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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe
0
379/2004. – Törvény a kozmetikai cikkekről szóló 178/2000. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
381/2004. – Törvény a tiltott kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás megelőzését és
leküzdését célzó pénzügyi intézkedésekről
394/2004. – Törvény a taxis és bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú
törvény módosításáról tárgyú 57/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
403/2004. – Törvény a biztosítótársaságokról és a biztosítások felügyeletéről szóló
32/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
407/2004. – Törvény a kockázati tőkével rendelkező alapok létrehozásáról és
működéséről szóló 20/1998. számú kormányrendelet elutasításáról
410/2004. – Törvény a rekvirálásról és a közérdekű szolgáltatásvégzésről szóló 132/1997.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
412/2004. – Törvény az élelmiszerbiztonságról szóló 150/2004. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
415/2004. – Törvény a romániai országos úthálózat használati díjának bevezetéséről
tárgyú 15/2002. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
szóló 51/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
420/2004. – Törvény a 82/1991. számú könyvviteli törvény módosításáról és
kiegészítéséről szóló 70/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
430/2004. – Törvény az intézkedések elfogadásáról a hőenergia lakossági leszállítására
lakásfűtésre és a fogyasztási melegvíz előállítására a nyilvános központosított
hőenergia-ellátási rendszereken keresztül tárgyú 48/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
432/2004. – Törvény a reklámozásról 148/2000. számú törvényt kiegészítő 90/2004.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
433/2004. – Törvény a hivatalos statisztika megszervezéséről szóló 9/1992. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 71/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
434/2004. – Törvény az orvosi készülékekről szóló 176/2000. számú törvény
módosításáról
435/2004. – Törvény a falusi környezetben élő fiatalok állami támogatásáról szóló
646/2002. számú törvény kiegészítéséről
443/2004. – Törvény a banktevékenységről szóló 58/1998. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
451/2004. – Törvény az időbélyegzésről
453/2004. – Törvény az ostromállapot rendszeréről és a sürgősségi állapot rendszeréről
szóló 1/1999. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
454/2004. – Törvény a felnőttek szakmai képzéséről szóló 129/2000. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 76/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
459/2004. – Törvény az idegen állampolgárok romániai gyógyellátásáról a Románia által
az egészségügy tárgykörében aláírt nemzetközi kölcsönösségi egyezmények,
megegyezések, megállapodások vagy jegyzőkönyvek alapján tárgyú 296/2002.
számú törvény 2. szakaszának módosításáról szóló 63/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1
21/2005. jan. 27.
5/2005. jan. 7.
22/2005. jan. 28.
20/2005. jan. 26.
5/2005. jan. 7.
6/2005. jan. 7.
10/2005. jan. 13.
6/2005. jan. 7.
5/2005. jan. 7.

8/2005. jan. 11.
8/2005. jan. 11.
8/2005. jan. 11.
16/2005. jan. 20.
5/2005. jan. 7.
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14/2005. jan. 19.
15/2005. jan. 19.

26/2005. febr. 1.
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461/2004. – Törvény a Románia légiterét engedély nélkül igénybe vevő légi járművekkel
szembeni eljárás módjáról szóló 257/2001. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
463/2004. – Törvény a rezidenciátus, a gyakornoki időszak és az orvosi kutatási
tevékenység megszervezéséről és finanszírozásáról az egészségügyi
szektorban tárgyú 58/2001. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról
és kiegészítéséről
464/2004. – Törvény a területrendezésről és urbanisztikáról szóló 350/2001. számú
törvény 38. szakaszát kiegészítő 69/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
466/2004. – Törvény a szociális asszisztens jogállásáról
470/2004. – Törvény a nukleáris károkkal kapcsolatos polgári felelősség tárgykörére
vonatkozó előírások módosításáról és kiegészítéséről
472/2004. – Törvény a 69/2000. számú testnevelési- és sporttörvény módosításáról és
kiegészítéséről
473/2004. – Törvény a védelem tervezéséről
475/2004. – Törvény az egészségügyi tárgykörű jogszabályokban foglalt egyes
rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló 60/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
477/2004. – Törvény a közhatóságok és közintézmények szerződéses személyzetének
magatartási kódexéről
480/2004. – Törvény a Büntetőeljárási Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről
481/2004. – Törvény a polgári védelemről
482/2004. – Törvény a romániai idegenrendészetről szóló 194/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
488/2004. – Törvény a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 86/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
490/2004. – Törvény a közösségi alapokat kezelő személyzet pénzügyi ösztönzéséről
491/2004. – Törvény a belföldi légi útvonalakon lebonyolított közszolgáltatási
kötelezettségről
492/2004. – Törvény a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító 75/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
493/2004. – Törvény a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról szóló 65/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
494/2004. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt
módosító és kiegészítő 83/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
499/2004. – Törvény a 7/1996. számú törvény kataszteri és ingatlannyilvánossági
módosításáról és kiegészítéséről szóló 41/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
501/2004. – Törvény a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló 202/2002. számú
törvényt módosító és kiegészítő 84/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
502/2004. – Törvény a nyugdíjasok egyesületeiről
503/2004. – Törvény a biztosítótársaságok pénzügyi fellendítéséről és csődjéről
504/2004. – Törvény a nyilvános előadás- és hangversenyintézményekről
505/2004. – Törvény a törvénytelen kábítószergyártásra használt prekurzorok jogi
rendszeréről szóló 300/2002. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
506/2004. – Törvény a személyes jellegű adatok feldolgozásáról és a magánélet
oltalmazásáról az elektronikus hírközlés szektorában

3

1
11/2005. jan. 14.

15/2005. jan. 19.
15/2005. jan. 19.
24/2005. jan. 31.
8/2005. jan. 11.
18/2005. jan. 24.
17/2005. jan. 21.
8/2005. jan. 11.
27/2005. febr. 2.
17/2005. jan. 21.
38/2005. febr. 15.
28/2005. febr. 3.
15/2005. jan. 19.
17/2005. jan. 21.
17/2005. jan. 21.
13/2005. jan. 18.
13/2005. jan. 18.
3/2005. jan. 5.
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25/2005. jan. 31.
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18/2005. jan. 24.
29/2005. febr. 4.
39/2005. febr. 16.
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507/2004. – Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 94/2004.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
508/2004. – Törvény a Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Bűncselekményét
Kivizsgáló Igazgatóság létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről a
Közügyek Minisztériuma keretében
513/2004. – Törvény az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos erdőállomány
ügykezeléséről szóló, újraközzétett 96/1998. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
515/2004. – Törvény a magán erdőtulajdonosok társulásának ösztönzéséről az erdőkkel való
tartós gazdálkodás céljából tárgyú 77/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
519/2004. – Törvény a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvény 39. szakaszát
módosító 72/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
520/2004. – Törvény az egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről a
személyazonossági kártyák, az anyakönyvi okmányok, az egyszerű útlevelek,
a hajtási jogosítványok és a járműforgalmi engedélyek kibocsátását és
nyilvántartását célzó tevékenység lebonyolításának megfelelő szervezési és
működési kerete megállapítása érdekében tárgyú 50/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
521/2004. – Törvény a korrupciós cselekmények megelőzéséről, felfedéséről és
büntetéséről szóló 78/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
522/2004. – Törvény a törvénytelen kábítószer-kereskedelem és –fogyasztás leküzdéséről
szóló 143/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
523/2004. – Törvény a 270/2003. számú kórháztörvény módosításáról és kiegészítéséről
szóló 68/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
524/2004. – Törvény a Romániai Nemzeti Vöröskereszt Társaságról szóló 139/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
526/2004. – Törvény a kihágások jogi rendszeréről szóló 2/2001. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
527/2004. – Törvény az állami felsőoktatási intézmények diákotthonaitól eltérő
helyiségekben lakó egyetemisták elszállásolását támogató egyéni szubvenciók
bevezetéséről szóló 73/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
528/2004. – Törvény a közületi-magán partneri szerződésekről szóló 16/2002. számú
kormányrendelet és a koncessziók rendszeréről szóló 219/1998. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
530/2004. – Törvény a mezőgazdaság- és vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási
okmány műszaki és pénzügyi életbe ültetését célzó SAPARD Ügynökség
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 142/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet 2. szakaszának kiegészítéséről
533/2004. – Törvény a lízingügyletektől és a lízingtársaságokról szóló 51/1997. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
534/2004. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról tárgyú 59/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
535/2004. – Törvény a terrorizmus megelőzéséről és leküzdéséről
536/2004. – Törvény a turisztikai parkok szervezési és működési rendszeréről szóló
62/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
538/2004. – Törvény a 21/1996. számú versenytörvény módosításáról és kiegészítéséről
548/2004. – Törvény a Büntető Eljárási Törvénykönyv módosításáról szóló 55/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
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40/2005. febr. 17.
23/2005. jan. 28.
26/2005. febr. 1.
20/2005. jan. 26.
35/2005. febr. 11.

