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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
178. – Törvény a mérésügyi tevékenységről szóló 20/1992. számú kormányrendelet
előírásait módosító és kiegészítő 104/1999. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
107/2003. júl. 4.
192. – Törvény a helyi adókról és illetékekről szóló 36/2002. számú kormányrendelet
31. szakaszának (1) bekezdését módosító 3/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
107/2003. júl. 4.

193. – Törvény a nukleáris tevékenységek biztonságos körülmények közötti
lebonyolításáról szóló 111/1996. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
111/2003. júl. 10.
200. – Törvény a vasúti és metrószállítási műveletekkel kapcsolatos egyes kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 39/2000. számú kormányrendelet
124/2003. júl. 29.
jóváhagyásáról
203. – Törvény az európai és nemzeti érdekű szállítási hálózat megvalósításáról,
fejlesztéséről és korszerűsítéséről
131/2003. aug. 12.
217. – Törvény a családi erőszak megelőzéséről és leküzdéséről

106/2003. júl. 3.

219. – Törvény a reklámozásról szóló 148/2000. számú törvény 8. szakasza e)
pontjának módosításáról tárgyú 17/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
114/2003. júl. 15.
221. – Törvény a 69/2000. számú testnevelés- és sportügyi törvény módosításáról és
kiegészítéséről
106/2003. júl. 3.
222. – Törvény a közúti járművek javítására és szabályozására vonatkozó
szolgáltatásokat és/vagy a közúti járművek átépítését célzó tevékenységeket
kifejtő gazdasági vállalkozók engedélyezéséről szóló 82/2000. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
108/2003. júl. 7.
227. – Törvény az utak rendszeréről szóló 43/1997. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 26/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
111/2003. júl. 10.
228. – Törvény a köztisztviselők bér természetű járandóságainak szabályozásáról szóló
192/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
113/2003. júl. 14.
229. – Törvény a turisztikai tevékenység megszervezéséről és lebonyolításáról
Romániában tárgyú 58/1998. számú kormányrendelet 33. szakaszának
módosításáról szóló 5/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
111/2003. júl. 10.
231. – Törvény a Románia címerével ellátott pecsétnyomók és szárazbélyegzők
beszerzési, birtoklási és használati jogának megadásáról az országos
oktatási rendszerhez tartozó akkreditált felsőoktatási magánintézmények
számára tárgyú 20/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
114/2003. júl. 15.
236. – Törvény a nyersdohány-piac szervezéséről Romániában

107/2003. júl. 4.
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237. – Törvény az intézkedésekről a gazdasági vállalkozók pénz- és valutaügyi
fegyelme terén tárgyú 34/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
113/2003. júl. 14.
240. – 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 kormányrendeletet módosító 14/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
115/2003. júl. 16.
241. – Törvény a köztulajdonról és jogi rendszeréről szóló 213/1998. számú törvény
mellékletének módosításáról
115/2003. júl. 16.
246. – Törvény az elektronikus árveréssel történő közbeszerzésekről szóló 20/2002.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 23/2003.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
116/2003. júl. 17.
247. – Törvény a különleges fogyasztási adók rendszeréről szóló 158/2001. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és egyes költségvetési bevételek
begyűjtésének tökéletesítését célzó intézkedések bevezetéséről tárgyú
113/2003. júl. 14.
3/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
248. – Törvény a román állampolgárságról szóló, újraközzétett 21/1991. számú
törvény kiegészítéséről
114/2003. júl. 15.
249. – Törvény az állam köz- vagy magánvagyonát képező, mezőgazdasági
rendeltetésű
földterületeket
ügykezelő
gazdasági
társaságok
privatizációjáról és az Állami Földbirtokok Ügynökségének létesítéséről
szóló 268/2001. számú törvény kiegészítéséről
114/2003. júl. 15.
250. – Törvény a modern fizetőrendszerek bevezetéséről szóló 193/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
116/2003. júl. 17.
252. – Törvény az egységes ellenőrző könyvről

116/2003. júl. 17.

253. – Törvény a Felnőttek Szakképzésével Foglalkozó Országos Tanács létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 132/1999. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
117/2003. júl. 18.
255. – Törvény a közművesítési közszolgálatokról szóló 326/2001. számú törvény 25.
szakaszát módosító és kiegészítő 197/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
117/2003. júl. 18.
256. – Törvény a regionális fejlesztésről Romániában tárgyú 151/1998. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló 27/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
117/2003. júl. 18.
258. – Törvény egyes büntetések és büntetési intézkedések elengedéséről szóló
543/2002. számú törvény 8. szakaszát módosító 18/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
125/2003. júl. 30.
264. – Törvény a kozmetikai cikkekről szóló 178/2000. számú törvény módosításról és
kiegészítéséről
115/2003. júl. 16.

4

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 237/2003. szám.

0
1
267. – Törvény a konzulátusi szolgáltatások és az ezekért fizetendő illetékek
megállapításáról szóló 24/1992. számú kormányrendelet 3. szakaszának és a
közjegyzőkről és a jegyzői tevékenységről szóló 36/1995. számú törvény
13. szakaszának kiegészítéséről
125/2003. júl. 30.
268. – Törvény a 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről

104/2003. júl. 1.

269. – Törvény Románia diplomáciai és konzuli testületének jogállásáról

130/2003. aug. 11.

270. – Kórháztörvény

125/2003. júl. 30.

274. – Törvény a munkaengedélyről szóló 203/1999. számú törvényt módosító és
kiegészítő 32/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
122/2003. júl. 25.
275. – Törvény a dohánytermék-fogyasztás hatásainak megelőzéséről és leküzdéséről
szóló 349/2002. számú törvényt módosító és kiegészítő 13/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
122/2003. júl. 25.
276. – Törvény a tudomány, a technológia és az újítás terén való decentralizált
rendszerű finanszírozásról szóló 59/1997. számú kormányrendelet
elutasításáról
122/2003. júl. 25.
277. – Törvény a tudomány, a technológia és az újítás terén való decentralizált
rendszerű finanszírozásról szóló 59/1997. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 28/1998. számú kormányrendelet
elutasításáról
122/2003. júl. 25.
280. – Törvény az integrált parti övezeti gazdálkodásról szóló 202/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
123/2003. júl. 28.
281. – Törvény a Büntető Eljárási Törvénykönyv és egyes különtörvények
módosításáról és kiegészítéséről
127/2003. aug. 6.
285. – Törvény az elektronikus személyazonossági kártya jogi rendszeréről szóló
69/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
126/2003. aug. 4.
286. – Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 68/1992. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
126/2003. aug. 4.
290. – Törvény a román állampolgárok kártérítéséről és kompenzálásáról a
tulajdonukban volt, a háborús állapot és a Románia és a Szövetséges és
Társult Hatalmak között Párizsban, 1947. február 10-én aláírt szerződés
alkalmazása nyomán Beszarábiában, Észak-Bukovinában és Hercatartományban elkobzott, visszatartott vagy maradt javakért
137/2003. aug. 21.
292. – Törvény a művelődési intézmények szervezéséről és működéséről

132/2003. aug. 14.

