említett
kihágásokkal kapcsolatos büntetések individualizálására vonatkozó
utasítások végrehajtásáról
119/2004. jún. 24.
ROMÁNIA NEMZETI BANKJÁNAK AKTUSAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
16/2003. – Szabályok az ingatlanbefektetési jelzáloghitelekről szóló 190/1999.
számú törvény alkalmazására vonatkozó 3/2000. számú metodológiai
szabályok módosításáról és kiegészítéséről
15/2004. jan. 23.
1/3. – Szabályok a Románia Nemzeti Bankja és az Országos Tőkepiac-felügyeleti
Bizottság által az ingatlan-beruházásokkal kapcsolatos jelzáloghitelről
szóló 190/1999. számú törvény alkalmazására kibocsátott 3/2000. számú
metodológiai szabályok módosítására
36/2004. márc. 2.
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ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe
0
132/1999. számú törvény a Felnőttszakképzési Országos Tanács létesítéséről,
szervezéséről és működéséről
190/2000. számú sürgősségi kormányrendelet a nemesfémek, ötvözeteik és a
drágakövek romániai rendszeréről
264/2003. számú kormányhatározat akciók és kiadáskategóriák, kritériumok,
eljárások és határértékek megállapításáról a közalapokból fizetett
előlegek tekintetében
56/1997. számú törvény a vegyi fegyverek fejlesztésének, gyártásának,
felhalmozásának és használatának betiltásáról és azok megsemmisítéséről
szóló megállapodásban foglalt előírások alkalmazására
194/2002. számú sürgősségi kormányrendelet a romániai idegenrendészetről
42/1997. számú kormányrendelet a hajószállításról
188/1999. számú törvény a köztisztviselők jogállásáról
189/1999. számú törvény az állampolgárok törvényhozási kezdeményezésének
gyakorlásáról

A közlöny száma
és kelte
1
22/2004. febr. 9.
24/2004. febr. 10.
29/2004. febr. 16.
31/2004. febr. 18.
42/2004. márc. 16.
58/2004. ápr. 7.
72/2004. ápr. 26.
119/2004. jún. 24.
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OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2004. évi előfizetési díja hagyományos
hordozón 7 900 000 lej, negyedévenként 1 975 000 lej.
Előfizetéseket felvesznek a következők:
•

COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ – S.A.

- a postahivatalok révén

•

RODIPET S.A.

- valamennyi fiókja révén

•
-

INTERPRESS SPORT – S.R.L.

- Bucureşti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 3138507; 3138508; 3138509)

•
-

PRESS EXPRES – S.R.L.

- Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 2210537; 0745133712)

•

MT PRESS IMPEX – S.R.L.

- Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 2554815; 2554816)

•

INFO EUROTRADING – S.A.

- Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A
(telefon/fax: 2127354)

•

ACTA LEGIS – S.R.L.

- Bucureşti, Str. Banul Udrea nr. 10
(telefon/fax: 4119179)

•

CURIER PRESS – S.R.L.

- Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/470596)

•
-

MIMPEX – S.R.L.

- Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/719243)

•

CALLIOPE – S.R.L.

- Ploieşti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/514052, 0244/514801)

•

ASTOR-MED – S.R.L.

- Iaşi, str. Sucidava nr. 2, bl. U2, sc.C, ap.2
(telefon/fax: 0232/279176, 0232/258427)

Románia Hivatalos Közlönye elektronikus formában is megrendelhető, a nyomtatásával egyidejűleg email-en továbbítandó PDF formátumban, amely az Acrobat Reader segítségével olvasható. Az
elektronikus formára való előfizetési módról információkat kapnak a www.monitoruloficial.ro internethonlapon, valamint a 021-4107731-es telefonszámon. Az előfizetési díj 120 EUR.
Szerkesztőségünk telefonszáma 021-2228000, e-mail címe pedig hk@ramo.ro.
KIADÓ: ROMÁNIA PARLAMENTJE – A KÉPVISELŐHÁZ

Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”, str. Izvor nr. 2-4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureşti,
cont nr. 2511.1-12.1/ROL Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala ”Unirea” Bucureşti
şi nr. 5069427282 Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate : Centrul pentru relaţii cu publicul, Bucureşti, Şoseaua Panduri nr.1,
bl. P 33, parter, sectorul 5, telefon 411.58.33., 411.97.54, tel/fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomă ”Monitorul Oficial”, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 şi 402.21.78.
E-mail: hk@ramo.ro; marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
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