38/2005. febr. 15.
35/2005. febr. 11.
30/2005. febr. 4.
35/2005. febr. 11.
35/2005. febr. 11.
34/2005. febr. 10.

33/2005. febr. 9.
52/2005. márc. 2.

33/2005. febr. 9.
33/2005. febr. 9.
33/2005. febr. 9.
44/2005. febr. 22.
34/2005. febr. 10.
13/2005. jan. 18.
30/2005. febr. 4.
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549/2004. – Törvény a nukleáris tevékenységek biztonságos lebonyolításáról szóló
111/1996. számú törvény 41. szakaszának módosításáról
550/2004. – Törvény a Román Csendőrség szervezetéről és működéséről
551/2004. – Törvény az Országos Sportfegyelmi Bizottság szervezéséről és működéséről
552/2004. – Törvény a doppingolás megelőzéséről és megtorlásáról a sportban
553/2004. – Törvény a dohánytermék-használat hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 349/2002. számú törvényt módosító és kiegészítő 90/2004. számú
törvény III. szakaszának módosításáról
554/2004. – Közigazgatási bíráskodási törvény
557/2004. – Törvény a kettős használatú termékek és technológiák exportjának
ellenőrzési rendszeréről szóló 387/2003. számú törvény 3. szakasza (5)
bekezdésének módosításáról
558/2004. – Törvény a megyei vagy a helyi tanácsok által adminisztrált, állami tulajdont
képező, valamint a helyi érdekű önállóan gazdálkodó egységek vagyonába
tartozó kereskedelmi és szolgáltatási helyiségek eladásáról szóló 550/2002.
számú törvény módosításáról
559/2004. – Törvény a Felnőttek Szakképzésével Foglalkozó Országos Tanács
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 132/1999. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
562/2004. – Törvény a védelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági rendszerhez tartozó
közintézmények engedélyezéséről az általuk adminisztrált szolgálati lakások
eladására saját személyzetük számára
564/2004. – Törvény a Román Akadémia megszervezéséről és működéséről szóló
752/2001. számú törvény 4. szakaszának kiegészítéséről
565/2004. – Törvény a nyugdíjas családoknak néhány kedvezmény nyújtásáról szóló
71/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
566/2004. – Mezőgazdasági szövetkezeti törvény
567/2004. – Törvény a bíróságok és az ezek mellett működő ügyészségek kisegítő
szakszemélyzetének jogállásáról
569/2004. – Törvény a természetes személyek, családi társulások és jogi személyek
cégjegyzéki bejegyzésével, adóügyi bejegyzésével, valamint a jogi személyek
működési engedélyezésével kapcsolatos alakiságok egyszerűsítéséről szóló
359/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő 75/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
571/2004. – Törvény a közhatóságok, közintézmények és más egységek törvényszegést
jelező személyzetének védelméről
575/2004. – Törvény a Büntetőeljárási Törvénykönyv 209. szakaszának kiegészítéséről
szóló 72/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
576/2004. – Törvény a Büntető Eljárási Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről
577/2004. – Törvény a 630/2002. számú filmtörvény módosításáról és kiegészítéséről
578/2004. – Törvény havi segély nyújtásáról a túlélő házastársnak
579/2004. – Törvény az Igazságügyi Minisztérium engedélyezéséről az általa
adminisztrált szolgálati lakások eladására
580/2004. – Törvény a munkanélküli biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
581/2004. – Törvény a gyógyszerek és növényvédő szerek kiegészítő szabadalmi oltalmi
tanúsítványáról
583/2004. – Törvény az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer szervezéséről és
működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 93/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
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30/2005. febr. 4.
68/2005. márc. 22.
44/2005. febr. 22.
41/2005. febr. 18.
52/2005. márc. 2.
7/2005. jan. 10.
42/2005. febr. 21.

42/2005. febr. 21.
46/2005. febr. 24.
34/2005. febr. 10.
49/2005. febr. 28.
42/2005. febr. 21.
31/2005. febr. 7.
48/2005. febr. 28.

42/2005. febr. 21.
45/2005. febr. 23.
40/2005. febr. 17.
45/2005. febr. 23.
50/2005. febr. 28.
45/2005. febr. 23.
40/2005. febr. 17.
40/2005. febr. 17.
32/2005. febr. 8.
51/2005. márc. 1.

6

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 144/2005. szám.

0
589/2004. – Törvény az elektronikus közjegyzői tevékenység jogi rendszeréről
590/2004. – Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 373/2004.
számú törvény egyes rendelkezéseit módosító és kiegészítő 80/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
591/2004. – Törvény a nemesfémek, ötvözeteik és a drágakövek romániai rendszeréről
szóló 190/2000. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
592/2004. – Törvény a Románia Elnökének megválasztásáról szóló 370/2004. számú
törvény egyes rendelkezéseit módosító és kiegészítő 77/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
593/2004. – Törvény a könyvtárakról szóló 334/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
594/2004. – Törvény a nyomtatványok és más grafikai és audiovizuális dokumentumok
köteles példányai letétének bevezetéséről, megszervezéséről és működéséről
szóló 111/1995. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
595/2004. – Törvény a stratégiai termékek export- és importrendszeréről szóló 158/1999.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
596/2004. – Törvény a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és a hadiözvegyek
egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény 13. szakaszának
módosításáról
597/2004. – Törvény az intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem erősítésére az
egészségügyi rendszerben tárgyú 59/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
598/2004. – Törvény az intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem erősítésére az
egészségügyi rendszerben tárgyú 59/2004. számú kormányrendeletet módosító
81/2004. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
600/2004. – Törvény a szellemi épségről és az elmebántalmakban szenvedő személyek
oltalmazásáról szóló 487/2002. számú törvény kiegészítéséről
601/2004. – Törvény az átláthatóság fokozásáról a közméltóságok és köztisztségek
gyakorlásában, valamint a korrupció megelőzését és leküzdését célzó
intézkedések erősítéséről tárgyú 24/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
1. – Törvény a szövetkezetek szervezetéről és működéséről
5. – Törvény az Arad megyei Dorgos község nevének és székhelyének megváltoztatásáról
10. – Törvény a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról szóló 64/1995. számú
törvény, valamint ezen eljárásokra kiható egyéb jogszabályok módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 149/2004. számú törvény II. szakaszának módosításáról
szóló 84/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
11. – Törvény az országos vonatkozási ár bevezetéséről a lakosságnak központosított
rendszeren át leszállított hőenergia tekintetében, valamint a defavorizált lakossági
kategóriák számára nyújtandó pénzsegélyekről szóló 162/1999. számú sürgősségi
kormányrendelet 1. szakaszának módosításáról tárgyú 83/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
12. – Törvény az egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról szóló 94/2004. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 74/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
15. – Törvény a sürgősségi helyzeteket menedzselő nemzeti rendszerről szóló 21/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
18. – Törvény a munkavállalási engedélyekről szóló 203/1999. számú törvény 8.
szakaszának módosításáról
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47/2005. febr. 25.
50/2005. febr. 28.
42/2005. febr. 21.
50/2005. febr. 28.
49/2005. febr. 28.
46/2005. febr. 24.
36/2005. febr. 11.
50/2005. febr. 28.
50/2005. febr. 28.
50/2005. febr. 28.
43/2005. febr. 21.

57/2005. márc. 8.
54/2005. márc. 4.
69/2005. márc. 23.

69/2005. márc. 23.

