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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe
0
152. – Törvény a közúti szállítást végző gépjárművezetők vezetési időszakainak,
illetve pihenési időszakaszainak megállapításáról szóló 17/2002. számú
kormányrendelet módosításáról tárgyú 25/2004. számú kormányrendelet
jóváhagyásáról
158. – Törvény egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
172. – Törvény a biztosításokról és viszontbiztosításokról Romániában tárgyú
136/1995. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
176. – Törvény a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló 102/2000.
számú kormányrendeletet módosító és kiegészítő 43/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
178. – Törvény a Bankbetétek Garantálási Alapjának létrehozásáról és működéséről
szóló 39/1996. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
179. – Törvény a rendőrök állami nyugdíjáról és egyéb társadalombiztosítási
járandóságairól
196. – Törvény a Román Határrendőrség szervezéséről és működéséről szóló
104/2001. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
198. – Törvény előzetes intézkedésekről az autópálya- és nemzetiút-építési
munkálatok vonatkozásában
199. – Törvény az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről szóló
50/1991. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
200. – Törvény az oklevelek és a szakmai bizonyítványok elismeréséről a
Romániában szabályozott szakmák tekintetében
201. – Törvény az ügyvédi hivatás megszervezéséről és gyakorlásáról szóló
51/1995. számú törvény kiegészítéséről
204. – Törvény a földalapról szóló 18/1991. számú törvénynek és a 169/1997.
számú törvénynek az előírásai szerint igényelt mezőgazdasági
földterületek és erdőterületek feletti tulajdonjog helyreállításáról szóló
1/2000. számú törvény 36. szakaszának módosításáról
205. – Törvény az állatvédelemről
213. – Törvény a pszichológusi szakma szabad szakmagyakorlási jogáról, a
Romániai Pszichológusok Kollégiumának létesítéséről, szervezéséről és
működéséről
214. – Törvény a teljes egészében saját bevételekből finanszírozott tevékenységeket
megszervező oktatási intézmények és egységek által megvalósított saját
bevételek felhasználásáról szóló 17/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
215. – Törvény az állategészségügyi tevékenység megszervezéséről szóló 42/2004.
számú kormányrendelet jóváhagyásáról
216. – Törvény az Országos Meteorológiai Ügyvezetőség létesítéséről
218. – Törvény a kollektív munkaszerződésről szóló 130/1996. számú törvény 26.
szakasza (2) bekezdését kiegészítő 9/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
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219. – Törvény az egyes bérleti szerződések időtartamának meghosszabbításáról
szóló 8/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
225. – Törvény az útlevelek rendszeréről Romániában tárgyú 65/1997. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 84/2003. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
230. – Törvény a tudományos kutatásról és a technológiai fejlesztésről szóló
57/2002. számú kormányrendeletet módosító 38/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
232. – Törvény az Alkotmánybíróság szervezéséről és működéséről szóló 47/1992.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
233. – Törvény a Nép Ügyvédje intézmény megszervezéséről és működéséről szóló
35/1997. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
237. – Törvény a 85/2003. számú bányatörvény módosításáról
238. – Törvény a kőolajról
239. – Törvény a hátrányos helyzetű övezetek rendszeréről szóló 24/1998. számú
sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről
240. – Törvény a gyártók felelősségéről a hibás termékek által előidézett károkért
241. – Törvény az egyes pénzügyi intézkedések rendezéséről szóló 15/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
243. – Törvény a vámszemélyzet jogállásáról szóló 10/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
244. – Törvény a vámszabad övezetek rendszeréről szóló 84/1992. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
245. – Törvény az általános termékbiztonságról
246. – Törvény a megfelelőség-kiértékelési laboratóriumok és szervezetek
akkreditálásáról szóló 38/1998. számú kormányrendeletet módosító és
kiegészítő 3/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
249. – Törvény a foglalkozási nyugdíjakról
251. – Törvény a mandátum vagy tisztség gyakorlásában protokoll-akciók
alkalmával ingyenes jogcímen kapott javakkal kapcsolatos
intézkedésekről