293. – Törvény a közületi-magán partneri szerződésekről szóló 16/2002. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 15/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
131/2003. aug. 12.
294. – Törvény a 137/1995. számú környezetvédelmi törvény módosításáról és
kiegészítéséről szóló 91/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
140/2003. aug. 26.
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299. – Törvény a klérus bérezését célzó állami támogatásról szóló 142/1999. számú
törvény szerint bérezett egyházi személyzet béreinek 2003. évi növeléséről
tárgyú 4/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
124/2003. júl. 29.
304. – Törvény az egyetemes szolgáltatásról és a felhasználóknak az elektronikus
kommunikációs hálózatokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos jogairól
167/2003. okt. 6.
305. – Törvény a dísznövények és a virágkertészeti termékek piacának
megszervezéséről közösségi piaci elvek alapján
137/2003. aug. 21.
306. – Törvény a megyei vagy a helyi tanácsok által adminisztrált, állami tulajdont
képező, valamint a helyi érdekű önállóan gazdálkodó egységek vagyonába
tartozó kereskedelmi helyiségek és szolgáltatási helyiségek eladásáról szóló
550/2002. számú törvény módosításáról
134/2003. aug. 18.
307. – Törvény a metrológiai tevékenységről szóló 139/2000. számú törvény 24.
szakasza kiegészítéséről
145/2003. szept.2.
309. – Törvény a kórházak szervezéséről, működéséről és finanszírozásáról szóló
146/1999. számú törvényt módosító 68/2001. számú kormányrendelet
elutasításáról
141/2003. aug. 27.
310. – Törvény a közúti különalap létesítéséről és felhasználásáról szóló 118/1996.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 110/1999. számú
kormányrendelet elutasításáról
145/2003. szept.2.
311. – Törvény a múzeumokról és a nyilvános gyűjteményekről

146/2003. szept.3.

312. – Törvény a mezei zöldségfélék előállításáról és értékesítéséről

153/2003.szept.17

314. – Törvény közpénzügyekről szóló 500/2002. számú törvény 15. szakaszának
módosításáról
126/2003. aug. 4.
318. – Törvény a villamos energiáról

139/2003. aug. 25.

319. – Törvény a kutatási fejlesztési személyzet alapszabályáról

149/2003. szept.9.

320. – Törvény a kimerült nukleáris üzemanyag és a radioaktív hulladékok
kezeléséről, a végső raktározást is ideértve tárgyú 11/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
160/2003.szept.26
321. – Törvény az atomenergia kizárólag békés célú felhasználásáról szóló 7/2003.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
130/2003. aug. 11.
323. – Törvény a nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív
úton való megváltoztatásáról szóló 41/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
136/2003. aug. 20.
324. – Törvény a tudományos kutatásról és a technológiai fejlesztésről szóló 57/2002.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
166/2003. okt. 3.
325. – Törvény a nehéz helyzetben levő gyermek oltalmazásáról szóló 26/1997. számú
sürgősségi kormányrendelet 20. szakaszának módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 25/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
129/2003. aug. 8.
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326. – Törvény a szakosított gyermekvédelmi közszolgálatok által oltalmazott
gyermekek és fiatalok, az anyaközpontokban oltalmazott anyák és a
hivatásos maternális asszisztensek gondozásába adott gyermekek
járandóságairól
159/2003.szept.25
328. – Törvény a lakosság védelemre való felkészítéséről szóló 46/1996. számú
törvény 37. szakaszának 2. bekezdését módosító 32/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
130/2003. aug. 11.
329. – Törvény a magándetektív foglalkozás gyakorlásáról

149/2003. szept.9.

330. – Törvény a jelzálog-hiteltársaságokról szóló 200/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
145/2003. szept.2.
331. – Törvény az állam köz- vagy magánvagyonához tartozó mezőgazdasági
földterületeket adminisztráló, egészében vagy részben állami tőkével
működő gazdasági társaságok privatizációs vonzerejének növelését célzó
intézkedésekről szóló 254/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 209/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
166/2003. okt. 3.
jóváhagyásáról
333. – Törvény az objektumok, a javak, az értékek őrizetéről és a személyek
védelméről
168/2003. okt. 7.
348. – Törvény a gyümölcstermesztésről

147/2003. szept.4.

350. – Törvény a haszonbérletről szóló 16/1994. számú törvény kiegészítéséről tárgyú
157/2002. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
148/2003. szept.5.
351. – Törvény az emberi használatú gyógyszertermékekről szóló 152/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet egyes előírásainak hatályon kívül helyezéséről 157/2003.szept.23
355. – Törvény a nemzeti légitérben polgári légi műveleteket lebonyolító légi szállítók
és polgári légijármű-operátorok felelősségéről
158/2003.szept.24
356. – Törvény a Román Kulturális Intézet létesítéséről, szervezéséről és működéséről

159/2003.szept.25

357. – Törvény a romániai idegenrendészetről szóló 194/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
152/2003.szept.15
358. – Törvény a helyi költségvetési követelések ügyintézési eljárásairól szóló
39/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
157/2003.szept.23
359. – Törvény a Büntető Eljárási Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról szóló 66/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
170/2003. okt. 9.
360. – Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről

173/2003. okt. 13.

362. – Törvény a nemesfémek romániai rendszerére vonatkozó törvényhozási keret
tökéletesítéséről szóló 24/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
179/2003. okt. 21.
363. – Törvény az Idősök Nemzetközi Napjának romániai megünneplését célzó
tevékenységek finanszírozásáról
179/2003. okt. 21.
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364. – Törvény a juttatások és többletek folyósításáról a hadirokkantaknak, a háborús
veteránoknak és a hadiözvegyeknek tárgyú 49/1991. számú törvény 2.
szakasza (1) bekezdésének módosításáról
179/2003. okt. 21.
375. – Törvény az Alkotmány módosításával kapcsolatos országos népszavazás
megszervezéséről és lebonyolításáról
161/2003.szept.29
379. – Törvény a háborús sírok és emlékművek rendszeréről

185/2003. okt. 30.