69/2005. márc. 23.
65/2005. márc. 17.
69/2005. márc. 23.
65/2005. márc. 17.
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19. – Törvény a fegyverek és lőszerek rendszeréről szóló 295/2004. számú törvény 145.
szakasza (1) bekezdésében előírt határidő elnapolásáról tárgyú 141/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
24. – Törvény a rendőr jogállásáról szóló 360/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 102/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
25. – Törvény a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések megállapításáról
szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendeletet módosító 140/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
34. – Törvény a mezőgazdasági és erdőterületek feletti birtoklevelek kibocsátását és
átadását célzó intézkedésekről szóló 105/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
35. – Törvény a fogyatékkal élő személyek speciális oltalmazásáról és munkába
sorolásáról szóló 102/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 54. szakasza (3)
bekezdését módosító 6/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
40. – Törvény az Olimpiai Jelképek Védelméről szóló Nairobi Egyezmény ratifikálásáról
42. – Törvény Románia csatlakozásáról az élelmezési és mezőgazdasági genetikai
növényi erőforrásokról Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi
szerződéshez
43. – Törvény a Külügyi Hírszerző Szolgálat szervezéséről és működéséről szóló 1/1998.
számú törvény módosításáról tárgyú 98/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
47. – Törvény az egyes intézkedésekről az alapegységeknek az Országos Befektetési Alap
általi visszavásárlása beszüntetésével járó következmények csökkentésére tárgyú
333/2001. számú törvény 7. szakaszának kiegészítéséről
48. – Törvény a privatizációból és a nem performáns bankaktívák értékesítéséből eredő
jövedelmek felhasználásáról szóló 111/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
51. – Törvény az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú törvény 79. szakasza
(1) bekezdését kiegészítő 93/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
52. – Törvény az igazságszolgáltatási bélyegilletékekről szóló 146/1997. számú törvény
15. szakaszát kiegészítő 12/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
53. – Törvény az egyes egészségügyi tárgyköri pénzügyi intézkedésekről szóló 86/2004.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
54. – Törvény a 2005. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről szóló 512/2004.
számú törvény 26. szakasza (1) bekezdését módosító 139/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
57. – Törvény a munkabalesetekkel és a foglalkozási betegségekkel kapcsolatos
biztosításról szóló 346/2002. számú törvényt módosító 129/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
58. – Törvény a régiófejlesztésről Romániában tárgyú 315/2004. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló 111/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
59. – Törvény az egészségügyi tevékenységet szabályozó egyes jogszabályok
módosításáról szóló 135/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
64. – Törvény Romániának az Európai Tanács kábítószer-fogyasztás és a kábítószerekkel
való törvénytelen kereskedelem elleni küzdelemben együttműködő csoportjában
(POMPIDOU csoport) teljes jogú tagként való részvételéről
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69/2005. márc. 23.
76/2005. ápr. 4.
73/2005. márc. 30.
73/2005. márc. 30.
80/2005. ápr. 7.
82/2005. ápr. 11.
108/2005. máj. 18.
84/2005. ápr. 13.
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80/2005. ápr. 7.
75/2005. ápr. 1.
78/2005. ápr. 5.
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78/2005. ápr. 5.
84/2005. ápr. 13.
84/2005. ápr. 13.
80/2005. ápr. 7.
82/2005. ápr. 11.
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65. – Törvény a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet Közgyűlése által a speciális
rendeltetésű hajók biztonságára vonatkozóan az A534. (13) határozattal
Londonban, 1983. november 17-én elfogadott kódexnek, valamint a vonatkozó
1996. évi módosításoknak az elfogadásáról
67. – Törvény községek létesítéséről
68. – Törvény a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések megállapításáról
szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 79/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
71. – Törvény a magisztrátusok jogállásáról szóló 303/2004. számú törvényt és a bírósági
szervezésről szóló 304/2004. számú törvényt módosító 124/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
77. – Törvény a mezőgazdasági tanácsadási tevékenység átszervezéséről szóló 22/2005.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
78. – Törvény a volt állami társadalombiztosítási rendszerből származó nyilvános
rendszeri nyugdíjak rekalkulációjáról szóló 4/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
81. – Törvény a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú törvény
4. szakaszát módosító 19/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
83. – Törvény a honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közintézmények katonai
személyzetének nyújtandó béremelésekről szóló 13/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
85. – Törvény a Büntető Törvénykönyv kiegészítéséről szóló 109/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
90. – Törvény a miniszteri felelősségről szóló 115/1999. számú törvényt módosító és
kiegészítő 3/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
91. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 80. szakasza (2) bekezdését
módosító 67/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
96. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt módosító és
kiegészítő 123/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
97. – Törvény kompenzációk nyújtásáról azon román állampolgároknak, akik nem
részesültek a kompenzációk nyújtásáról azon román állampolgárok számára,
akiknek a javai a Románia és Bulgária között Craiovában, 1940. szeptember 7-én
aláírt szerződés alkalmazása nyomán a bolgár állam tulajdonába kerültek tárgyú
9/1998. számú törvény rendelkezéseiben
98. – Törvény az utak rendszeréről szóló 43/1997. számú kormányrendeletet módosító
21/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
100. – Törvény a bírósági rendszer magisztrátusait és egyéb kategóriájú személyzetét
2005. évben megillető bérnövelésekről szóló 23/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
101. – Törvény a nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló 348/2004. számú
törvény 6. szakasza (1) bekezdését módosító 5/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
102. – Törvény a Személyi Adatfeldolgozás-felügyeleti Nemzeti Hatóság létesítéséről,
szervezetéről és működéséről
106. – Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvény 101.
szakaszát módosító 155/1999. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
107. – Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvényt
módosító és kiegészítő 30/1998. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
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97/2005. máj. 3.
82/2005. ápr. 11.

82/2005. ápr. 11.
90/2005. ápr. 21.
90/2005. ápr. 21.
94/2005. ápr. 27.
104/2005. máj. 12.
96/2005. ápr. 29.
104/2005. máj. 12.
96/2005. ápr. 29.
96/2005. ápr. 29.
112/2005. máj. 24.

117/2005. máj. 30.
110/2005. máj. 20.
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108/2005. máj. 18.
129/2005. jún. 14.
109/2005. máj. 19.
109/2005. máj. 19.
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108. – Törvény az egészségügyi társadalombiztosításról szóló 145/1997. számú törvényt
módosító és kiegészítő 180/2000. számú sürgősségi kormányrendelet
elutasításáról
109. – Törvény juttatás bevezetéséről a romániai szabadfoglalkozású előadóművészek
számára
110. – Törvény a bűnüldöző szervek, a bírói hatóságok, a közjegyzői irodák, az ügyvédek
és az Igazságügyi Minisztérium által igénybe vett tolmácsok és fordítók
engedélyezéséről és fizetéséről szóló 178/1997. számú törvényt módosító
11/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
112. – Törvény a költségvetési szektorbeli szerződéses személyzet alapbére megállapítási
rendszeréről szóló 24/2000. számú sürgősségi kormányrendelet szerint bérezett
költségvetési személyzet és a költségvetési szektorbeli alapbéreknek és a magas
rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről
szóló 154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete szerint bérezett
személyzet bérének 2005. évi növeléséről tárgyú 9/2005. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
113. – Törvény az élő vízi erőforrásokról, a halászatról és az akvakultúráról szóló
192/2001. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 69/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
114. – Törvény a helyi közpénzügyekről szóló 45/2003. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító 9/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
115. – Törvény a Szeben megyei Szeben municípiumi Román-Német Egyetem
létesítéséről
116. – Törvény a Konstanca megyei Konstanca municípiumi „Andrei Şaguna” Egyetem
létesítéséről
117. – Törvény a Románia Kormánia és a minisztériumok szervezéséről és működéséről
szóló 90/2001. számú törvény 19. szakaszának kiegészítéséről
119. – Törvény az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló
50/1991. számú törvény 4. szakaszát módosító 122/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
120. – Törvény a szarvasmarhák azonosításáról és bejegyzéséről Romániában tárgyú
113/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 12. szakaszának módosításáról és a
hektáronként 2,5 millió lejnyi közvetlen állami támogatás folyósításáról a 20042005. mezőgazdasági évben a mezőgazdasági termelőknek legfeljebb 5 hektárnyi
szántóföldre tárgyú 61/2004. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 12/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
121. – Törvény a Románia csatlakozásáról a külföldi hivatalos okiratok
felülhitelesítésével kapcsolatos kötelezettség törléséről Hágában, 1961. október 5én elfogadott megállapodáshoz tárgyú 66/1999. számú kormányrendelet 2.
szakaszának módosításáról
126. – Törvény az egészségügyi tevékenységek hatékonyságának fokozását célzó
intézkedésekről szóló 121/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
127. – Törvény az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági tevékenység megszervezéséről
szóló 42/2004. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú
88/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
131. – Törvény a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 67/2004. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 8/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
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109/2005. máj. 19.
121/2005. jún. 2.

118/2005. máj. 31.