253. – Törvény a fizetési rendszereken és a pénzügyi eszközökkel végzett
műveletek elszámolási rendszerein keresztüli elszámolások végleges
jellegéről
255. – Törvény az ügyvédi hivatás szervezéséről és gyakorlásáról szóló 51/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
263. – Törvény az elsődleges orvosi ellátás folytonosságának biztosításáról állandó
ügyeleti központokon keresztül
264. – Törvény az Orvostudományi Akadémia szervezéséről és működéséről
265. – Törvény az egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és –
nyugalmat sértő cselekmények büntetéséről szóló 61/1991. számú
törvény módosításáról
266. – Törvény az értékpapírokról, a pénzügyi befektetési társaságokról és a
szabályozott piacokról szóló 28/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
138. és 139. szakaszát módosító 165/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
267. – Törvény a Mezőgazdasági Érdem érdemrendről és a Mezőgazdasági
Érdeméremről
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268. – Törvény a jogszabályok kidolgozásánál alkalmazandó törvényhozástechnikai
szabályokról szóló 24/2000. számú törvény 31. szakasza (5) bekezdését
módosító 6/2003. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
269. – Törvény a számítógép-beszerzések ösztönzését célzó pénzügyi támogatásról
272. – Törvény a gyermek jogainak védelméről és előmozdításáról
273. – Törvény az örökbefogadás jogi rendszeréről
274. – Törvény a Román Örökbefogadási Hivatal létesítéséről, szervezéséről és
működéséről
275. – Törvény a Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Országos Hatóság
létesítéséről szóló 12/2001. számú sürgősségi rendelet módosításáról
276. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 169. szakaszának
kiegészítéséről
277. – Törvény termelői csoportok létesítéséről, elismeréséről és működéséről a
mezőgazdasági, erdészeti és halászati termékek kereskedelmi
forgalmazása céljából
278. – Törvény a hitelintézetek bírósági átszervezési és csődeljárásáról szóló
10/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
280. – Törvény az ügyvédi szakma megszervezéséről és gyakorlásáról szóló
51/1995. számú törvényt kiegészítő 77/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
281. – 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 tárgyú 178/1997. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
282. – Törvény a megszerzők védelméről olyan szerződések egyes aspektusaira
vonatkozóan, amelyek tárgyát ingatlan javak feletti korlátozott tartamú
használati jog megszerzése képezi
285. – Törvény a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 8/1996. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
286. – Törvény a katonai káderek alapszabályáról szóló 80/1995. számú törvény 4.
szakasza a) pontja 2. bekezdésének módosításáról
287. – Törvény az egyetemi konzorciumokról
288. – Törvény az egyetemi tanulmányok megszervezéséről
289. – Törvény a magánszemély fogyasztóknak szánt fogyasztói hitelszerződések
jogi rendszeréről
290. – Törvény a bűnügyi nyilvántartásról
292. – Törvény a nemzetvédelmi, közrendészeti és nemzetbiztonsági
közintézmények katonai személyzetének bérezéséről és más
járandóságairól, valamint egyes bérjárandóságok folyósításáról ezen
intézmények civil személyzetének tárgyú 138/1999. számú törvény
kiegészítéséről szóló 29/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
293. – Törvény az Országos Büntetőintézeti Ügyvezetőség köztisztviselőinek
jogállásáról
294. – Törvény az igazságszolgáltatási szervek által a büntetőeljárás folyamán
elrendelt büntetések és intézkedések végrehajtásáról
295. – Törvény a fegyverek és lőszerek rendszeréről
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296. – Törvény a Fogyasztói Kódexről
297. – Törvény a tőkepiacról
298. – Törvény a halállományról, a halászatról és az akvakultúráról szóló 192/2001.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
299. – Törvény a jogi személyeknek a pénzérmék vagy más értékek hamisítása
bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőjogi felelősségéről
300. – Törvény a gazdasági tevékenységeket függetlenül kifejtő magánszemélyek és
családi társulások engedélyezéséről
301. – Törvény – Büntető Törvénykönyv
302. – Törvény a büntető ügyekben való nemzetközi igazságügyi együttműködésről
303. – Törvény a magisztrátusok jogállásáról
304. – Törvény a bírósági szervezésről
305. – Törvény a gyógyszerészi hivatás gyakorlásáról, valamint a Romániai
Gyógyszerészek Kollégiumának megszervezéséről és működéséről
306. – Törvény az orvosi hivatás gyakorlásáról, valamint a Romániai Orvosok