380. – Törvény a villamos és hőenergiáról szóló 63/1998. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
184/2003. okt. 28.
383. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerben folyósított, a földművesek
társadalombiztosítási rendszeréből származó nyugdíjak növeléséről szóló
67/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
184/2003. okt. 28.
385. – Törvény az örökbefogadás jogi rendszeréről szóló 25/1997. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
184/2003. okt. 28.
386. – Törvény a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi kormányrendelet
41. szakaszának módosításáról és kiegészítéséről
184/2003. okt. 28.
387. – Törvény a kettős használatú termékek és technológiák exportjának ellenőrzési
rendszeréről
184/2003. okt. 28.
394. – Törvény a közúti különalap létrehozásáról és felhasználásáról szóló 118/1996.
számú törvény 4. szakaszát módosító 10/2001. számú kormányrendelet
elutasításáról
149/2003. szept.9.
401. – Törvény az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló
50/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
206/2003. nov. 27.
402. – Törvény az 504/2002. számú médiatörvény módosításáról és kiegészítéséről

182/2003. okt. 24.

403. – Törvény a szabadságvesztéses büntetést végrehajtó személyek egyes jogairól
szóló 56/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
177/2003. okt. 17.
405. – Törvény a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvényt módosító és
kiegészítő 43/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
185/2003. okt. 30.
406. – Törvény az Idegen Beruházások Román Ügynökségének létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 390/2002. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről tárgyú 34/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
185/2003. okt. 30.
420. – Törvény a Belügyminisztérium katonai oktatási intézményeiben végzett
tanulmányoknak a civil oktatási intézményekben végzett tanulmányokkal,
valamint a Belügyminisztérium katonai tisztségeiben végzett gyakorlati
időszaknak a civil tisztségekre sajátos gyakorlati időszakkal való
egyenértékesítéséről szóló 28/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról 212/2003. dec. 2.
428. – Törvény a katonai szolgálatot az 1950-1961 időszakban a Munkaszolgálati
Vezérigazgatóság keretében teljesített személyek egyes jogainak
elismeréséről és megadásáról szóló 309/2002. számú törvény 6. szakaszának
kiegészítéséről
205/2003. nov. 26.
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429/2003. számú törvény Románia Alkotmányának módosításáról

1
187/2003. okt. 31.

431. – Törvény az újrafelhasználható ipari hulladékok kezeléséről szóló 16/2001.
számú sürgősségi kormányrendelet 7. szakaszának (2) bekezdését módosító
61/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
206/2003. nov. 27.
432. – Törvény a Román Hírszerző Szolgálat szervezéséről és működéséről szóló
14/1992. számú törvényt módosító és kiegészítő 52/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
195/2003. nov. 13.
433. – Törvény a költségvetési követelések begyűjtéséről szóló 61/2002. számú
kormányrendelet kiegészítéséről
206/2003. nov. 27.
448. – Törvény a vegyi fegyverek fejlesztésének, előállításának, felhalmozásának és
használatának megtiltásáról, valamint a megsemmisítésükről szóló
megállapodás előírásai alkalmazásáról szóló 56/1997. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
215/2003. dec. 4.
449. – Törvény a termékek eladásáról és a vonatkozó jótállásról

210/2003. nov. 29.

454. – Törvény a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási pénzügyi támogatás általános
feltételeiről
217/2003. dec. 5.
456. – Törvény az európai és nemzeti érdekű szállítási hálózat megvalósításáról,
fejlesztéséről és korszerűsítéséről szóló 203/2003. számú törvény 9.
szakasza (2) bekezdését módosító 61/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
207/2003. nov. 27.
457. – Törvény az érdemjuttatás bevezetéséről szóló 118/2002. számú törvény 4.
szakasza (1) bekezdését módosító 69/2003. számú sürgősségi 208/2003. nov. 28.
kormányrendelet jóváhagyásáról
458. – Törvény az egyes olyan ingatlan javaknak a visszaadásáról, amelyek a romániai
nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek a
tulajdonában voltak tárgyú 13/1998. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
219/2003. dec. 8.
459. – Törvény a Romániai Agronómustestületről

216/2003. dec. 5.

460. – Törvény a biokémikus, biológus és vegyész szakma gyakorlásáról, a
Biokémikusok, Biológusok és Vegyészek Rendjének létrehozásáról,
megszervezéséről és működéséről a romániai egészségügyi rendszerben
220/2003. dec. 9.
462. – Törvény az archeológiai vagyon oltalmazásáról és egyes archeológiai helyek
nemzeti érdekű övezetekké nyilvánításáról szóló 43/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
214/2003. dec. 4.
463. – Törvény a hivatalos statisztika megszervezéséről szóló 9/1992. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 67/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
221/2003. dec. 10.
466. – Törvény az országos közúti szállítást végző gépjárművezetők vezetési
időszakainak, illetve pihenési időszakaszainak megállapításáról szóló
17/2002. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
224/2003. dec. 12.
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467. – Törvény a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000.
számú kormányrendelet 15. szakasza (8) bekezdésének módosításáról
tárgyú 76/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
218/2003. dec. 8.
468. – Törvény a történelmi műemlékek oltalmazásáról szóló 422/2001. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
217/2003. dec. 5.
469. – Törvény a melegházi zöldségfélék, virágok és dísznövények termesztéséről és
értékesítéséről
211/2003. dec. 2.
475. – Törvény a közvilágítási szolgálatok szervezéséről és működéséről szóló
42/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
214/2003. dec. 4.
476. – Törvény a személyek oltalmazásáról a személyes adatok feldolgozása és szabad
forgalma terén tárgyú 677/2001. számú törvény hatálya alá eső, a személyes
jellegű adatok feldolgozásával kapcsolatos értesítési illeték jóváhagyásáról
211/2003. dec. 2.
477. – Törvény a nemzetgazdaság és a terület védelemi felkészítéséről

212/2003. dec. 2.

478. – Törvény a robbanóanyagok rendszeréről szóló 126/1995. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
219/2003. dec. 8.
479. – Törvény az állami katonai nyugdíjakról szóló 164/2001. számú törvény
módosításáról
216/2003. dec. 5.
480. – Törvény az 53/2003. számú törvény – Munkatörvénykönyv – 50. szakasza e)
pontjának módosításáról
211/2003. dec. 2.
481. – Törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001.
számú törvény 62. szakasza (1) bekezdésének kiegészítéséről
216/2003. dec. 5.
486. – Törvény a hallgatólagos jóváhagyási eljárásról szóló 27/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
221/2003. dec. 10.
490. – Törvény a törvényesen elkobzott vagy a törvény szerint az állam
magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek
szabályozásáról szóló 128/1998. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 82/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
213/2003. dec. 3.
491. – Törvény a gyógy- és illóolajos növényekről

219/2003. dec. 8.

503. – Törvény a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú
törvényt módosító és kiegészítő 71/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
228/2003. dec. 17.
504. – Törvény a meglevő építmények földrengés-kockázatának csökkentését célzó
intézkedésekről szóló 20/1994. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 62/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
228/2003. dec. 17.
505. – Törvény a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvényt és a kereskedők
bejegyzésével és működésük engedélyezésével kapcsolatos egyes
adminisztratív alakiságok egyszerűsítéséről szóló 76/2001. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító 129/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
222/2003. dec. 10.
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506. – Törvény a közművesítési közszolgálatokról szóló 326/2001. számú törvényt
módosító 65/2003. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
225/2003. dec. 15.
507. – Törvény a 2004. évi állami költségvetésről

232/2003. dec. 19.

