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TÖRVÉNYEK
A jogszabály száma és címe
0
69. – Törvény a Polgári Eljárási Törvénykönyv módosításáról és kiegészítéséről
szóló 138/2000. számú sürgősségi kormányrendeletet módosító és
kiegészítő 59/2001. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
186. – Törvény a Románia Export-Import Bankja EXIMBANK RT szervezéséről és
működéséről és a külkereskedelem sajátos támogatási eszközeiről szóló
96/2000. számú törvény 6. cikke (3) és (4) bekezdését módosító 5/2005.
számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
187. – Törvény a számítógép-beszerzések ösztönzését célzó pénzügyi támogatásról
szóló 269/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő 28/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
191. – Törvény a Románia és a Magyar Köztársaság között a közúti és vasúti
határforgalom ellenőrzésére vonatkozóan Bukarestben, 2004. április 27én aláírt megállapodás ratifikálásáról
192. – Törvény a Románia és az Európai Befektetési Bank között Bukarestben,
2005. február 28-án aláírt finanszírozási szerződés – A romániai kis és
közepes városok infrastruktúrájának fejlesztési programja (SAMTID), I.
fázis – jóváhagyására tárgyú 31/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
193. – Törvény az Electrica Banat Rt. és az Electrica Dobrogea Rt. villamosenergiaelosztó és -szolgáltató fiókjaként működő gazdasági társaságok
privatizációs tervére vonatkozóan a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési
Bank által nyújtott részleges kockázati garanciával és a részleges
kockázati garanciát képező megállapodásokkal kapcsolatban Románia és
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank között Bukarestben, 2005.
április 20-án aláírt kompenzáló egyezményt ratifikáló 32/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
194. – Törvény a munkavédelemről szóló 90/1996. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
195. – Törvény a tanszemélyzet jogállásáról szóló 128/1997. számú törvény 132.
cikkében előírt határidő elnapolásáról
196. – Törvény az intézkedésekről a Galaci „Sidex” Gazdasági Társaság
privatizációjáról tárgyú 119/2001. számú sürgősségi kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 134/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
elutasításáról
197. – Törvény a Mehedinţi megyei Livezile község összetételébe tartozó Valea
Izvorului falu elnevezésének megváltoztatásáról
198. – Törvény a szervezési intézkedések megállapításáról a központi közigazgatás
szintjén tárgyú 17/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
199. – Törvény a Románia Kormánya és a Jordánia Hasemita Királyság Kormánya
között a katonai kooperációról Bukarestben, 2004. december 8-án aláírt
egyezmény ratifikálásáról
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200. – Törvény a Számvevőszék szervezetéről és működéséről szóló 94/1992.
számú törvényt kiegészítő 22/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
201. – Törvény a romániai vasúti szállítási szabályzatot jóváhagyó 41/1997. számú
kormányrendelet elutasításáról
202. – Törvény a bűnügyi nyilvántartásról szóló 290/2004. számú törvény 21. cikke
(2) bekezdésének a módosításáról
203. – Törvény a Románia Kormánya és a Délkelet-európai Stabilitási Paktum
Speciális Koordinátorának Irodája között Bukarestben, 2003. július 16-án
aláírt székhely-egyezmény ratifikálásáról
204. – Törvény a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság előjogaira és immunitására
vonatkozóan New Yorkban, 2002. szeptember 9-én elfogadott
egyezmény ratifikálásáról
206. – Törvény nemzetközi szankciók alkalmazásba helyezéséről
207. – Törvény az Ilfov megyei Chitila község várossá nyilvánításáról
208. – Törvény a tőkepiacról szóló 297/2004. számú törvény 285. cikkének
módosításáról
209. – Törvény a Kormány feljogosításáról rendeletek kibocsátására
210. – Törvény az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről szóló 92/2003. számú
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 20/2005. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
213. – Törvény az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről tárgyú 37/2003. számú
kormányrendelet elutasításáról
214. – Törvény a Neamţ megyei Boghicea község létrehozásáról Bira község
átszervezésével
215. – Törvény a Bacău megyei Iteşti község létrehozásáról Bereşti-Bistriţa község
átszervezésével
216. – Törvény a helyi választottak jogállásáról szóló 393/2004. számú törvény
módosításáról
217. – Törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, szervezetéről és
működéséről
218. – Törvény a SAPARD alapok lekötésének ösztönzéséről a kockázatoknak a
garanciaalapok általi átvételével
220. – Törvény az egyfelől Románia, másfelől pedig az Európai Közösségek és ezek
tagállamai között a Cseh Köztársaság, Észt Köztársaság, Ciprus
Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Magyar Köztársaság,