108/2005. máj. 18.
116/2005. máj. 27.
110/2005. máj. 20.
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132. – Törvény a Kolozs megyei Kolozsvár-Napoca municípiumi „Bogdan Vodă”
Egyetem létesítéséről
133. – Törvény a Bukarest municípiumi „Artifex” Egyetem létesítéséről
134. – Törvény a Temes megyei Temesvár municípiumi „Mihai Eminescu” Egyetem
létesítéséről
135. – Törvény a Bukarest municípiumi „Athenaeum” Egyetem létesítéséről
136. – Törvény a Maros megyei Marosvásárhely municípiumi „Dimitrie Cantemir”
Egyetem létesítéséről
137. – Törvény a Iaşi megyei Iaşi municípiumi „Mihail Kogălniceanu” Egyetem
létesítéséről
138. – Törvény az egyes intézkedésekről az oktatásügy keretében tárgyú 68/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet szerint és a tanszemélyzet alapszabályáról szóló
128/1997. számú törvénynek a tanszemélyzet alapbére megállapítására vonatkozó
előírásai módosításáról és kiegészítéséről és a költségvetési szektorbeli
alapbéreknek és a magas rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak
megállapítási rend-szeréről tárgyú 154/1998. számú törvény egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 8/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet szerint bérezett tanszemélyzetnek a 2003. és 2004. évben
nyújtandó béremelésekről szóló 196/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
szerint bérezett oktatási személyzetnek a 2005. évben nyújtandó béremelésekről
szóló 18/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
139. – Törvény a Bukaresti Baptista Teológiai Egyetem létesítéséről
140. – Törvény az alapok biztosításáról ifjúságnak szánt lakások és sporttermek
építésének finanszírozására tárgyú 195/2001. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról szóló 20/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
141. – Törvény a foglalkozási nyugdíjakról szóló 249/2004. számú törvény előírásai
alkalmazásának felfüggesztéséről
144. – Törvény a helyi választottak 2005. évi juttatásainak megállapításáról szóló
106/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
146. – Törvény az egyes pénzügyi kérdések rendezéséről szóló 10/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
147. – Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvényt módosító
18/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
148. – Törvény a járandóságok nyújtásáról az 1940. szeptember 6-tól 1945. március 6-ig
Romániába bevezetett rendszerek által etnikai okokból üldözött személyeknek tárgyú
105/1999. számú kormányrendelet 7. szakasza (2) bekezdésének módosításáról
149. – Törvény az orvosi ellátás javítását célzó pénzügyi intézkedések bevezetéséről
150. – Törvény a metróutazással kapcsolatos kihágások megállapításáról és büntetéséről
151. – Törvény az osztályozott információk oltalmazásáról szóló 182/2002. számú
törvény 17. szakasza h) pontjának módosításáról valamint az objektumok, javak,
az értékek őrizetéről és a személyek védelméről szóló 333/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 16/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
152. – Törvény Románia Legfelsőbb Semmítőszéke megfigyelő minőségben való
részvételének jóváhagyásáról az „Európai Unió Legfelsőbb Igazságügyi Bírósági
Elnökeinek Hálózata” Egyesületben
153. – Törvény a romániai nemzeti kitüntetések rendszeréről szóló 29/2000. számú
törvényt módosító és kiegészítő 13/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról

1
130/2005. jún. 15.
124/2005. jún. 7.
124/2005. jún. 7.
124/2005. jún. 7.
123/2005. jún. 6.
123/2005. jún. 6.

120/2005. jún. 1.
123/2005. jún. 6.
117/2005. máj. 30.
119/2005. máj. 31.
130/2005. jún. 15.
120/2005. jún. 1.
117/2005. máj. 30.
119/2005. máj. 31.
123/2005. jún. 6.
126/2005. jún. 9.

124/2005. jún. 7.
131/2005. jún. 16.
131/2005. jún. 16.
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0
155. – Törvény a romániai vasúti szállításról és a Román Országos Vasúti Társaság átszervezéséről
szóló 12/1998. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
156. – Törvény a közmenedzsernek nevezett köztisztviselő speciális jogállásának
megteremtéséről szóló 56/2004. számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és
kiegészítő 6/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
158. – Törvény a vagyonbevallás és az érdeknyilatkozat formanyomtatványának
módosításáról szóló 14/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
159. – Törvény a román integrált vámtarifáról
160. – Törvény a Büntető Törvénykönyvnek a méltóság elleni bűncselekményekre és a
hatóság elleni bűncselekményekre vonatkozó egyes rendelkezései, valamint a
Büntető Eljárási Törvénykönyv egyes rendelkezései módosításáról és
kiegészítéséről szóló 58/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
161. – Törvény korrupciómegelőzési és leküzdési intézkedések megállapításáról a
Közigazgatási és Belügyminisztérium keretében
162. – Törvény a Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Bűncselekményét Kivizsgáló
Igazgatóság létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről a Közügyek
Minisztériuma keretében tárgyú 508/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő
7/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
163. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt módosító
és kiegészítő 138/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
164. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt módosító
és kiegészítő 24/2005. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
165. – Törvény az Európai Atomenergia Közösség (EURATOM) és a nem európai uniós
tagállamok között az ezen államoknak a radiológiai sürgősségi helyzetek esetén
hasznos időn belül történő információcsere szabályozásában (ECURIE) való
részvételről Brüsszelben 2003. január 29-én és Bukarestben 2004. október 25-én
aláírt egyezmény ratifikálásáról
169. – Törvény Románia csatlakozásáról a Párizsban, 1960. szeptember 21-én kelt, a
védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi
célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló
megállapodáshoz és a Brüsszelben, 1970. október 17-én kelt, a műszaki
információk védelmi célokat szolgáló közléséről szóló megállapodáshoz
172. – Törvény a Románia Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a
határrendészeti hatóságok közötti együttműködésről Szófiában, 2004. december
22-én aláírt egyezmény ratifikálásáról
176. – Törvény a Szilágy megyei Szilágybagos község létrehozásáról Szilágynagyfalu
község átszervezésével
177. – Törvény a romániai országos szabványosítási tevékenységről szóló 39/1998.
számú kormányrendelet 9. cikkének kiegészítéséről
178. – Törvény a közjegyzőkről és a közjegyzői tevékenységről szóló 36/1995. számú
törvény 31. cikkét hatályon kívül helyező 25/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
179. – Törvény a politikai elméleti és demokratikus nevelési intézetek létesítéséről,
szervezetéről és működéséről
180. – Törvény a Közösségi Rendőrség létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló
371/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő 23/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
183. – Törvény az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos erdőállomány
adminisztrálásáról szóló 96/1998. számú kormányrendelet 32. cikke (1)
bekezdésének módosításáról
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1
124/2005. jún. 7.
131/2005. jún. 16.
121/2005. jún. 2.
130/2005. jún. 15.

126/2005. jún. 9.
130/2005. jún. 15.

126/2005. jún. 9.
122/2005. jún. 3.
122/2005. jún. 3.

137/2005. jún. 24.

143/2005. jún. 30.
137/2005. jún. 24.
140/2005. jún. 28.
141/2005. jún. 29.
143/2005. jún. 30.
141/2005. jún. 29.
141/2005. jún. 29.
137/2005. jún. 24.
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184. – Törvény az intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem erősítésére az
egészségügyi rendszerben tárgyú 59/2004. számú kormányrendelet 7.
szakaszának módosításáról szóló 27/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
137/2005. jún. 24.
185. – Törvény a gazdasági társaságok privatizációjáról szóló 88/1997. számú sürgősségi
137/2005. jún. 24.
kormányrendelet 34. szakaszának hatályon kívül helyezéséről
ROMÁNIA ELNÖKÉNEK DEKRÉTUMAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
513. – Dekrétum az egyfelől Románia, másfelől pedig az Európai Közösségek és ezek
tagállamai között a Cseh Köztársaság, Észt Köztársaság, Ciprus Köztársaság, Lett
Köztársaság, Litván Köztársaság, Magyar Köztársaság, Málta Köztársaság,
Lengyel Köztársaság, Szlovén Köztársaság és Szlovák Köztársaság európai uniós
csatlakozásának figyelembe vételére vonatkozó társulást bevezető európai
egyezménynek Brüsszelben, 2005. május 4-én aláírt kiegészítő jegyzőkönyvének
137/2005. jún. 24.
ratifikálásra a Parlament elé terjesztéséről
A KÉPVISELŐHÁZ HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
32/2004. – Határozat a Képviselőház szabályzata 13. szakaszának módosításáról
39/2004. – Határozat a Képviselőház Szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1
38/2005. febr. 15.
55/2005. márc. 7.