Kollégiumának megszervezéséről és működéséről
307. – Törvény az orvosi asszisztensi és szülésznői foglalkozás gyakorlásáról,
valamint a Romániai Orvosi Asszisztensek és Szülésznők Rendjének
megszervezéséről és működéséről
308. – Törvény a fogorvosi hivatás gyakorlásáról, valamint a Romániai Fogorvosok
Kollégiumának megszervezéséről és működéséről
309. – Törvény az Európai Unió tagállamai és az Európai Gazdasági Térség
állampolgárainak szabad mozgásáról Románia területén
310. – Törvény a 107/1996. számú vízügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről
311. – Törvény az ivóvíz minőségéről szóló 458/2002. számú törvény módosításáról
és kiegészítéséről
312. – Törvény Románia Nemzeti Bankja alapszabályáról
313. – Törvény a közadósságról
314. – Törvény a nemzeti ingó kulturális vagyon oltalmazásáról szóló 182/2000.
számú törvényt módosító és kiegészítő 16/2003. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
315. – Törvény a régiófejlesztésről Romániában
316. – Törvény a törvényes higiéniai és közegészségügyi szabályok elleni kihágások
megállapításáról és büntetéséről szóló 98/1994. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
317. – Törvény a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsáról
323. – Törvény a járandóságok nyújtásáról az 1940. szeptember 6. és 1945. március
6. közötti időszakban Romániában bevezetett rendszerek által etnikai
okokból
üldözött
személyeknek
tárgyú
105/1999.
számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
324. – Törvény a Közigazgatási és Belügyminisztérium rendőreinek feljogosításáról
tisztségek betöltésére a Románia területén szaksegédletet nyújtó
nemzetközi szervezetekben tárgyú 42/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
329. – Törvény a sürgősségi helyzetekkel foglalkozó kommunitáris közszolgálatok
létesítéséről, szervezéséről és működéséről szóló 88/2001. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 25/2004. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
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331. – 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 törvényt kiegészítő 21/2003. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
333. – Törvény a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvényt módosító
és kiegészítő 86/2003. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
338. – Törvény a gazdasági vállalkozók kötelezettségéről elektronikus adóügyi
pénztárgép használatára tárgyú 28/1999. számú sürgősségi
kormányrendelet 4. szakasza (72) bekezdésében előírt határidő, valamint
a taxis és a bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú törvény
59. szakasza (1) bekezdésében előírt határidő elnapolására vonatkozó
44/2004. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
339. – A decentralizálás kerettörvénye
340. – Törvény a prefektusi intézményről
341. – Törvény az 1989 decemberi román forradalom mártírhősei és a forradalom
győzelméhez hozzájáruló harcosok iránti hálaadásról
343. – Törvény a fogyatékkal élő személyek különleges oltalmazásáról és
foglalkoztatásáról szóló 102/1999. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
344. – Törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvény 27.
szakaszának módosításáról
345. – Törvény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről Rómában,
1950. december 4-én elfogadott egyezmény 5. szakaszával kapcsolatban
Románia
által
megfogalmazott
fenntartás
visszavonásának
jóváhagyásáról
346. – Törvény a kis- és középvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
ösztönzéséről
347. – Hegytörvény
348. – Törvény a nemzeti pénzjegy névértékének csökkentéséről
349. – Törvény a tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
350. – Törvény a Kormány felhatalmazásáról, hogy tárgyalások lebonyolítását
engedélyezze a Románia által az 1989. december 31-i időpont előtt
kifejtett külkereskedelmi és nemzetközi gazdasági kooperálási
tevékenységből származó kinnlevőségek visszanyerése céljából tárgyú
29/1994. számú törvény 2. szakaszának módosításáról
351. – Törvény a földgázról
352. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény kiegészítéséről
353. – Törvény a magándetektív foglalkozás gyakorlásáról szóló 329/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
354. – Törvény a 84/1995. számú tanügyi törvény módosításáról és kiegészítéséről
355. – Törvény az egyes társadalmi együttélési szabályokat, a közrendet és –
nyugalmat sértő cselekmények büntetéséről szóló 61/1991. számú
törvény 3. szakaszának kiegészítéséről
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161/2004. szept. 10.
186/2004. okt. 14.