Málta Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Szlovén Köztársaság és
Szlovák Köztársaság európai uniós csatlakozásának figyelembe vételére
vonatkozó társulást bevezető európai egyezmény Brüsszelben, 2005.
május 4-én aláírt kiegészítő jegyzőkönyvének ratifikálásáról
221. – Törvény az orvosi hivatás gyakorlásáról, valamint a Romániai Orvosok
Kollégiumának megszervezéséről és működéséről szóló 306/2004. számú
törvény 16. cikkének módosításáról és kiegészítéséről
222. – Törvény az Igazságügyi Minisztérium engedélyezéséről az általa
adminisztrált szolgálati lakások eladására tárgyú 579/2004. számú
törvény és az Igazságügyi Minisztérium engedélyezéséről az általa
adminisztrált szolgálati lakások eladására tárgyú 579/2004. számú
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törvény előírásai alkalmazási módszertani szabályainak az Igazságügyi
Minisztérium általi jóváhagyásáról szóló 2425/2004. számú
kormányhatározatot hatályon kívül helyező 35/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
223. – Törvény a tanszemélyzet alapszabályáról szóló 128/1997. számú törvény
104. szakasza (3) bekezdésének módosításáról és kiegészítéséről
224. – Törvény a tandíjas állami egyetemi és posztgraduális oktatásról az állami
költségvetésből finanszírozott helyeken kívül tárgyú 133/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet 5. cikkének módosításáról
225. – Törvény a Bukarest municípium által euróra denominált értékpapírok
kibocsátásáról a 2005. évben tárgyú 44/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
226. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt
módosító és kiegészítő 24/2005. számú sürgősségi kormányrendelet III.
cikke (2) és (3) bekezdésének módosításáról tárgyú 30/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
227. – Törvény az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvényt
módosító és kiegészítő 24/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
egyes előírásait hatályon kívül helyező 45/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
228. – Törvény a köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvény 84.
cikkét módosító 39/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
229. – Törvény a környezetvédelmi alapról szóló 73/2000. számú törvény 10.
szakaszát kiegészítő 41/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
230. – Törvény a pénzmosás megelőzéséről és büntetéséről szóló 656/2002. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
231. – Törvény a mezőgazdasági befektetések ösztönzéséről
232. – Törvény a mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari kutatási-fejlesztési
egységek és a „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Agrártudományi és Erdészeti
Akadémia szervezéséről és működéséről szóló 290/2002. számú törvényt
módosító 29/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
233. – Törvény a talajjavításról szóló 138/2004. számú törvény és az Országos
Talajjavítási Társaság RT létrehozásáról a Talajjavítási Önálló
Gazdálkodás átszervezésével tárgyú 23/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
235. – Törvény az Észak-moldovai történelmi műemlékek övezetének nemzeti
érdekű objektummá nyilvánításáról
236. – Törvény a meteorológiai tevékenységről szóló 139/2000. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
237. – Törvény a közbeszerzésekről szóló 60/2001. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 40/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
238. – Törvény a Bankbetétek Garantálási Alapjának létrehozásáról és működéséről
szóló 39/1996. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
239. – Törvény a távközlésre vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról és
kiegészítéséről
240. – Törvény a mikrofinanszírozó társaságokról
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241. – Törvény az adócsalás megelőzéséről és leküzdéséről
243. – Törvény az energetikai komplexumokkal kapcsolatos, a privatizációs
folyamat gyorsítását célzó egyes intézkedésekről
244. – Törvény a hátralékos költségvetési kötelezettségek kifizetésével kapcsolatos
kedvezményekre vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről szóló 26/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
245. – Törvény az állami költségvetésből finanszírozott export támogatási és előmozdítási rendszerének jóváhagyásáról szóló 120/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról
246. – Törvény az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú
kormányrendelet jóváhagyásáról
247. – Törvény a tulajdon és az igazságügy reformjáról, valamint egyes vonatkozó
intézkedésekről
248. – Törvény a román állampolgárok külföldi szabad mozgásának és
tartózkodásának rendszeréről
249. – Törvény a bírósági átszervezési eljárásról és a csődeljárásról szóló 64/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
250. – Törvény a Románia Kormánya és a minisztériumok szervezetéről és