A SZENÁTUS HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
61/2004. – Határozat a Szenátus újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített
55/2005. márc. 7.
Szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről
A KÉPVISELŐHÁZ ÉS A SZENÁTUS ÁLLANDÓ BÜRÓJÁNAK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1. – Határozat a Törvényhozási Tanács szervezési és működési szabályzatának
módosításáról és kiegészítéséről
87/2005. ápr. 18.
SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
62/2004. – Sürgősségi rendelet a turisztikai parkok szervezési és működési rendszeréről

A közlöny száma
és kelte
1
13/2005. jan. 18.
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0
69/2004. – Sürgősségi rendelet az élő vízi erőforrásokról, a halászatról és az
akvakultúráról szóló 192/2001. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
72/2004. – Sürgősségi rendelet a Büntetőeljárási Törvénykönyv 209. szakaszának
kiegészítéséről
73/2004. – Sürgősségi rendelet az állami felsőoktatási intézmények diákotthonaitól eltérő
helyiségekben lakó egyetemisták elszállásolást célzó egyéni szubvencióinak
bevezetéséről
79/2004. – Sürgősségi rendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
81/2004. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem
erősítésére az egészségügyi rendszerben tárgyú 59/2004. számú
kormányrendelet módosításáról
83/2004. – Sürgősségi rendelet az országos vonatkozási ár bevezetéséről a lakosságnak
központosított rendszeren át leszállított hőenergia tekintetében, valamint a
defavorizált lakossági kategóriák számára nyújtandó pénzsegélyekről szóló
162/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 1. szakaszának módosításáról
84/2004. – Sürgősségi rendelet a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról szóló
64/1995. számú törvény, valamint ezen eljárásokra kiható egyéb jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 149/2004. számú törvény II.
szakaszának módosításáról
88/2004. – Sürgősségi rendelet az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági tevékenység
megszervezéséről szóló 42/2004. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
93/2004. – Sürgősségi rendelet az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú
törvény 79. szakasza (1) bekezdésének a kiegészítéséről
98/2004. – Sürgősségi rendelet a Külügyi Hírszerző Szolgálat szervezéséről és
működéséről szóló 1/1998. számú törvény módosításáról
102/2004. – Sürgősségi rendelet a rendőr jogállásáról szóló 360/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
103/2004. – Sürgősségi rendelet az Országos Korrupcióellenes Ügyészségről szóló
43/2002. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról
104/2004. – Sürgősségi rendelet a számítógép-beszerzések ösztönzését célzó pénzügyi
támogatásról szóló 269/2004. számú törvény 8. szakasza (8) bekezdésének
módosításáról
105/2004. – Sürgősségi rendelet a mezőgazdasági és erdőterületek feletti birtoklevelek
kibocsátását és átadását célzó intézkedésekről
109/2004. – Sürgősségi rendelet a Büntető Törvénykönyv kiegészítéséről
111/2004. – Sürgősségi rendelet a régiófejlesztéséről Romániában tárgyú 315/2004.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
122/2004. – Sürgősségi rendelet az építkezési munkálatok kivitelezésének
engedélyezéséről szóló 50/1991. számú törvény módosításáról
124/2004. – Sürgősségi rendelet a magisztrátusok jogállásáról szóló 303/2004. számú
törvény és a bírósági szervezésről szóló 304/2004. törvény módosításáról
129/2004. – Sürgősségi rendelet a munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel
kapcsolatos biztosításról szóló 346/2002. számú törvény módosításáról
131/2004. – Sürgősségi rendelet a Román Szociális Fejlesztési Alap létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 129/1998. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
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1
12/2005. jan. 17.
2/2005. jan. 4.
22/2005. jan. 28.
2/2005. jan. 4.
2/2005. jan. 4.

28/2005. febr. 3.

2/2005. jan. 4.
11/2005. jan.. 14.
13/2005. jan. 18.
7/2005. jan. 10.
7/2005. jan. 10.
19/2005. jan. 25.
19/2005. jan. 25.
19/2005. jan. 25.
2/2005. jan. 4.
2/2005. jan. 4.
34/2005. febr. 10.
29/2005. febr. 4.
43/2005. febr. 21.
55/2005. márc. 7.
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0
135/2004. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi tevékenységet szabályozó egyes
jogszabályok módosításáról
138/2004. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
139/2004. – Sürgősségi rendelet a 2005. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről
szóló 512/2004. számú törvény 26. szakasza (1) bekezdésének módosításáról
140/2004. – Sürgősségi rendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról
141/2004. – Sürgősségi rendelet a fegyverek és lőszerek rendszeréről szóló 295/2004.
számú törvény 145. szakasza (1) bekezdésében előírt határidő elnapolásáról
3. – Sürgősségi rendelet a miniszteri felelősségről szóló 115/1999. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
4. – Sürgősségi rendelet a volt állami társadalombiztosítási rendszerből származó
nyilvános rendszeri nyugdíjak rekalkulációjáról
5. – Sürgősségi rendelet a Románia Export-Import Bankja EXIMBANK RT szervezéséről
és működéséről és a külkereskedelem sajátos támogatási eszközeiről szóló 96/2000.
számú törvény 6. szakasza (3) és (4) bekezdésének módosításáról
7. – Sürgősségi rendelet a Szervezett Bűnözés és a Terrorizmus Bűncselekményét
Kivizsgáló Igazgatóság létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről a
Közügyek Minisztériuma keretében tárgyú 508/2004. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
8. – Sürgősségi rendelet a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 67/2004.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
9. – Sürgősségi rendelet a helyi közpénzekről szóló 45/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
11. – Sürgősségi rendelet a kommunikációk általános szabályozási keretéről szóló
79/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 38. szakasza (2) bekezdésének
hatályon kívül helyezéséről
12. – Sürgősségi rendelet a szarvasmarhák azonosításáról és bejegyzéséről Romániában
tárgyú 113/2002. számú sürgősségi kormányrendelet 12. szakaszának
módosításáról és a hektáronként 2,5 millió lejnyi közvetlen állami támogatás
folyósításáról a 2004-2005. mezőgazdasági évben a mezőgazdasági termelőknek
legfeljebb 5 hektárnyi szántóföldre tárgyú 61/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
13. – Sürgősségi rendelet a romániai nemzeti kitüntetések rendszeréről szóló 29/2000.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
14. – Sürgősségi rendelet a vagyonbevallás és az érdeknyilatkozat formanyomtatványának
módosításáról
16. – Sürgősségi rendelet az osztályozott információk oltalmazásáról szóló 182/2002.
számú törvény 17. szakasza h) pontjának módosításáról valamint az objektumok,
javak, az értékek őrizetéről és a személyek védelméről szóló 333/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
17. – Sürgősségi rendelet szervezési intézkedések megállapításáról a központi
közigazgatás szintjén
22. – Sürgősségi rendelet a Számvevőszék szervezetéről és működéséről szóló 94/1992.
számú törvény kiegészítéséről
23. – Sürgősségi rendelet a Közösségi Rendőrség létesítéséről, szervezéséről és
működéséről szóló 371/2004. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről

1
49/2005. febr. 28.
4/2005. jan. 6.
51/2005. márc. 1.
51/2005. márc. 1.
51/2005. márc. 1.
68/2005. márc. 22.
91/2005. ápr. 22.
61/2005. márc. 14.

64/2005. márc. 16.
72/2005. márc. 29.
68/2005. márc. 22.
96/2005. ápr. 29.

73/2005. márc. 30.
70/2005. márc. 24.
74/2005. márc. 31.

79/2005. ápr. 6.
81/2005. ápr. 8.
82/2005. ápr. 11.
80/2005. ápr. 7.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 144/2005. szám.

0
24. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
25. – Sürgősségi rendelet a közjegyzőkről és a közjegyzői tevékenységről szóló 36/1995.
számú törvény 31. szakaszának hatályon kívül helyezéséről
26. – Sürgősségi rendelet a hátralékos költségvetési kötelezettségek kifizetésével
kapcsolatos kedvezményekre vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről
27. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem erősítésére
az egészségügyi rendszerben tárgyú 59/2004. számú kormányrendelet 7.
szakaszának módosításáról
28. – Sürgősségi rendelet a számítógép-beszerzések ösztönzését célzó pénzügyi
támogatásról szóló 269/2004. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
29. – Sürgősségi rendelet a mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari kutatási-fejlesztési
egységek és a „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Agrártudományi és Erdészeti Akadémia
szervezéséről és működéséről szóló 290/2002. számú törvény módosításáról
30. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt
módosító és kiegészítő 24/2005. számú sürgősségi kormányrendelet III. szakasza
(2) és (3) bekezdésének módosításáról
35. – Sürgősségi rendelet az Igazságügyi Minisztérium engedélyezéséről az általa
adminisztrált szolgálati lakások eladására tárgyú 579/2004. számú törvény és az
Igazságügyi Minisztérium engedélyezéséről az általa adminisztrált szolgálati
lakások eladására tárgyú 579/2004. számú törvény előírásai alkalmazási
módszertani szabályainak az Igazságügyi Minisztérium általi jóváhagyásáról szóló
2425/2004. számú kormányhatározat hatályon kívül helyezésére
38. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer szervezéséről és
működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
39. – Sürgősségi rendelet a köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvény
84. szakaszának módosításáról
40. – Sürgősségi rendelet a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
41. – Sürgősségi rendelet a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvény 10.
szakaszának kiegészítéséről
45. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt
módosító és kiegészítő 24/2005. számú sürgősségi kormányrendelet egyes
előírásainak hatályon kívül helyezéséről
46. – Sürgősségi rendelet a törvény szerint az egységes országos egészségbiztosítási alap
2005. évi költségvetésében 10 százalékos arányban visszatartott összegek
elosztásáról
47. – Sürgősségi rendelet a nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló
348/2004. számú törvény végrehajtása érdekében foganatosítandó intézkedésekről
49. – Sürgősségi rendelet átszervezési intézkedések megállapításáról a központi
közigazgatás keretében
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1
77/2005. ápr. 4.
89/2005. ápr. 20.
95/2005. ápr. 28.
104/2005. máj. 12.
95/2005. ápr. 28.
109/2005. máj. 19.
101/2005. máj. 9.