173/2004. szept. 28.
164/2004. szept. 15.
211/2004. nov. 19.
215/2004. nov. 25.

182/2004. okt. 11.
173/2004. szept. 28.

167/2004. szept. 20.
173/2004. szept. 28.
190/2004. okt. 20.
148/2004. aug. 11.
204/2004. nov. 10.

180/2004. okt. 7.
175/2004. szept. 30.
190/2004. okt. 20.
194/2004. okt. 26.
224/2004. dec. 6.

196/2004. okt. 28.
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358. – Törvény a gazdaságbeli hátralékos tartozások csökkentését célzó
intézkedésekről szóló 37/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
359. – Törvény a természetes személyek, családi társulások és jogi személyek
cégjegyzéki bejegyzésével, adóügyi bejegyzésével, valamint a jogi
személyek működési engedélyezésével kapcsolatos alakiságok
egyszerűsítéséről
364. – Törvény az igazságügyi rendőrség megszervezéséről és működéséről
369. – Törvény a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi
Vonatkozásairól szóló, Hágában 1980. október 25-én kelt egyezmény –
amelyhez Románia a 100/1992. számú törvénnyel csatlakozott –
alkalmazásáról
370. – Törvény Románia Elnökének megválasztásáról
371. – Törvény a Közösségi Rendőrség létesítéséről, szervezéséről és működéséről
373. – Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról
376. – Törvény a magán ösztöndíjakról
380. – Törvény a bejegyzési bizonyítvány és az adóbejegyzési bizonyítvány
kereskedők általi becserélése, valamint a működési engedély
engedélyezett természetes személyek és családi társulások általi
becserélése határidejének elnapolásáról szóló 51/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
393. – Törvény a helyi választottak jogállásáról
395. – Törvény a tengeri hidrográfiai tevékenységről
396. – Törvény a Román Akadémia szervezéséről és működéséről szóló 752/2001.
számú törvény 4. szakaszának kiegészítéséről
397. – Törvény a közúti szállításról szóló 44/1997. számú kormányrendelet 37.
szakaszát módosító 46/2004. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
398. – Törvény 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. szakaszát módosító
90/2003. számú sürgősségi kormányrendelet II. szakasza (1)
bekezdésének módosításáról szóló 52/2004. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
400. – Törvény a költségvetési szektor személyzete bérének növeléséről szóló
123/2003. számú sürgősségi kormányrendelet 22. szakaszának
kiegészítéséről tárgyú 46/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
405. – Törvény az Idős Személyek Országos Tanácsának létrehozásáról,
megszervezéséről és működéséről szóló 16/2000. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
406. – Törvény a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 62/2004. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
411. – Törvény a magánnyugdíjalapokról
418. – Törvény a munkaorvostani orvos sajátos szakmai jogállásáról
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235/2004. dec. 21.

230/2004. dec. 14.
235/2004. dec. 21.

203/2004. nov. 9.
176/2004. okt. 1.
241/2004. dec. 29.
177/2004. okt. 4.
239/2004. dec. 27.

231/2004. dec. 15.
192/2004. okt. 22.
200/2004. nov. 4.
240/2004. dec. 28.
192/2004. okt. 22.

240/2004. dec. 28.

240/2004. dec. 28.

192/2004. okt. 22.

200/2004. nov. 4.
222/2004. dec. 2.
202/2004. nov. 8.
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425. – Törvény az Ifjúság Nemzeti Napjának bevezetéséről
452. – Törvény a közmenedzsernek nevezett közhivatalnok sajátos jogállásának
bevezetéséről szóló 56/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
457. – Törvény a dohánytermékekkel kapcsolatos reklámozásáról és
szponzorálásáról
496. – Törvény a pornográfia megelőzéséről és leküzdéséről szóló 196/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
500. – Törvény a román nyelv használatáról nyilvános helyeken,
közönségkapcsolatban és közintézményekben
509. – Törvény a Törvényhozási Tanács létesítéséről, szervezéséről és működéséről
szóló 73/1993. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
511. – Törvény a 2005. évi állami költségvetésről
512. – Törvény az állami társadalombiztosítási költségvetésről

1
239/2004. dec. 27.

240/2004. dec. 28.
242/2004. dec. 29.
239/2004. dec. 27.
242/2004. dec. 29.
229/2004. dec. 13.
243/2004. dec. 29.
244/2004. dec. 30.

DEKRÉTUMOK
A jogszabály száma és címe
0
1178. – Dekrétum Románia Kormányának kinevezéséről

A közlöny száma
és kelte
1
245/2004. dec. 31.

ROMÁNIA PARLAMENTJÉNEK HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
24. – Határozat a Kormány iránti bizalom megadásáról

A közlöny száma
és kelte
1
245/2004. dec. 31.

SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
41. – Sürgősségi rendelet a kataszteri és ingatlannyilvánossági 7/1996. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
42. – Sürgősségi rendelet a Közigazgatási és Belügyminisztérium rendőreinek
feljogosításáról tisztségek betöltésére a Románia területén szaksegédletet
nyújtó nemzetközi szervezetekben
46. – Sürgősségi rendelet a költségvetési szektor személyzete bérének növeléséről
szóló 123/2003. számú sürgősségi kormányrendelet 22. szakaszának
kiegészítéséről
48. – Sürgősségi kormányrendelet intézkedések elfogadásáról a hőenergia lakossági
leszállítására lakásfűtésre és a fogyasztási melegvíz előállítására a
nyilvános központosított hőenergiaellátási rendszereken keresztül

A közlöny száma
és kelte
1
146/2004. aug. 6.

132/2004. júl. 12.

135/2004. júl. 15.

156/2004. szept. 1.
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51. – Sürgősségi rendelet a bejegyzési bizonyítvány és az adóbejegyzési
bizonyítvány kereskedők általi becserélése, valamint a működési
engedély engedélyezett természetes személyek és családi társulások általi
becserélése határidejének elnapolásáról
52. – 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. szakaszát módosító
90/2003. számú sürgősségi kormányrendelet II. szakasza (1)
bekezdésének módosításáról
55. – Sürgősségi rendelet a Büntetőeljárási Törvénykönyv módosításáról
59. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény módosításáról
60. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi tárgykörű jogszabályokban foglalt egyes
rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
65. – Sürgősségi rendelet a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról
67. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb
társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 80.
szakasza (2) bekezdésének módosításáról
71. – Sürgősségi rendelet néhány kedvezmény nyújtásáról nyugdíjas családoknak
75. – Sürgősségi rendelet 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 törvény módosításáról és
kiegészítéséről
77. – Sürgősségi rendelet a Románia Elnökének megválasztásáról szóló 370/2004.
számú törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről
80. – Sürgősségi rendelet a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló
373/2004. számú törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról és
kiegészítéséről
123. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
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135/2004. júl. 15.

182/2004. okt. 11.
160/2004. szept. 9.
235/2004. dec. 21.
234/2004. dec. 20.
223/2004. dec. 3.

234/2004. dec. 20.
239/2004. dec. 27.

230/2004. dec. 14.
185/2004. okt. 13.

192/2004. okt. 22.
234/2004. dec. 20.

KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
46. – Rendelet a közúti szállításokról szóló 44/1997. számú kormányrendelet 37.
szakaszának módosításáról
51. – Rendelet a romániai országos úthálózat használati díjának bevezetéséről
tárgyú 15/2002. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
57. – Rendelet a taxis és bérlési rendszerű szállításról szóló 38/2003. számú törvény
módosításáról
59. – Rendelet intézkedésekről a pénzügyi-gazdasági fegyelem erősítéséről az
egészségügyi rendszerben

A közlöny száma
és kelte
1
156/2004. szept. 1.
213/2004. nov. 23.
218/2004. nov. 27.
218/2004. nov. 27.
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62. – Rendelet a termékek megfelelőségének felméréséről szóló 608/2001. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
63. – Rendelet 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
68. – Rendelet a 270/2003. számú kórháztörvény módosítására és kiegészítésére
69. – Rendelet a területrendezésről és urbanisztikáról szóló 350/2001. számú
törvény 38. szakaszának kiegészítésére
70. – Rendelet a 82/1991. számú könyvviteli törvény módosítására és kiegészítésére
71. – Rendelet a hivatalos statisztikáról szóló 9/1992. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
72. – Rendelet a cégjegyzékről szóló 26/1990. számú törvény 39. szakaszának
módosításáról
75. – Rendelet a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról
76. – Rendelet a felnőttek szakképzéséről szóló 129/2000. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
77. – Rendelet a magán erdőtulajdonosok társulásának ösztönzéséről az erdőkkel
való tartós gazdálkodás céljából
83. – Rendelet az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
84. – Rendelet a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről szóló 202/2002. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
86. – Rendelet a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
90. – Rendelet a reklámozásról szóló 148/2000. számú törvény kiegészítéséről
93. – Rendelet az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer megszervezéséről és
működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről

1
200/2004. nov. 4.

188/2004. okt. 18.
217/2004. nov. 27.
232/2004. dec. 16.
232/2004. dec. 16.
218/2004. nov. 27.
210/2004. nov. 18.
219/2004. nov. 29.
216/2004. nov. 26.
203/2004. nov. 9.
158/2004. szept. 6.
220/2004. nov. 30.
229/2004. dec. 13.
220/2004. nov. 30.