működéséről szóló 90/2001. számú törvény 26. cikke (3) bekezdését
módosító 76/2005. számú sürgősségi kormányrendelet elutasításáról
255. – Törvény a törvény szerint az egységes országos egészségbiztosítási alap
2005. évi költségvetésében 10 százalékos arányban visszatartott összegek
elosztásáról szóló 46/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
256. – Törvény a nemzeti pénznem denominációjáról szóló 348/2004. számú
törvény végrehajtása érdekében foganatosítandó intézkedésekről tárgyú
47/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
258. – Törvény a Románia és az Európai Közösségek Bizottsága között
Brüsszelben, illetve Bukarestben 2004. december 24-én aláírt a 2000,
2001, 2002 és 2003 évi finanszírozási egyezményt, illetve a többéves
finanszírozási egyezményt módosító egyezmény ratifikálásáról
259. – Törvény a Hunyadi „Siderurgica” – RT gazdasági társaság privatizációjáról
szóló 116/2003. számú sürgősségi kormányrendelet 15. cikkét módosító
92/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
260. – Törvény az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamai
polgárainak Románia területén történő szabad mozgásáról és
tartózkodásáról szóló 102/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
262. – Törvény a robbanóanyagok rendszeréről szóló 126/1995. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
263. – Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló
360/2003. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
264. – Törvény a tejtermelők támogatásáról szóló 29/2000. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító 77/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
265. – Törvény a Románia és az Európai Közösségek Bizottsága között a romániai
mezőgazdasági és vidékfejlesztési speciális csatlakozási programra
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vonatkozóan, Brüsszelben, illetve Bukarestben 2005. május 12-én aláírt
2004. évi finanszírozási egyezmény ratifikálásáról
267. – Törvény a Románia és az Európai Unió között a minősített
információcserével kapcsolatos biztonsági procedúrákra vonatkozóan,
Brüsszelben 2005. április 22-én aláírt Egyezmény ratifikálásáról
268. – Törvény a katasztrófák hatásainak csökkentését és a humanitárius akciókat
szolgáló távközlési erőforrások biztosítására vonatkozóan Tampereben,
1998. június 18-án elfogadott megállapodás ratifikálásáról
273. – Törvény az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos erdőállomány
ügykezeléséről szóló, újraközzétett 96/1998. számú kormányrendelet 10.
cikke (6) bekezdését módosító 83/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
276. – Törvény a haszonbérletről szóló 16/1994. számú törvény 3. cikkének
módosításáról
279. – Törvény a munkahelyi inas-képzésről
280. – Törvény az ipari tulajdonjog tiszteletben tartásának biztosításáról szóló
100/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
282. – Törvény a transzfúziós tevékenység, az emberi vérrel és vérkomponensekkel
való ellátás megszervezéséről, valamint a minőségi és biztonsági
előírások megállapításáról gyógyászati célokra történő felhasználás
céljából
283. – Törvény a biztosításokról és viszontbiztosításokról szóló 136/1995. számú
törvényt módosító és kiegészítő 61/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
284. – Törvény a 85/2003. számú bányatörvény kiegészítéséről
285. – Törvény az intézkedések bevezetéséről a Takarék- és Letéti Pénztár – CEC
átszervezésére tárgyú 42/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
286. – Törvény a Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsa, az Igazságügyi Minisztérium,
a Legfelsőbb Semmítő és Ítélőszék melletti Ügyészség, az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség, a bűnüldöző szervek, a bíróságok, a
közjegyzői irodák, az ügyvédek és a bírósági végrehajtók által igénybe
vett tolmácsok és fordítók engedélyezéséről és fizetéséről szóló
178/1997. számú törvényt kiegészítő 80/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
287. – Törvény a személyekkel folytatott törvénytelen kereskedelem megelőzéséről
és leküzdéséről szóló 678/2001. számú törvényt módosító és kiegészítő
79/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
288. – Törvény a földgázról szóló 351/2004. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről tárgyú 116/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
289. – Törvény egyes intézkedésekről a vasúti szállítás területével kapcsolatos
bűnözési jelenségek megelőzésére és leküzdésére
290. – Törvény a román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási
helyéről és személyazonossági okmányairól szóló 97/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
291. – Törvény a lakásfűtésre földgázt használó, alacsony jövedelmű lakosság
pénzbeli támogatását célzó program bevezetéséről szóló 91/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