119/2005. máj. 31.
120/2005. jún. 1.
123/2005. jún. 6.
131/2005. jún. 16.
128/2005. jún. 13.
122/2005. jún. 3.
133/2005. jún. 20.
136/2005. jún. 23.
142/2005. jún. 29.

KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
94/2004. – Rendelet egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról

A közlöny száma
és kelte
1
1/2005. jan. 3.
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0
5. – Rendelet a nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről szóló 348/2004. számú
törvény 6. szakasza (1) bekezdésének a módosításáról
6. – Rendelet a fogyatékkal élő személyek speciális oltalmazásáról és munkába
sorolásáról szóló 102/1999. számú sürgősségi kormányrendelet 54. szakasza (3)
bekezdésének módosításáról
7. – Rendelet a romániai vasúti szállítás szabályzatának jóváhagyásáról
9. – Rendelet a költségvetési szektorbeli szerződéses személyzet alapbére megállapítási
rendszeréről szóló 24/2000. számú sürgősségi kormányrendelet szerint bérezett
költségvetési személyzet és a költségvetési szektorbeli alapbéreknek és a magas
rangú köztisztségeket betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről
szóló 154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete szerint bérezett
személyzet bérének 2005. évi növeléséről
10. – Rendelet egyes pénzügyi intézkedések szabályozásáról
11. – Rendelet a bűnüldöző szervek, a bírói hatóságok, a közjegyzői irodák, az ügyvédek
és az Igazságügyi Minisztérium által igénybe vett tolmácsok és fordítók
engedélyezéséről és fizetéséről szóló 178/1997. számú törvény módosításáról
12. – Rendelet az igazságszolgáltatási bélyegilletékekről szóló 146/1997. számú törvény
15. szakaszának kiegészítéséről
13. – Rendelet a honvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági közintézmények katonai
személyzetének nyújtandó béremelésekről
18. – Rendelet a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvény módosításáról
19. – Rendelet a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú törvény
4. szakaszának módosításáról
20. – Rendelet az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről szóló 92/2003. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
21. – Rendelet az utak jogi rendszeréről szóló 43/1997. számú kormányrendelet
módosításáról
22. – Rendelet a mezőgazdasági tanácsadási tevékenység átszervezéséről
23. – Rendelet a bírósági rendszer magisztrátusait és egyéb kategóriájú személyzetét
megillető bérnövelésekről a 2005. évben

1
54/2005. márc. 4.
73/2005. márc. 30.
83/2005. ápr. 12.

76/2005. ápr. 4.
81/2005. ápr. 8.
61/2005. márc. 14.
61/2005. márc. 14.
61/2005. márc. 14.
57/2005. márc. 8.
57/2005. márc. 8.
65/2005. márc. 17.
70/2005. márc. 24.
75/2005. ápr. 1.
65/2005. márc. 17.

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
2. – Határozat az Alkotmánybíróság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról

A közlöny száma
és kelte
1
70/2005. márc. 24.

KORMÁNYHATÁROZATOK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1010/2004. – Határozat az objektumok, javak, értékek őrzéséről és a személyvédelemről
szóló 333/2003. számú törvény 69. szakaszában előírt metodológiai szabályok
62/2005. márc. 15.
és dokumentumok jóváhagyásáról
1435/2004. – Határozat az örökbefogadás jogi rendszeréről szóló 273/2004. számú
törvény végrehajtási módszertani szabályainak jóváhagyásáról
11/2005. jan. 14.
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0
1438/2004. – Határozat a gyermek családjától való elszakadásának megelőzésével,
valamint a szülői gondoskodástól ideiglenesen vagy véglegesen megfosztott
gyermek speciális védelmével foglalkozó szolgálatok szervezési és működési
keretszabályzatainak jóváhagyására
1439/2004. – Határozat a bűncselekményt elkövető és büntetőjogilag felelősségre nem
vonható gyermeknek rendeltetett szakosított szolgálatokról
1766/2004. – Határozat a gazdasági tevékenységeket függetlenül kifejtő magánszemélyek
és családi társulások engedélyezéséről szóló 300/2004. számú törvény
alkalmazási metodológiai szabályainak jóváhagyásáról
1829/2004. – Határozat a felnőttek szakképzéséről szóló, az 522/2003. számú
kormányhatározattal jóváhagyott 129/2000. számú kormányrendelet
előírásainak alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok módosításáról
és kiegészítéséről
1839/2004. – Határozat az állami segélyről szóló 143/1999. számú törvényben említett
kihágások elkövetése esetén alkalmazandó pénzbírságok határértékeinek
megállapításáról
2175/2004. – Határozat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény szerint állami
magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és feltételeit szabályozó,
az 514/1999. számú kormányhatározattal jóváhagyott 128/1998. számú
kormányrendelet végrehajtási módszertani szabályainak módosításáról és
kiegészítéséről
2193/2004. – Határozat a fő tevékenységi tárgyként kutatás-fejlesztéssel foglalkozó,
többségében állami tőkével működő gazdasági társaságok privatizációjára
vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
2194/2004. – Határozat a közösségi személynyilvántartó közszolgálatok által lebonyolított
tevékenységekre vonatkozó egyes kormányhatározatok módosításáról
2265/2004. – Határozat az érdemjuttatás bevezetéséről szóló 118/2002. számú törvénynek
a 859/2002. számú kormányhatározattal jóváhagyott alkalmazási szabályai
kiegészítéséről
2293/2004. – Határozat a faanyag-előállítási folyamat nyomán maradt hulladék kezeléséről
2295/2004. – Határozat a Közösségi Rendőrség szervezési és működési
keretszabályzatának jóváhagyásáról
2337/2004. – Határozat a hajtási jogosítványok és forgalmi engedélyek országos
nyilvántartó regiszterében és a hajtási jogosítványok és forgalmi engedélyek
megyei, illetve Bukarest municípiumi regiszterében foglalt adatok
szolgáltatásáért járó illetékek megállapításáról
2342/2004. – Határozat a költségvetési egységek személyzetének bérezéséről szóló
281/1993. számú kormányhatározat 8. szakasza g) pontjának a módosításáról
2346/2004. – Határozat az országos bruttó minimális alapbér megállapításáról
2392/2004. – Határozat az állami családi pótlék havi összegének megállapításáról
2393/2004. – Határozat a havi elhelyezési juttatás összegének indexálásáról
2394/2004. – Határozat a súlyos és előrehaladott fogyatékkal élő világtalan felnőtteket
megillető szociális juttatás aktualizálásáról
2395/2004. – Határozat a jövedelemhatárok kiigazításáról és a kiegészítő családi pótlék,
valamint az egyszülős családoknak nyújtott eltartási támogatás összegének
indexálásáról
2403/2004. – Határozat a nyugdíjasoknak a belföldi utazás tekintetében nyújtott
díjleszállításokról szóló, utólagosan módosított 147/2000. számú törvény és a
kedvezmények nyújtásáról nyugdíjas családoknak tárgyú 71/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet alkalmazási módszertani szabályai jóváhagyásáról

17

1

9/2005. jan. 12.
14/2005. jan. 19.
12/2005. jan. 17.

16/2005. jan. 20.
16/2005. jan. 20.

88/2005. ápr. 19.
60/2005. márc. 11.
52/2005. márc. 2.
52/2005. márc. 2.
51/2005. márc. 1.
56/2005. márc. 7.

55/2005. márc. 7.
52/2005. márc. 2.
52/2005. márc. 2.
33/2005. febr. 9.
33/2005. febr. 9.
33/2005. febr. 9.
33/2005. febr. 9.