511. – Törvény az állami költségvetésből finanszírozott export támogatási és
előmozdítási rendszerének jóváhagyásáról szóló 120/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
228/2003. dec. 17.
512. – Törvény a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvényt és a kereskedők
bejegyzésével és működésük engedélyezésével kapcsolatos egyes
adminisztratív alakiságok egyszerűsítéséről szóló 76/2001. számú
sürgősségi kormányrendeletet módosító 129/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról tárgyú 156/2002. számú sürgősségi
228/2003. dec. 17.
kormányrendelet elutasításáról
513. – Törvény a kereskedők bejegyzésével és működésük engedélyezésével
kapcsolatos egyes adminisztratív alakiságok egyszerűsítéséről szóló
76/2001. számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és kiegészítő
222/2003. dec. 10.
35/2003. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
514. – Törvény a jogtanácsosi foglalkozás megszervezéséről és gyakorlásáról

227/2003. dec. 17.

515. – Törvény a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
222/2003. dec. 10.
516. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
222/2003. dec. 10.
517. – Törvény a háborús kitüntetések adományozásáról

235/2003. dec. 23.

519. – Törvény a 2004. évi állami társadalombiztosítási költségvetésről

234/2003. dec. 22.

520. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény 58.
szakaszának módosításáról
236/2003. dec. 23.
522. – Törvény az objektumok, javak és értékek őrzéséről szóló 18/1996. számú
törvényt módosító és kiegészítő 161/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
233/2003. dec. 22.
523. – Törvény a nemzetvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági szektorbeli személyzet
élelmezési járandóságairól békeidőben tárgyú 26/1994. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
236/2003. dec. 23.
525. – Törvény a lakásfűtési segély folyósítására vonatkozó egyes szabályozások
módosításáról és a lakossági hőenergia- és földgázszolgáltatáshoz szükséges
alapok biztosításáról, valamint intézkedésekről a pénzügyi fegyelem
erősítésére tárgyú 81/2003. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
233/2003. dec. 22.
530. – Törvény a képviselők és szenátorok juttatásairól és egyéb járandóságairól,
valamint a Románia Parlamentje apparátusa személyzetének bérezéséről
szóló 53/1991. számú törvény módosításáról
233/2003. dec. 22.
531. – Törvény az ásványi olajok termelésével, importjával és kereskedelmi
forgalmazásával kapcsolatos különleges intézkedések bevezetéséről szóló
30/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
233/2003. dec. 22.
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533. – Törvény a Román Rádiótársaság és a Román Televíziótársaság szervezéséről és
működéséről szóló 41/1994. számú törvény 40. szakaszának módosításáról
tárgyú 71/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
231/2003. dec. 18.
Törvény Románia Alkotmányának módosításáról

161/2003.szept.29

A SZENÁTUS HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
20. – Határozat a Szenátus újraközzétett szabályzatának módosításáról és
kiegészítéséről
213/2003. dec. 3.

A KÉPVISELŐHÁZ HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
23. – Határozat a Képviselőháznak a 8/1994. számú képviselőházi határozattal
jóváhagyott szabályzata módosításáról és kiegészítéséről
203/2003. nov. 24.

ROMÁNIA PARLAMENTJÉNEK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
16. – Határozat a Kormány szerkezetének és összetételének módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
105/2003. júl. 2.

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
Az Alkotmánybíróság 2003. október 22-i 3. számú határozata a Románia
Alkotmányának módosításáról szóló törvénnyel kapcsolatban 2003. október
18-19-én tartott országos népszavazás eredményének igazolásáról
187/2003. okt. 31.
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SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
35. – Sürgősségi rendelet a kereskedők bejegyzésével és működésük engedélyezésével
kapcsolatos egyes adminisztratív alakiságok egyszerűsítéséről szóló
76/2001. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
40. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről az átláthatóság biztosítására a köztiszti
méltóságok, a köztisztségek gyakorlásában és az üzleti környezetben, illetve
a korrupció megelőzésére és büntetésére tárgyú 161/2003. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
43. – Sürgősségi rendelet a román állampolgárságról szóló 21/1991. számú törvény
módosításáról és kiegészítésről
45. – Sürgősségi rendelet a helyi közpénzügyekről
46. – Sürgősségi rendelet az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 10. szakasza (4) bekezdésének módosításáról
48. – Sürgősségi rendelet egyes intézkedésekről a pénzügyi fegyelem erősítésére és az
alapok felhasználása hatékonyságának fokozására az egészségügyi
rendszerben, valamint egyes jogszabályok módosításáról
52. – Sürgősségi rendelet a Román Hírszerző Szolgálat szervezéséről és működéséről
szóló 14/1992. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
53. – Sürgősségi rendelet az Országos Lakásügynökség révén nyújtott lakásépítési
jelzáloghitel járulékos kamatainak szubvencionálásáról
56. – Sürgősségi rendelet a szabadságvesztéses büntetést végrehajtó személyek egyes
jogairól
57. – Sürgősségi rendelet a különleges fogyasztási adók rendszeréről szóló 158/2001.
számú sürgősségi kormányrendelet, valamint más jogszabályok
módosításáról és kiegészítéséről
58. – Sürgősségi rendelet a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról és
kiegészítéséről
63. – Sürgősségi rendelet a Közigazgatási és Belügyminisztérium szervezéséről és
működéséről
64. – Sürgősségi rendelet intézkedések megállapításáról a Kormány
munkaapparátusához tartozó egyes struktúrák, a minisztériumok, más
központi közigazgatási szakszervek és egyes közintézmények létrehozására,
megszervezésére, átszervezésére vagy működésére
66. – Sürgősségi rendelet a Büntető Eljárási Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek
módosításáról
67. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerben folyósított, a földművesek
társadalombiztosítási rendszeréből származó nyugdíjak növeléséről
68. – Sürgősségi rendelet a 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról
69. – Sürgősségi rendelet az érdemjuttatás bevezetéséről szóló 118/2002. számú
törvény 4. szakasza (1) bekezdésének módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1

114/2003. júl. 15.

105/2003. júl. 2.
115/2003. júl. 16.
123/2003. júl. 28.

120/2003. júl. 23.
120/2003. júl. 23.
125/2003. júl. 30.
125/2003. júl. 30.
121/2003. júl. 24.

121/2003. júl. 24.
122/2003. júl. 25.
133/2003. aug. 15.