233/2005. nov. 3.
229/2005. okt. 25.
227/2005. okt. 24.

225/2005. okt. 21.
226/2005. okt. 21.
225/2005. okt. 21.
223/2005. okt. 19.

231/2005. nov. 1.
223/2005. okt. 19.
232/2005. nov. 2.
232/2005. nov. 2.

232/2005. nov. 2.
232/2005. nov. 2.
235/2005. nov. 8.
234/2005. nov. 7.
244/2005. nov. 21.
243/2005. nov. 18.
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292. – Törvény a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 373/2004.
számú törvényt módosító és kiegészítő 89/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet elutasításáról
293. – Törvény a 69/2000. számú testnevelési és sporttörvény módosításáról szóló
119/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
299. – Törvény a mezőgazdasági termékek exportjával és importjával kapcsolatos
garanciarendszer bevezetéséről
300. – Törvény a mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli bizonyítványrendszerének bevezetéséről
302. – Törvény a gazdasági társaságokról szóló 31/1990. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
303. – Törvény a Románia és az Európai Unió Társulási Tanácsának az átalakított
mezőgazdasági
élelmiszertermékekkel
folytatott
kereskedelem
rendszerének javításáról szóló európai egyezmény 3. számú
jegyzőkönyvében előírt, Brüsszelben 2005. július 5-én aláírt 3/2005.
számú döntésének ratifikálásáról
304. – Törvény az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárjóvátételéről szóló,
Strasbourgban, 1983. november 24-én elfogadott Európa Tanácsi
Egyezmény ratifikálásáról
306. – Törvény a romániai idegenrendészetről szóló 194/2002. számú sürgősségi
kormányrendeletet módosító és kiegészítő 113/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
307. – Törvény a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piacának
megszervezéséről szóló 45/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
310. – Törvény a katonai káderek jogállásáról szóló 80/1995. számú törvényt
módosító 60/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
311. – Törvény a Számvevőszék pénzügyi ügyészeinek az Ügyészség általi
átvételéről szóló 53/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
312. – Törvény a földterületek feletti magántulajdonjog megszerzéséről idegen
állampolgárok, hontalanok, valamint idegen jogi személyek által
313. – Törvény a Magánnyugdíjrendszer-felügyeleti Bizottság létesítéséről,
szervezetéről és működéséről szóló 50/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
319. – Törvény a magán ösztöndíjakról szóló 376/2004. számú törvény 2. cikke (5)
bekezdése hatályon kívül helyezéséről
321. – Törvény a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 81. cikkét módosító
98/2005. számú sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
322. – Törvény az állam által a mezőgazdasági termelőknek a 2005 évi őszi
kultúrákért nyújtott közvetlen támogatásról szóló 117/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
323. – Törvény a 2005. évi személyzeti kiadások csökkentését célzó intézkedések
szabályozásáról szóló 63/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
324. – Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények osztályozásáról,
címkézéséről és csomagolásáról szóló 200/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
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1
238/2005. nov. 11.
243/2005. nov. 18.
244/2005. nov. 21.
236/2005. nov. 9.
246/2005. nov. 28.

249/2005. dec. 5.
255/2005. dec. 9.
249/2005. dec. 5.
249/2005. dec. 5.
251/2005. dec. 6.
249/2005. dec. 5.
251/2005. dec. 6.
251/2005. dec. 6.
252/2005. dec. 7.
252/2005. dec. 7.
252/2005. dec. 7.
252/2005. dec. 7.
254/2005. dec. 9.
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325.

326.

327.

329.
330.

331.