67/2005. márc. 21.
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2452/2004. – Határozat az ideiglenes külföldi küldetést teljesítő román személyzet
járandóságairól és kötelezettségeiről szóló 518/1995. számú kormányhatározat
6. szakasza (1) bekezdésének a kiegészítéséről
50. – Határozat a jogszabálytervezetek Kormány általi kidolgozásának,
véleményezésének és elfogadásra terjesztésének eljárására vonatkozó szabályzat
jóváhagyásáról
52. – Határozat az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer keretében nyújtott orvosi
ellátás 2005. évi keretszerződésének jóváhagyásáról
84. – Határozat az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
végrehajtására vonatkozó, a 44/2004. számú kormányhatározattal jóváhagyott
módszertani szabályok módosításáról és kiegészítéséről
88. – Határozat a licenciátusi tanulmányok megszervezéséről
111. – Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Főosztályának szervezetéről és
működéséről
130. – Határozat a fegyverek és lőszerek rendszeréről szóló 295/2004. számú törvény
végrehajtására vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról
140. – Határozat az intézkedések megállapításáról a termékek megfelelőségének
értékeléséről szóló 608/2001. számú törvénnyel előírt szabályozott területekhez
tartozó termékek piacának felügyeletére tárgyú 891/2004. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről
170. – Határozat a közösségi alapokat kezelő személyzet pénzügyi ösztönzéséről szóló
490/2004. számú törvény alkalmazására
207. – Határozat a polgári alkalmazású robbanóanyagok lényeges biztonsági
követelményeinek és piacra bocsátásuk feltételeinek megállapításáról
219. – Határozat a javak rekvirálásáról és a közérdekű szolgáltatásvégzésről szóló
132/1997. számú törvény alkalmazási módszertani szabályainak jóváhagyásáról
224. – Határozat az állami preuniverzitáris oktatási egységek igazgatóinak és
igazgatóhelyetteseinek kinevezésére és bérezésére vonatkozó metodológia
jóváhagyásáról
226. – Határozat az ideiglenes munkát közvetítő ügynökség létesítési és működési
feltételeiről, valamint engedélyezési eljárásáról szóló 938/2004. számú
kormányhatározat módosításáról
235. – Határozat a járóbeteg-kezelésben a biztosítottaknak orvosi recept alapján
személyes hozzájárulással vagy anélkül nyújtott embergyógyászati gyógyszerek
jegyzékében foglalt gyógyszerek közös nemzetközi elnevezését tartalmazó 2005. évi
jegyzék jóváhagyásáról
255. – Határozat szabályok jóváhagyásáról a 114/1996. számú lakásügyi törvény 7.
szakaszában említett személykategóriák számára 2005-ben nyújtható állami
költségvetési szubvenció összegének megállapítására
263. – Határozat a magisztrátusok jogállásáról szóló, utólagosan módosított 303/2004.
számú törvényben és az Alkotmánybíróság szervezéséről és működéséről szóló,
újraközzétett 47/1992. számú törvényben foglalt, a szolgálati nyugdíj
megállapítására vonatkozó előírások alkalmazási szabályainak jóváhagyásáról
268. – Határozat a hulladékok hamvasztásáról szóló 128/2002. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről
269. – Határozat a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségei
által birtokolt egyes ingatlan javak visszaszolgáltatásáról szóló 83/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet alkalmazási módszertani szabályainak jóváhagyásáról

1
54/2005. márc. 4.
64/2005. márc. 16.
84/2005. ápr. 13.
66/2005. márc. 18.
75/2005. ápr. 1.
79/2005. ápr. 6.
98/2005. máj. 4.

79/2005. ápr. 6.
96/2005. ápr. 29.
113/2005. máj. 25.
92/2005. ápr. 25.
127/2005. jún. 10.
87/2005. ápr. 18.

85/2005. ápr. 14.
87/2005. ápr. 18.

111/2005. máj. 23.
107/2005. máj. 17.
94/2005. ápr. 27.
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270. – Határozat a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló, az 501/2002. számú törvénnyel módosításokkal és kiegészítésekkel
jóváhagyott 94/2000. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó
metodológiai szabályok jóváhagyásáról, valamint intézkedések megállapításáról a
Különleges Visszaszolgáltatási Bizottság szervezésére és működésére tárgyú
1164/2002. számú kormányhatározat 3. számú mellékletének módosításáról
290. – Határozat szabályok jóváhagyásáról a bíróságok és az ezek mellett működő
ügyészségek kisegítő szakszemélyzetének jogállásáról szóló 567/2004. számú
törvénynek a szolgálati nyugdíj megállapítására vonatkozó előírásai alkalmazására
309. – Határozat a járóbeteg-kezelésben a biztosítottaknak orvosi recept alapján személyes
hozzájárulással vagy anélkül nyújtott embergyógyászati gyógyszerek jegyzékében
foglalt gyógyszerek közös nemzetközi elnevezését tartalmazó 2005. évi jegyzék jóváhagyásáról szóló 235/2005. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
318. – Határozat a személyazonossági kártya, az ingatlankönyv és a lakosság-nyilvántartó
lap formájáról és tartalmáról szóló 111/1997. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről és az állandó lakosság-nyilvántartó könyv
tartalmáról, a benne foglalt adatok aktualizálásáról és felhasználásáról szóló
113/1997. számú kormányhatározat módosításáról
321. – Határozat a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
349. – Határozat a hulladékok tárolásáról
350. – Határozat az állami költségvetésből az ipari termékek versenyképességének növelési
programja révén nyújtott pénzügyi támogatás mechanizmusának jóváhagyásáról szóló
357/2004. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
354. – Határozat az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági rendeltetésű
földterületeket ügykezelő gazdasági társaságok privatizációjáról és az Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről szóló 268/2001. számú törvénynek a 626/2001. számú
kormányhatározattal jóváhagyott alkalmazási módszertani szabályai kiegészítéséről
384. – Határozat a Nemzeti Ifjúságügyi Hatóság szervezetéről és működéséről
411. – Határozat a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi kormányrendelet
alkalmazási szabályait jóváhagyó 461/2001. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről és a közintézményi javak fizetség nélküli
átengedésének és értékesítésének eljárásáról szóló 841/1995. számú kormányhatározat 3. szakaszának módosításáról
445. – Határozat a genetikai állatállomány oltalmazását célzó kiadások finanszírozására
szolgáló 52 milliárd lejnyi összeg 2005. évi állami költségvetésből való
kiutalásának jóváhagyásáról, valamint azon állatok számának megállapításáról,
amelyek tekintetében az összeget folyósítják
459. – Határozat az Országos Környezetvédelmi Ügynökség reorganizációjáról és
működéséről
463. – Határozat a fogyatékos személy egyéni asszisztensének besorolási feltételeire,
jogaira és kötelezettségeire vonatkozó, a 427/2001. számú kormányhatározattal
jóváhagyott módszertani szabályok módosításáról
485. – Határozat a Honvédelmi Minisztérium katonai tisztségeinek civil tisztségekkel való
egyenértékesítéséről
489. – Határozat a helyi választottak érdeknyilatkozata mintájának jóváhagyásáról
501. – Határozat az állampolgárok egyéni védőeszközei biztosítására vonatkozó
kritériumok jóváhagyásáról
508. – Határozat a közegészségügyi egységek és a bölcsődék kollektív fogyasztásával
kapcsolatos élelmezési átalányról szóló 893/2004. számú kormányhatározat
mellékletének módosításáról
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1

106/2005. máj. 16.
95/2005. ápr. 28.

93/2005. ápr. 26.

112/2005. máj. 24.
106/2005. máj. 16.
128/2005. jún. 13.
112/2005. máj. 24.

119/2005. máj. 31.
116/2005. máj. 27.

130/2005. jún. 15.