118/2003. júl. 21.
127/2003. aug. 6.
128/2003. aug. 7.
175/2003. okt. 15.
156/2003.szept.22
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71. – Sürgősségi rendelet a Román Rádiótársaság és a Román Televíziótársaság
szervezéséről és működéséről szóló 41/1994. számú törvény 40.
szakaszának módosításáról
72. – Sürgősségi rendelet hektáronként két millió lej közvetlen állami támogatás
folyósításáról a 2003-2004. mezőgazdasági évben a mezőgazdasági
termelőknek a legfeljebb 5 hektárnyi felületű szántóföldekért
74. – Sürgősségi rendelet az alkalmazottak kölcsönös segélypénztárainak és ezek
egyesületeinek jogi rendszeréről szóló 122/1996. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
76. – Sürgősségi rendelet a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló
102/2000. számú kormányrendelet 15. szakasza (8) bekezdésének
módosításáról
77. – Sürgősségi rendelet az ügyvédi hivatás gyakorlásának megszervezéséről és
gyakorlásáról szóló 51/1995. számú törvény kiegészítéséről
81. – Sürgősségi rendelet a lakásfűtési segély folyósítására vonatkozó egyes
szabályozások módosításáról és
a
lakossági hőenergiaés
földgázszolgáltatáshoz szükséges alapok biztosításáról, valamint
intézkedésekről a pénzügyi fegyelem erősítésére
82. – Sürgősségi rendelet 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 kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
83. – Sürgősségi rendelet az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
86. – Sürgősségi rendelet a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
88. – Sürgősségi rendelet az egyes országos társaságok és többségében állami tőkével
működő gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
89. – Sürgősségi rendelet a rendőr jogállásáról szóló 360/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
90. – Sürgősségi rendelet a Románia Vámügyi Törvénykönyvéről szóló 141/1997.
számú törvénynek 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. szakaszának módosításáról
91. – Sürgősségi rendelet a Pénzügyőrség szervezéséről
92. – Sürgősségi rendelet a népszavazás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó
egyes szabályozások módosításáról és kiegészítéséről
96. – Sürgősségi rendelet az anyaság munkahelyi védelméről
98. – Sürgősségi rendelet 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
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1
156/2003.szept.22
174/2003. okt. 14.
176/2003. okt. 16.
176/2003. okt. 16.
176/2003. okt. 16.

181/2003. okt. 23.

180/2003. okt. 22.
186/2003. okt. 31.
186/2003. okt. 31.

177/2003. okt. 17.
197/2003. nov. 17.

201/2003. nov. 21.
201/2003. nov. 21.
174/2003. okt. 14.
209/2003. nov. 28.

196/2003. nov. 14.
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99. – Sürgősségi rendelet a kollektív rendszerű megtakarításokról és hitelezésről a
lakásügy terén tárgyú 541/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
101. – Sürgősségi rendelet a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú
lakás építésére tárgyú 15/2003. számú törvény módosításáról
102. – Sürgősségi rendelet az Országos Korrupcióellenes Ügyészségről szóló 43/2002.
számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
105. – Sürgősségi rendelet a kiegészítő családi pótlékról és az egyszülős családok
eltartási támogatásáról
106. – Sürgősségi rendelet a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet 41. szakaszának kiegészítéséről
107. – Sürgősségi rendelet a munkabalesetekkel és foglalkozási betegségekkel
kapcsolatos biztosításról szóló 346/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
108. – Sürgősségi rendelet a kihágási fogház megszüntetéséről
109. – Sürgősségi rendelet a Büntető Eljárási Törvénykönyv módosításáról
110. – Sürgősségi rendelet az újraközzétett 84/1995. számú tanügyi törvény 166.
szakaszának kiegészítéséről
111. – Sürgősségi rendelet a privatizációból és a nem performáns bankaktívák
értékesítéséből eredő jövedelmek felhasználásáról
113. – Sürgősségi rendelet a szerkezeti átalakítási és átszervezési folyamat keretében
az egész-ségügyi szektorból tömegesen elbocsátott alkalmazottak szociális
oltalmazásáról
117. – Sürgősségi rendelet a jogszolgáltatási tevékenység és a Számvevőszék szervei
személyzetének a bírói hatóságok általi átvételéről
121. – Sürgősségi rendelet a 21/1996. számú versenytörvény módosításáról és
kiegészítéséről

1
194/2003. nov. 12.
194/2003. nov. 12.
194/2003. nov. 12.
194/2003. nov. 12.
196/2003. nov. 14.
196/2003. nov. 14.
196/2003. nov. 14.
199/2003. nov. 19.
198/2003. nov. 18.
198/2003. nov. 18.
198/2003. nov. 18.
236/2003. dec. 23
229/2003. dec. 17

KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
44. – Rendelet egyes országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 2. szakaszának kiegészítéséről
48. – Rendelet a polgári hajózásról szóló 42/1997. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
59. – Rendelet a vámtartozás alól mentesített javakról
61. – Rendelet az európai és nemzeti érdekű szállítási hálózat megvalósításáról,
fejlesztéséről és korszerűsítéséről szóló 203/2003. számú törvény 9.
szakasza (2) bekezdésének módosításáról
62. – Rendelet a meglevő építmények földrengés-kockázatának csökkentését célzó
intézkedésekről szóló 20/1994. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1

128/2003. aug. 7.
154/2003.szept.18
189/2003. nov. 4.
158/2003.szept.24
158/2003.szept.24
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65. – Rendelet a közművesítési közszolgálatokról szóló 326/2001. számú törvény
módosításáról
67. – Rendelet a hivatalos statisztika megszervezéséről szóló 9/1992. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
68. – Rendelet a szociális szolgáltatásokról
69. – Rendelet egyes országos társaságok és többségében állami tőkével működő
gazdasági társaságok szerkezeti átalakításának, átszervezésének és
privatizációjának ösztönzéséről szóló 8/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet 7. szakaszának kiegészítéséről
71. – Rendelet a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
72. – Rendelet az emberi használatú gyógyszerkészítményekről szóló 152/1999. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
73. – Rendelet az elektronikus árveréssel történő közbeszerzésekről szóló 20/2002.
számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
76. – Rendelet a Versenyhivatal véleményezésével megállapított, szabályozott árak és
díjak rendszeréről szóló 36/2001. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról
77. – Rendelet a megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzéséről és
büntetéséről szóló 137/2000. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
79. – Rendelet a nem megfelelően használt közösségi alapok, valamint a járulékos
társfinanszírozási alapok ellenőrzéséről és visszanyeréséről
82. – Rendelet a törvényesen elkobzott vagy a törvény szerint az állam
magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek
szabályozásáról szóló 128/1998. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
84. – Rendelet az útlevelek rendszeréről Romániában tárgyú 65/1997. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
86. – Rendelet egyes pénzügyi-adóügyi intézkedések szabályozásáról
90. – Rendelet a Román Élelmiszerbiztonsági Hivatal létesítéséről
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1
171/2003. okt. 9.
171/2003. okt. 9.
173/2003. okt. 13.