234/2004. dec. 20.

KORMÁNYHATÁROZATOK
A jogszabály száma és címe
0
170. – Határozat a használt gumiabroncsok kezeléséről
791. – Határozat a sportrendezvények nézőinek erőszakos cselekménye és
ellenőrizetlen magatartása megelőzéséről és büntetéséről
802. – Határozat a Románia Vámügyi Törvénykönyvének az 1114/2001. számú
kormányhatározattal jóváhagyott alkalmazási szabályzata módosításáról
és kiegészítéséről
860. – Határozat az állatorvosi képesítés elismeréséről és az állatorvosi foglalkozás
gyakorlásával kapcsolatos aspektusok szabályozásáról
884. – Határozat orvosi kabinet rendeltetésű helyiségek koncesszióba adásáról
887. – Határozat a felnőttek szakképzéséről szóló 129/2000. számú
kormányrendelet előírásai alkalmazására az 522/2003. számú
kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
245/2004. dec. 31.
126/2004. júl. 2.

162/2004. szept. 13.
163/2004. szept. 14.
145/2004. aug. 6.

126/2004. júl. 2.
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1
891. – Határozat intézkedések megállapításáról a termékek megfelelőségének
értékeléséről szóló 608/2001. számú törvénnyel előírt szabályozott
területekhez tartozó termékek piacának felügyeletére
226/2004. dec. 8.
899. – Határozat a göngyölegek és göngyöleghulladékok kezeléséről szóló
349/2002. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
165/2004. szept. 16.
922. – Határozat a Romániába menekültek státusáról és rendszeréről szóló
102/2000. számú kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, a 622/2001.
számú kormányhatározattal jóváhagyott, metodológiai szabályok
módosításáról és kiegészítéséről
932. – Határozat a bizonyos veszélyes vegyi anyagok és készítmények piacra
bocsátásának és használatának korlátozásáról szóló 347/2003. számú
kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
934. – Határozat a munkanélküli biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvény 174/2002. számú
kormányhatározattal jóváhagyott alkalmazási metodológiai szabályainak
módosításáról és kiegészítéséről
938. – Határozat az ideiglenes munkát közvetítő ügynökség létesítési és működési
feltételeiről, valamint engedélyezési eljárásáról
977. – Határozat egyes termékek különleges fogyasztási adójának növeléséről
992. – Határozat a növénytermesztési szektorbeli termelőknek a termés, illetve a
mezőgazdasági termékek minőségi mutatói növelésére a 2004. évben
szubvenciók formájában nyújtott közvetlen állami támogatásról szóló
1594/2003. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
1007. – Határozat a fogyasztói villamosenergia-szolgáltatás szabályzatának
jóváhagyásáról
1021. – Határozat az európai curriculum vitae formátum jóváhagyásáról
1036. – Határozat a hitelek Kormány általi leszerződéséről és garantálásáról községi
utak kövezésére, a faluk vízellátására, szociális lakások biztosítására, a
falusi helységek belterületi infrastruktúrájának helyreállítására és
fejlesztésére vonatkozó kormányprogramok megvalósítása céljából
tárgyú 687/1997. számú kormányhatározat módosításáról
1050. – Határozat az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről szóló 92/2003. számú
kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról
1125. – Határozat a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési Minisztérium
szervezéséről és működéséről szóló 409/2004. számú kormányhatározat
módosításáról és kiegészítéséről
1145. – Határozat a munkaengedélyekről szóló, újraközzétett 203/1999. számú
törvény végrehajtási módszertani szabályainak jóváhagyásáról
1205. – Határozat a mezőgazdasági termelőknek az ipari feldolgozásra rendeltetett
friss zöldségért és gyümölcsért járó pénzügyi támogatás folyósítási
módjáról
1208. – Határozat az állam többségi részvényesi részvételével működő
banktársaságok privatizációjáról szóló 83/1997. számú törvény
végrehajtására a 458/1997. számú kormányhatározattal jóváhagyott
módszertani szabályok 5. szakaszának módosításáról

138/2004. júl. 20.

139/2004. júl. 22.

153/2004. aug. 24.
157/2004. szept. 2.
135/2004. júl. 15.

171/2004. szept. 24.
210/2004. nov. 18.
168/2004. szept. 21.