126/2005. jún. 9.
134/2005. jún. 21.
133/2005. jún. 20.
130/2005. jún. 15.
133/2005. jún. 20.
142/2005. jún. 29.
136/2005. jún. 23.
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A KÖZPONTI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEK RENDELKEZÉSEI
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
287. – Az egészségügyi miniszter rendelete az emberi használatú kozmetikai termékekkel
kapcsolatos értesítési eljárás jóváhagyásáról
97/2005. máj. 3.
538. – Az egészségügyi miniszter rendelete az egészségügyi rendszerben szervezett
közbeszerzések szabályzatának jóváhagyásáról
139/2005. jún. 27.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
494. – A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter rendelete a védett természeti
övezetek adminisztrálásba és gondnokságba adása eljárásának jóváhagyásáról
133/2005. jún. 20.
KÖZIGAZGATÁSI ÉS BELÜGYMINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
570. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete az idegen hajtási jogosítványok
hasonló román dokumentumra való becserélésére
88/2005. ápr. 19.
574. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete a hajtási jogosítvány elnyerését
célzó vizsga megszervezésére és lebonyolítására
104/2005. máj. 12.
647. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete módszertani szabályok
jóváhagyásáról a veszélyelhárítási tervek kidolgozására a veszélyes anyagokkal
140/2005. jún. 28.
kapcsolatos balesetek vonatkozásában
KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1898/2004. – A közpénzügyi miniszter rendelete az Adóügyi Törvénykönyvről szóló
571/2003. számú törvény 143. szakasza (1) bekezdésének i) és j) pontjában
említett leszállítások és szolgáltatások hozzáadottérték-adó alóli
mentesítésének végrehajtására vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
72/2005. márc. 29.
19. – A közpénzügyi miniszter rendelete a havi személyes levonások jóváhagyásáról
azon adózók számára, akik az alaptisztségükben bérjövedelmeket valósítanak
meg, 2000 januárjától, az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú
19/2005. jan. 25.
törvény 56. szakasza (2) bekezdése előírásainak megfelelően
169. – A közpénzügyi miniszter rendelete a vámtartozás garantálásának kötelezettsége
alóli mentességre vonatkozó metodológia jóváhagyásáról
90/2005. ápr. 21.
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MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
945/2004. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
növényegészségügyi termékekkel és műtrágyával kapcsolatos minták,
segélyek és adományok rendszeréről
143/610. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter és a közigazgatási
és belügyminiszter rendelete a vidéki környezet meghatározásáról és
jellemzéséről
188. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
minisztérium tevékenységi területéhez tartozó társulásokra és alapítványokra
vonatkozó véleményezések sajátos megadási kritériumairól
224/401. – Rendelet a természetes állapotban, részlegesen feldolgozott vagy előadagolt
tápszerek formájában felhasznált gyógynövények, illóolajos növények
feldolgozásáról és forgalmazásáról
302. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a farmok
könyvéről
430. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a természetes
halasvizekben való kikapcsolódás célú/sporthorgászati jog megadásáról

A közlöny száma
és kelte
1
55/2005. márc. 7.
128/2005. jún. 13.
114/2005. máj. 26.
135/2005. jún. 22.
121/2005. jún. 2.
143/2005. jún. 30.

MUNKAÜGYI, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
848/1687/2004. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter és az
egészségügyi miniszter rendelete módszertani szabályok jóváhagyásáról a
munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel kapcsolatos biztosításról
szóló, utólagosan módosított és kiegészített 346/2002. számú törvény
71/2005. márc. 25.
végrehajtására
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
3502. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a preuniverzitáris oktatásban
megszerezhető tanulmányi okmányokra és iskolai dokumentumokra vonatkozó
szabályok jóváhagyásáról
3690. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a 2005-2006-os tanév felépítésére
vonatkozóan
3973. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a szakképzési szabványok és a
középfokú szakosító képzés curriculuma kidolgozási, véleményezési és
jóváhagyási módszerének, illetve a szakképzési szabványok és a középfokú
szakosító képzés curriculuma tervezési módszertani mutatóinak jóváhagyásáról
4058. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete az állami közoktatásban az igazgatói
és igazgatóhelyettesi tisztség betöltését célzó versenyvizsga megszervezési és
lebonyolítási módszertanának jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1
114/2005. máj. 26.
88/2005. ápr. 19.

136/2005. jún. 23.
138/2005. jún. 27.
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A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÉS SZÖVETKEZETEK ORSZÁGOS ÜGYNÖKSÉGE
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
49. – A Kis- és Középvállalkozások és a Szövetkezetek Országos Ügynöksége
elnökének rendelete a kézművesség és a népművészet támogatását célzó nemzeti
89/2005. ápr. 20.
program életbe ültetésére irányuló eljárás jóváhagyásáról
ORSZÁGOS GYERMEKJOGVÉDELMI HATÓSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
112. – Az Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság államtitkárának rendelete
metodológia jóváhagyásáról az országos érdekű gyermekvédelmi programokban
foglalt projektek finanszírozására és kiválasztására
87/2005. ápr. 18.
A ROMÁN KÖNYVVIZSGÁLÓK KAMARÁJÁNAK RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe
0
45. – Határozat a szakmai kockázatbiztosítási szabályok jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1
112/2005. máj. 24.

VERSENYTANÁCS RENDELETE
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
93. – Rendelet a filmgyártás és a tévéprodukciók állami támogatására vonatkozó
szabályzat végrehajtásba helyezéséről
143/2005. jún. 30.
ROMÁNIA NEMZETI BANKJÁNAK RENDELKEZÉSEI
SZABÁLY
A jogszabály száma és címe
0
2. – Szabály a hitelintézeteknek és az Államkincstárnak a Románia Nemzeti Bankjával
szembeni kapcsolatokból származó készpénzműveleteiről és ezek elszámolásáról
3. – Szabály a bankközi valutapiac működéséről
4. – Szabály a valutabeváltási műveletek lebonyolításáról
5. – Szabály a valutaműveletek engedélyezéséről
6. – Szabály a készpénzben kifejezett fizetőeszközök fizikai importjáról és exportjáról
7. – Szabály a nemzeti pénznemben létesített betéti számlákon végzett műveletek
liberalizációja nyomán foganatosítható biztosító intézkedésekről

A közlöny száma
és kelte
1
97/2005. máj. 3.
99/2005. máj. 5.
100/2005. máj. 6.
99/2005. máj. 5.
100/2005. máj. 6.
100/2005. máj. 6.
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SZABÁLYZAT
A jogszabály száma és címe
0
1. – Szabályzat az alapok kiegyenlítését biztosító fizetési rendszerekről
2. – Szabályzat a hitelátutalási műveletekben használt fizetési megbízásról
4. – Szabályzat a valutarendszerről

A közlöny száma
és kelte
1
103/2005. máj. 11.
105/2005. máj. 13.
99/2005. máj. 5.

ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe
0
82/1991. számú számviteli törvény
58/1998. számú törvény a banktevékenységről
334/2002. számú törvény a könyvtárakról
203/2003. számú törvény az európai és nemzeti érdekű szállítási hálózat
megvalósításáról, fejlesztéséről és korszerűsítéséről
176/2000. számú törvény az orvosi készülékekről
178/2000. számú törvény a kozmetikai cikkekről
202/2002. számú törvény a férfiak és nők közötti esélyegyenlőségről
28/1999. számú sürgősségi kormányrendelet a gazdasági vállalkozók kötelezettségéről
elektronikus adóügyi pénztárgép használatáról
111/1995. számú törvény a dokumentumok köteles példányai letétének bevezetéséről,
megszervezéséről és működéséről, függetlenül a hordozóktól
622/2001. számú kormányhatározat módszertani szabályok jóváhagyásáról a
Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000. számú
kormányrendelet alkalmazására
10/2001. számú törvény az 1945. március 6. és 1989. december 22. közötti időszakban
visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi rendszeréről
A Törvényhozási Tanács szervezeti és működési szabályzata
514/1999. számú kormányhatározat a törvényes elkobzásnak alávetett vagy a törvény
szerint állami magántulajdonba került javak értékesítési módozatát és
feltételeit szabályozó 128/1998. számú kormányrendelet végrehajtási
módszertani szabályainak jóváhagyásáról
43/2000. számú kormányrendelet az archeológiai vagyon oltalmazásáról és egyes
archeológiai helyek nemzeti érdekű övezetekké nyilvánításáról
7/2003. számú kormányrendelet az atomenergia kizárólag békés célú felhasználásáról
160/1998. számú törvény az állatorvosi foglalkozás megszervezéséről és gyakorlásáról
129/1998. számú törvény a Román Szociális Fejlesztési Alap létesítéséről, szervezetéről
és működéséről

______________________

A közlöny száma
és kelte
1
26/2005. febr. 1.
53/2005. márc. 3.
58/2005. márc. 9.
59/2005. márc. 10.
59/2005. márc. 10.
60/2005. márc. 11.
61/2005. márc. 14.
63/2005. márc. 16.
64/2005. márc. 16.
78/2005. ápr. 5.
86/2005. ápr. 15.
101/2005. máj. 9.

102/2005. máj. 10.
107/2005. máj. 17.
110/2005. máj. 20.
125/2005. jún. 8.
132/2005. jún. 17.
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OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2005. évi előfizetési díja hagyományos
hordozón 9 480 000 lej, negyedévenként 2 370 000 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: 3163058)

•

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)

•

ART ADVERTISING – S.R.L.

•

ZIRKON MEDIA – S.R.L.

- Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr.7, bl.C1, sc.C, mezanin II
(telefon: 0250/735475, 0744/509099)
- Bucureşti, str. Călin Ottoi, nr. 29
(telefon: 2505277, 2502294, fax: 2505630)
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