176/2003. okt. 16.
169/2003. okt. 8.
170/2003. okt. 9.
160/2003.szept.26
172/2003. okt. 10.
165/2003. okt. 2.
171/2003. okt. 9.
166/2003. okt. 3.
171/2003. okt. 9.
178/2003. okt. 20.
182/2003. okt. 24.

ROMÁNIA KORMÁNYÁNAK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
400. –
457. –
463. –
563. –

0
Határozat a tulajdonosi társulások szervezéséről és működéséről szóló
metodológiai szabályok jóváhagyásáról
Határozat az alacsonyfeszültségű villamos berendezéseket felhasználók
biztonságának biztosításáról
Határozat a Nyugati Hegység lakosainak egyes gazdasági jogokba való
visszahelyezéséről szóló 33/1996. számú törvény alkalmazási metodológiai
szabályainak jóváhagyásáról
Határozat a televíziós közszolgáltatási díjról szóló 185/2003. számú
kormányhatározat 6. szakaszának, és a rádiós közszolgáltatási díjról szóló
186/2003. számú kormányhatározat 6. szakaszának módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
110/2003. júl. 9.
112/2003. júl. 11.
119/2003. júl. 22.
114/2003. júl. 15.
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578. – Határozat az alkalmazottak általános nyilvántartó könyvének vezetéséről szóló
247/2003. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
599. – Határozat az Európai Integrálódási Minisztérium szervezéséről és működéséről
szóló 1075/2001. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
601. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről szóló
267/2003. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
607. – Határozat az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998. számú
törvény előírásainak alkalmazásba helyezésére vonatkozó, a 962/2001.
számú kormány-határozattal jóváhagyott metodológiai szabályok
módosításáról és kiegészítéséről
614. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az állami
katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2003
júniusától
617. – Határozat a nem automatikus működésű mérlegek piacra bocsátási és
működésbe helyezési feltételeinek megállapításáról
730. – Határozat a köztisztviselők újbóli besorolásáról a magas rangú köztisztviselők
kategóriájának megfelelő köztisztségekbe
733. – Határozat a Külügyminisztérium szervezéséről és működéséről
734. – Határozat az Európai Integrálódási Minisztérium szervezéséről és működéséről
735. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről
736. – Határozat az Igazságügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről
737. – Határozat a Munkaügyi, Társadalmi Szolidaritási és Családügyi Minisztérium
szervezéséről és működéséről
738. – Határozat a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium szervezéséről és
működéséről
740. – Határozat a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium szervezéséről és
működéséről
741. – Határozat a Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium szervezéséről és
működéséről
742. – Határozat a Művelődés- és Vallásügyi Minisztérium szervezéséről és
működéséről
743. – Határozat az Egészségügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről
745. – Határozat az Országos Ellenőrzési Hatóság szervezéséről és működéséről
749. – Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Főosztályának szervezéséről és
működéséről
755. – Határozat az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezéséről és
működéséről
761. – Határozat az Országos Környezetvédelmi Őrség átszervezéséről és működéséről
767. – Határozat a Közpénzügyi Minisztériumnak alárendelt Versenyhivatal
szervezéséről és működéséről
816. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról a mezőgazdasági termelési
hitelről szóló 150/2003. számú törvény előírásainak alkalmazására
894. – Határozat szabályok jóváhagyásáról a nukleáris károkkal kapcsolatos polgári
felelősségről szóló 703/2001. számú törvény előírásainak alkalmazására
896. – Határozat a fiataloknak nyújtott támogatásról személyi tulajdonú lakás építésére
tárgyú 15/2003. számú törvény alkalmazási metodológiai szabályainak
jóváhagyásáról
977. – Határozat a rádiós közszolgáltatási díjról

1
121/2003. júl. 24.
105/2003. júl. 2.
105/2003. júl. 2.

120/2003. júl. 23.
105/2003. júl. 2.
128/2003. aug. 7.
129/2003. aug. 8.
148/2003. szept.5.
148/2003. szept.5.
135/2003. aug. 19.
136/2003. aug. 20.
138/2003. aug. 22.
144/2003. szept.1.
143/2003. aug. 29.
154/2003.szept.18
134/2003. aug. 18.
141/2003. aug. 27.
143/2003. aug. 29.
133/2003. aug. 15.
145/2003. szept.2.
134/2003. aug.18.
154/2003.szept.18
129/2003. aug. 8.
156/2003.szept.22
154/2003.szept.18
151/2003.szept.12
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978. – Határozat a televíziós közszolgáltatási díjról
995. – Határozat a Bukarest municípiumi területi munkafelügyelőség által átvett
tevékenységek szabályozásáról
1006. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az állami
katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2003
szeptemberétől
1019. – Határozat a prefektúrák szervezéséről és működéséről
1071. – Határozat a bármilyen természetű hulladékok és maradványok, valamint a
lakosság egészségére és a környezetre veszélyes egyéb áruk behozatali
rendszeréről szóló 340/1992. számú kormányhatározat módosításáról
1100. – Határozat az Alkotmány módosításával kapcsolatos országos népszavazás
időpontjának köztudomásra hozataláról
1101. – Határozat az Alkotmány módosításával kapcsolatos 2003. október 19-i
országos népszavazás szervezésére és lebonyolítására vonatkozó akciók
megvalósítása naptári beütemezésének jóváhagyásáról
1102. – Határozat az Alkotmány módosításával kapcsolatos országos népszavazás
előkészítésére, megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó intézkedések
megállapításáról
1103. – Határozat az Alkotmány módosításával kapcsolatos országos népszavazás
szavazólapjai, jegyzőkönyvei, speciális és kiegészítő választási jegyzékei és
bélyegzői mintájának megállapításáról
1104. – Határozat az Alkotmány módosításával kapcsolatos országos népszavazás
szervezési és lebonyolítási kiadásairól
1168. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról az adóügyi ellenőrzésről
szóló 70/1997. számú kormányrendelet előírásainak alkalmazására
1171. – Határozat az ipari rajzok és minták oltalmazásáról szóló, újraközzétett
129/1992. számú törvény alkalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
1172. – Határozat a nemzeti légitérben polgári és állami légi járművekkel végzendő
repülések engedélyezési eljárásának jóváhagyásáról
1173. – Határozat a nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek elektronikus
odaítéléséről és kiosztásáról
1176. – Határozat a szociális szolgáltatásoknak a vagyoni cél nélküli magánjogi jogi
személyek általi lebonyolításáról a fogyatékkal élő személyek speciális
oltalmazása terén
1180. – Határozat metodológia jóváhagyásáról a védett egységeknek egyes importok
vámilletékével kapcsolatos mentesítésére
1206. – Határozat a lakásfűtési segély folyósítására vonatkozó egyes szabályozások
módosításáról és a lakossági hőenergia- és földgázszolgáltatáshoz szükséges
alapok biztosításáról, valamint intézkedésekről a pénzügyi fegyelem
erősítésére tárgyú 81/2003. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazási
metodológiai szabályainak jóváhagyásáról
1208. – Határozat a 85/2003. számú bányatörvény alkalmazási szabályainak
jóváhagyásáról
1209. – Határozat a köztisztviselői pálya szervezéséről és fejlesztéséről
1217. – Határozat a háborús veteránokról, valamint a hadirokkantak és hadi özvegyek
egyes járandóságairól szóló 44/1994. számú törvény 13. szakasza 3. és 4.
bekezdése előírásainak alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályok
jóváhagyásáról
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151/2003.szept.12
177/2003. okt. 17.
176/2003. okt. 16.
192/2003. nov. 10.
174/2003. okt. 14.
163/2003.szept.30
163/2003.szept.30
162/2003.szept.30
164/2003. okt. 1.
165/2003. okt. 2.
193/2003. nov. 11.
226/2003. dec. 16.
200/2003. nov. 20.
195/2003. nov. 13.
200/2003. nov. 20.
185/2003. okt. 30.