162/2004. szept. 13.

208/2004. nov. 16.

213/2004. nov. 23.
217/2004. nov. 27.

223/2004. dec. 3.

218/2004. nov. 27.
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0
1301. – 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 az 1217/2003.
számú kormányhatározattal jóváhagyott metodológiai szabályok egyes
előírásainak módosításáról
1334. – Határozat egyes kormányhatározatok módosításáról és kiegészítéséről a
mezőgazdasági élelmiszerpiacok kereskedelmi rendjének és fegyelmének
megerősítése érdekében
1437. – Határozat a gyermekvédelmi bizottság megszervezéséről és működési
módszertanáról
1471. – Határozat a költségvetési egységek személyzetének bérezéséről szóló
281/1993. számú kormányhatározat 8. szakasza a) pontjának
módosításáról
1557. – Határozat az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal és
alárendelt egységei megszervezéséről és működéséről szóló 308/2004.
számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
1578. – Határozat a termelői bizonyítvány kibocsátási eljárásáról szóló 661/2001.
számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
1610. – Határozat a Képviselőház, a Szenátus és Románia Elnöke 2004. évi
megválasztásának
szervezésére
és
lebonyolítására
vonatkozó
intézkedések megállapításáról
1611. – Határozat a Képviselőház, a Szenátus és Románia Elnöke 2004. évi
megválasztásának
előkészítéséhez,
megszervezéséhez
és
lebonyolításához szükséges kiadásokról
1612. – Határozat a Képviselőház, a Szenátus és Románia Elnöke 2004. évi
megválasztásánál
alkalmazandó
öntapadó
bélyeg
mintájáról,
kinyomtatási, kezelési és használati feltételeiről
1613. – Határozat a Képviselőház, a Szenátus és Románia Elnöke 2004. évi
megválasztásán a Központi Választási Iroda, a választókerületi választási
irodák és a választási hivatalok által használandó bélyegzők mintájáról,
az állandó választói jegyzék másolatának mintájáról, a speciális választói
jegyzék, a támogatói jegyzék, valamint a nemzeti kisebbségekhez tartozó
állampolgárok szervezeteinek tagjegyzéke mintájáról
1614. – Határozat a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló a 373/2004.
számú törvényben és a Románia Elnökének megválasztásáról szóló a
370/2004. számú törvényben előírt akciók megvalósítása naptári
beütemezésének jóváhagyásáról
1666. – Határozat a magándetektív foglalkozás gyakorlásáról szóló 329/2003.
számú törvény alkalmazási szabályainak jóváhagyásáról
1690. – Határozat a közúti közlekedésről szóló 195/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet alkalmazására vonatkozó, a 85/2003. számú
kormányhatározattal
jóváhagyott
szabályzat
módosításáról
és
kiegészítéséről
1840. – Határozat az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
végrehajtására vonatkozó, a 44/2004. számú kormányhatározattal
jóváhagyott metodológiai szabályok módosításáról és kiegészítéséről

1

174/2004. szept. 29.

235/2004. dec. 21.
236/2004. dec. 22.

231/2004. dec. 15.

242/2004. dec. 29.
231/2004. dec. 15.

184/2004. okt. 13.

184/2004. okt. 13.

185/2004. okt. 13.

185/2004. okt. 13.

185/2004. okt. 13.
238/2004. dec. 24.

240/2004. dec. 28.

228/2004. dec. 10.
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A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZAKSZERVEK RENDELKEZÉSEI
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
622. – Az egészségügyi miniszter rendelete a tápanyagokra vonatkozó értesítési
eljárás jóváhagyásáról
132/2004. júl. 12.
764. – Az egészségügyi miniszter rendelete szabályok jóváhagyásáról a színes
fényképek és más illusztrációk felhasználásáról a dohánycsomagokra
helyezendő egészségügyi figyelmeztetések keretében
158/2004. szept. 6.

KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
716. – A közpénzügyi miniszter rendelete jövedelemadó-csökkentési eljárás
jóváhagyásáról lakásépítés céljából
127/2004. júl. 5.
869. – A közpénzügyi miniszter rendelete az áruk duty-free rendszerű kereskedelmi
forgalmazására vonatkozó, az 1397/2002. számú közpénzügyi miniszteri
rendelettel jóváhagyott szervezési, működési és vámellenőrzési szabályok
módosításáról
126/2004. júl. 2.
912. – A közpénzügyi miniszter rendelete az előzetes pénzügyi ellenőrzés
gyakorlására vonatkozó, az 522/2003. számú közpénzügyi miniszteri
rendelettel jóváhagyott, utólagosan módosított általános metodológiai
szabályok módosításáról és kiegészítéséről
171/2004. szept. 24.
MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
233. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
mezőgazdasági
termékek
és
élelmiszertermékek
sajátosságtanúsítványára vonatkozó szabályok jóváhagyásáról
127/2004. júl. 5.
285. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
mezőgazdasági termékek és élelmiszertermékek eredetmegnevezésének
és földrajzi megjelölésének oltalmazására vonatkozó szabályok
jóváhagyásáról
128/2004. júl. 6.
459. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
szőlészeti-borászati termékekkel kapcsolatban az Európai Unióhoz
viszonyítva harmadik országokkal folytatott kereskedelem műszaki
szabályaira vonatkozó értesítések jóváhagyásáról
167/2004. szept. 20.
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MUNKAÜGYI, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
A közlöny száma
és kelte
0
1
407. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete az
egyetemi oktatás nappali tanfolyamainak elvégzése tanúsításáról a
nyugdíj átszámítása érdekében
188/2004. okt. 18.

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
3. – Az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Ügynökség elnökének rendelete
a nemzetközi sportversenyeken és kiállításokon részt vevő állatok
Romániából való kivitelének feltételeiről
126/2004. júl. 2.

A KÖZPONTI VÁLASZTÁSI IRODA RENDELKEZÉSEI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
3. – Határozat a választási irodák szervezési és működési szabályzatának
jóváhagyásáról
198/2004. nov. 2.

ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe
0
92/2003. számú kormányrendelet az adóügyi eljárási törvénykönyvről
203/1999. számú törvény a munkavállalási engedélyekről
47/1992. számú törvény az Alkotmánybíróság szervezéséről és működéséről
75/2001. számú kormányrendelet a hatósági adóügyi nyilvántartás megszervezéséről
és működéséről
128/1998. számú kormányrendelet az elkobzott vagy a törvény szerint az állam
magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek
szabályozásáról
112/1999. számú kormányrendelet a szolgálati és személyes érdekből történő
ingyenes utazásról a román vasúton
184/2001. számú törvény az építészi foglalkozás megszervezéséről és gyakorlásáról
12/1998. számú sürgősségi kormányrendelet a romániai vasúti szállításról és a
Román Országos Vasúti Társaság átszervezéséről
24/2000. számú törvény a jogszabályok kidolgozásánál alkalmazandó törvényhozástechnikai szabályokról
35/1997. számú törvény a Nép Ügyvédje intézményének szervezéséről és
működéséről

A közlöny száma
és kelte
1
133/2004. júl. 13.
134/2004. júl. 14.
142/2004. júl. 29.
147/2004. aug. 9.

170/2004. szept. 23.
178/2004. okt. 5.
181/2004. okt. 8.
187/2004. okt. 15.
188/2004. okt. 18.
189/2004. okt. 19.
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0
69/2002. számú kormányrendelet az elektronikus személyazonossági kártyák jogi
rendszeréről
60/1991. számú törvény a nyilvános gyűlések megszervezéséről és lebonyolításáról
50/1991. számú törvény az építkezési munkálatok kivitelezésének engedélyezéséről
59/1994. számú kormányrendelet a kormányszintű kereskedelmi és fizetési
egyezmények alapján klíring-, barter- és nemzetközi gazdasági
együttműködési rendszerben lebonyolított import-export ügyletek
szabályozásáról
A Képviselőház Szabályzata
31/1990. számú törvény a gazdasági társaságokról
64/1995. számú törvény a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról
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
102/2000. számú kormányrendelet a Romániába menekültek státusáról és
rendszeréről
73/1993. számú törvény a Törvényhozási Tanács létesítéséről, megszervezéséről és
működéséről

15

1
189/2004. okt. 19.
195/2004. okt. 27.
201/2004. nov. 5.

202/2004. nov. 8.
212/2004. nov. 22.
221/2004. dec. 1.
225/2004. dec. 7.

227/2004. dec. 9.
231/2004. dec. 15.
237/2004. dec. 23.

_________________

A jelen számmal zárul Románia Hivatalos Közlönye I. Részének 2004-es évfolyama.

16

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 246/2004. szám.

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: 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)

•

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)

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