198/2003. nov. 18.
225/2003. dec. 15.
202/2003. nov. 21.

205/2003. nov. 26.
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1224. – Határozat a Közpénzügyi Minisztérium szervezéséről és működéséről szóló
735/2003. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
1225. – Határozat a munkavállalási engedélyek kibocsátási és érvénytelenítési
eljárásával kapcsolatos, a 434/2000. számú kormányhatározattal jóváhagyott
metodológiai szabályok módosításáról
1251. – Határozat a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000.
számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, a 622/2001. számú
kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok 13. szakasza (5)
bekezdésének módosításáról
1253. – Határozat a modern fizetőrendszerek bevezetéséről szóló 193/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó metodológiai
szabályok jóváhagyásáról
1255. – 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 kísérő hatóság létrehozásáról,
szervezéséről és működéséről szóló 950/2001. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről
1267. – Határozat metodológiai szabályok jóváhagyásáról az egyes pénzügyi-adóügyi
intézkedések szabályozásáról szóló 86/2003. számú kormányrendelet I.
fejezetének az adóraktározási rendszerre vonatkozó 2 cikkelyében foglalt
előírások alkalmazására
1300. – Határozat a 2003. december 29-31. közötti időszakban szabadnapoknak
nyilvánított napokra eső munkaidő bepótolásának jóváhagyásáról
1367. – Határozat az 50 százalékos díjcsökkentés nyújtásáról az állami oktatásbeli és
az akkreditált magánoktatásbeli tanulók és főiskolai hallgatók számára a
felszíni és a föld alatti helyi tömegszállítás, valamint a belföldi gépkocsi-,
vasúti és hajószállítás tekintetében tárgyú 309/1996. számú
kormányhatározat 5. szakaszának kiegészítéséről
1383. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerből folyósított nyugdíjak, az állami
katonai nyugdíjak és egyes lakossági jövedelmek indexálásáról 2003
decemberétől
1386. – Határozat a tulajdonosi társulások szervezéséről és működéséről szóló, a
400/2003. számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok
módosításáról és kiegészítéséről
1428. – Határozat az egyes gazdasági tevékenységek természetes személyek általi
megszervezéséről és kifejtéséről szóló 507/2002. számú törvény
alkalmazására vonatkozó, az 58/2003. számú kormányhatározattal
jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegészítéséről
1432. – Határozata a román állampolgár jelölteknek a felsőoktatásba való felvétele
feltételeiről a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti
Tudományegyetem magyar tannyelvű évfolyamaira
1458. – Határozat a mezőgazdaságot sújtó természeti katasztrófa állapot
kinyilvánításáról az őszi búzakultúra tekintetében és a kártérítésként
nyújtható összeg maximális szintjének megállapításáról

1
206/2003. nov. 27.
202/2003. nov. 21.

206/2003. nov. 27.
208/2003. nov. 28.

208/2003. nov. 28.

218/2003. dec. 8.
202/2003. nov. 21.

221/2003. dec. 10.
221/2003. dec. 10.

231/2003. dec. 18.

233/2003. dec. 22.
233/2003. dec. 22.
236/2003. dec. 23.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 237/2003. szám.

19

A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK RENDELKEZÉSEI
EGÉSZSÉG- ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
560. – Az egészség- és családügyi miniszter rendelete az orvosi rendelők létesítésére,
szervezésére és működésére vonatkozó, a 153/2003. számú egészség- és
családügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott metodológiai szabályok 129/2003. aug. 8.
módosítására
727/6843. – Az egészségügyi miniszternek és az Országos Gyermekvédelmi és
Örökbefogadási Hatóság államtitkárának rendelete a gyermekek válságos
vagy kockázatos helyzetbe jutásának megelőzéséről és az elhelyezési
központokban védett gyermekek egészségi állapotának javításáról
180/2003. okt. 22.
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
2202/C – Az igazságügyi miniszter rendelete az Országos Cégjegyzéki Hivatal és a
törvényszékek melletti cégjegyzéki hivatalok szervezési és működési
szabályzatának jóváhagyásáról
190/2003. nov. 6.
3131/C. – Az igazságügyi miniszter rendelete a szabadságvesztéses büntetést
végrehajtó személyek által fogadható látogatások időtartamáról és
időszakosságáról, az általuk kapható élelmiszercsomagok számáról és
tömegéről és a megőrizhető és használható tárgyakról
223/2003. dec. 11.
3352/C. – Az igazságügyi miniszter rendelete a szabadságvesztéses büntetést
végrehajtó személyek kötelezettségeiről és a tekintetükben alkalmazandó
tilalmakról, valamint a fegyelmi vétségek elkövetése esetén kirótt fegyelmi 227/2003. dec. 17.
intézkedésekről

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
298. – A kommunikációs és információtechnológiai miniszter rendelete az egyesületek
és alapítványok létesítéséhez és működéséhez szükséges véleményezések
megadásának eljárásáról
180/2003. okt. 22.
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KÖZIGAZGATÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
197. – A közigazgatási miniszter rendelete metodológiai szabályok jóváhagyásáról a
szolgáltatás előzetes díját képező, a jegyzői tevékenységben alkalmazott
bélyegilletékekkel kapcsolatos fizetési kedvezmények megadásának
eljárására és illetékességére vonatkozóan
112/2003. júl. 11.
275. – A közigazgatási miniszter rendelete a taxis és bérlési rendszerű szállításról
szóló 38/2003. számú törvény előírásainak alkalmazására vonatkozó
metodológiai szabályok jóváhagyására
153/2003.szept.17
KÖZIGAZGATÁSI ÉS BELÜGYMINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
510/365. – A közigazgatási és belügyminiszter és a szállítási, építkezési és turisztikai
miniszter rendelete belsőhatár-rendszer bevezetéséről a romániai
repülőtereken
518. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete az egyesületekről és
alapítványokról szóló, a 37/2003. számú kormányrendelettel módosított és
kiegészített
26/2000.
számú
kormányrendelet
rendelkezéseinek
alkalmazásba helyezéséről
525. – A Közigazgatási és Belügyminisztérium utasításai a hajtási jogosítvány
elnyerését célzó vizsga megszervezésére és lebonyolítására
547. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete a taxis és a bérlési rendszerű
szállításról szóló 38/2003. számú törvény előírásainak alkalmazására
vonatkozó, a 275/2003. számú közigazgatási miniszteri rendelettel
jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
197/2003. nov. 17.

177/2003. okt. 17.
183/2003. okt. 27.

192/2003. nov. 10.

KÖZMUNKÁLAT-, SZÁLLÍTÁS- ÉS LAKÁSÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
290/609. – A Kormány Főtitkárságát egybehangoló miniszter és a közmunkálat-,
szállítás- és lakásügyi miniszter rendelete metodológiai szabályok
jóváhagyásáról a kihangsúlyozott vagy súlyos fogyatékossággal élő
személyek, valamint személyes asszisztenseik vagy kísérőik ingyenes
szállítására a városi felszíni tömegszállítási eszközökkel vagy metróval,
illetve helységek közt, nemkülönben ezen ingyenesség összegének 108/2003. júl. 7.
megállapítására
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KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
522. – A közpénzügyi miniszter rendelete általános metodológiai szabályok
jóváhagyásáról a megelőző pénzügyi ellenőrzés gyakorlására
109/2003. júl. 8.
1090. – A közpénzügyi miniszter rendelete metodológiai szabályok jóváhagyásáról a
jövedelemadóról szóló, módosításokkal és kiegészítésekkel a 493/2002.
számú törvénnyel jóváhagyott 7/2001. számú kormányrendelet 65. szakasza
(5) bekezdésének alkalmazására
150/2003.szept.11
1230. – A közpénzügyi miniszter rendelete az adóügyi képviselő kijelölési eljárásáról
szóló 143/2003. számú közpénzügyi miniszteri rendelet módosításáról
180/2003. okt. 22.
0
1
1395. – A közpénzügyi miniszter rendelete szabályok jóváhagyásáról a diplomáciai
képviseletek, konzuli hivatalok és a Romániában akkreditált kormányközi
nemzetközi képviseletek, valamint ezek személyzete számára közvetlenül
leszállított javak és szolgáltatások hozzáadottérték-adó alóli mentesítésének
205/2003. nov. 26.
alkalmazására
1679. – A közpénzügyi miniszter rendelete az 522/2003. számú közpénzügyi
miniszteri rendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított, a megelőző
pénzügyi ellenőrzés gyakorlására vonatkozó általános metodológiai 236/2003. dec.23
szabályok módosításáról
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI, VÍZÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
503. – A mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi és környezetvédelmi miniszter rendelete a
dohányt első alkalommal feldolgozó egységek engedélyezéséről
154/2003.szept.18
721. – A mezőgazdasági, erdészeti, vízügyi és környezetvédelmi miniszter rendelete a
környezetbarát mezőgazdasági élelmiszertermékek importjára és exportjára
vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
185/2003. okt. 30.
MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
353/5202. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter és a
nevelési, kutatási és ifjúsági miniszter rendelete a felnőtt-szakképzési
szolgáltatók engedélyezési metodológiája jóváhagyásáról
230/2003. dec. 18.
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SZÁLLÍTÁSI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS TURISZTIKAI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1170. – A szállítási, építkezési és turisztikai miniszter rendelete a taxis és bérlési
rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú törvény alkalmazására
vonatkozó metodológiai szabályok – a taxis, illetve bérlési rendszerű közúti
személy- vagy áruszállítás licencezési metodológiája, a taxis rendszerű
szállítást végző gépjárművek elfogadására és időszakos műszaki
ellenőrzésére vonatkozó feltételek, valamint a taxisofőrök szakképzési 175/2003. okt. 15.
attesztátumának kibocsátási metodológiája – jóváhagyásáról
AZ ORSZÁGOS AUDIOVIZUÁLIS TANÁCS DÖNTÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
258. – Az Országos Audiovizuális Tanács döntése az európai audiovizuális alkotások
terjesztéséről
191/2003. nov. 7.
261. – Döntés a műsorszolgáltatások újrasugárzásáról Románia területén
177/2003. okt. 17.
274. – Döntés a közvélemény helyes tájékoztatásának biztosítására
180/2003. okt. 22.
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
720. – Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár döntése a kórházi beutalást megelőző
sürgősségi gyógyellátási és egészségügyi szállítási szolgáltatásokat nyújtók
akkreditálását célzó szabványok jóváhagyásáról
191/2003. nov. 7.
721. – Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár döntése az orvosi rendelők
akkreditálását célzó szabványok jóváhagyására
191/2003. nov. 7.
796. – Döntés szabályok jóváhagyásáról az egészségbiztosítási pénztárakkal
szerződéses kapcsolatba kerülő orvosi és gyógyszerészeti szolgáltatásokat
nyújtók polgári felelősségbiztosítási rendszerének szabályozására
210/2003. nov. 29.
A VERSENYTANÁCS RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
166. – Rendelet az állami segélyről szóló 143/1999. számú törvény alapján a
munkaerőfoglalkoztatással kapcsolatos állami segélyre vonatkozóan
kidolgozott szabályzat alkalmazásba helyezéséről
207/2003. nov. 27.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 237/2003. szám.

23

ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1
127/2003. aug. 6.
könyvvizsgálati 142/2003. aug. 28.

0
87/1994. számú törvény az adócsalás leküzdéséről
75/1999. számú sürgősségi kormányrendelet a pénzügyi
tevékenységről
192/2001. számú törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról
60/1974. számú állategészségügyi törvény
345/2002. számú törvény a hozzáadottérték-adóról
61/2002. számú kormányrendelet a költségvetési követelések begyűjtéséről
Románia Alkotmánya
119/1999. számú kormányrendelet a belső ellenőrzésről és a megelőző pénzügyi
ellenőrzésről

150/2003.szept.11
151/2003.szept.12
155/2003.szept.19
172/2003. okt. 10.
188/2003. nov. 3.
204/2003. nov. 25.

___________________

A jelen számmal zárul Románia Hivatalos Közlönye I. Részének 2003-as évfolyama.
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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.
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