337.
343.
345.
351.
353.
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– Törvény az intézkedésekről a Privatizációs és Állami Érdekeltséget
Adminisztráló Hatóság portfoliójához tartozó gazdasági társaságok
privatizációjának befejezésére és egyes privatizációk konszolidálására
tárgyú 26/2004. számú sürgősségi kormányrendelet 48. cikkének
módosításáról szóló 54/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
– Törvény Románia és az Európai Tanács Fejlesztési Bankja között létrejött,
Bukarestben, 2005. július 28-án és Párizsban, 2005. augusztus 1-jén aláírt
kölcsön keret-egyezmény ratifikálásáról szóló 122/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról
– Törvény az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer szervezéséről és
működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi kormányrendeletet
módosító és kiegészítő 38/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
– Törvény a Belügyminisztérium központi apparátusához tartozó egységeknek
és a minisztérium alárendelt struktúráinak a demilitarizálásáról szóló
179/2002. számú sürgősségi kormányrendelet kiegészítéséről
– Törvény a költségvetési szektorbeli szerződéses személyzet alapbére
megállapítási rendszeréről szóló 24/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet szerint bérezett költségvetési személyzet és a
költségvetési szektorbeli alapbéreknek és a magas rangú köztisztségeket
betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről szóló
154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete szerint bérezett
személyzet bérének 2005. évi növeléséről tárgyú 9/2005. számú
kormányrendeletet
módosító
118/2005.
számú
sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
– Törvény a helyi közigazgatásba kinevezett és választott közjogi méltóság
tisztséget
betöltő
személyek
javadalmazásával
kapcsolatos
intézkedésekről szóló 108/2005. számú sürgősségi kormányrendelet
jóváhagyásáról
– Törvény az integrált áramkörök topográfiájának oltalmáról szóló 16/1995.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
– Törvény az Államtitkot Képező Információk Országos Regiszterének
Hivatala szervezéséről és működéséről szóló 153/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
– Törvény az Országos Informatikai Jelzési Rendszer létesítéséről,
szervezéséről és működéséről szóló 128/2005. számú sürgősségi
kormányrendelet jóváhagyásáról
– Törvény a költségvetési területre vonatkozó egyes pénzügyi intézkedések
rendezéséről szóló 33/2005. számú kormányrendelet jóváhagyásáról
– Törvény a 2005. évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 66/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

1

263/2005. dec. 19.

265/2005. dec. 20.

267/2005. dec. 22.
258/2005. dec. 13.

263/2005. dec. 19.

252/2005. dec. 7.
266/2005. dec. 21.
263/2005. dec. 19.
263/2005. dec. 19.
268/2005. dec. 23.
268/2005. dec. 23.
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DEKRÉTUMOK
A jogszabály száma és címe
0
850. – Dekrétum egy kormánytag tisztségből való visszahívásáról
851. – Dekrétum egy kormánytag tisztségből való visszahívásáról
852. – Dekrétum egy kormánytag tisztségből való visszahívásáról
853. – Dekrétum egy kormánytag tisztségből való visszahívásáról
854. – Dekrétum egy kormánytag kinevezéséről
855. – Dekrétum egy kormánytag kinevezéséről
856. – Dekrétum egy kormánytag kinevezéséről
857. – Dekrétum egy kormánytag kinevezéséről
858. – Dekrétum egy kormánytag kinevezéséről

A közlöny száma
és kelte
1
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.
187/2005. aug. 24.

A KÉPVISELŐHÁZ HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
34. – Határozat a Képviselőház szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1
245/2005. nov. 23.

A SZENÁTUS HATÁROZATAI
A jogszabály száma és címe
0
28. – Határozat a Szenátus szabályzatáról

A közlöny száma
és kelte
1
233/2005. nov. 3.

SÜRGŐSSÉGI KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe
0
48. – Sürgősségi rendelet a költségvetési szektor álláskeretére és személyzeti
kiadásaira vonatkozó egyes intézkedések szabályozásáról
50. – Sürgősségi rendelet a Magánnyugdíjrendszer-felügyeleti Bizottság
létesítéséről, szervezetéről és működéséről
53. – Sürgősségi rendelet a Számvevőszék pénzügyi ügyészeinek az Ügyészség
általi átvételéről
54. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a Privatizációs és Állami Érdekeltséget
Adminisztráló Hatóság portfoliójához tartozó gazdasági társaságok
privatizációjának befejezésére és egyes privatizációk konszolidálására
tárgyú 26/2004. számú sürgősségi kormányrendelet 48. cikkének
módosításáról
58. – Sürgősségi rendelet a Büntető Törvénykönyv – 301/2004. számú törvény – és
az igazságszolgáltatási szervek által a büntetőeljárás folyamán elrendelt
büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 294/2004. számú
törvény módosításáról

A közlöny száma
és kelte
1
158/2005. júl. 19.
148/2005. júl. 6.
149/2005. júl. 7.

175/2005. aug. 8.

145/2005. júl. 1.

10

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 272/2005. szám

0
59. – Sürgősségi rendelet adó- és pénzügyi intézkedésekről a nemzeti pénzjegy
névértékének csökkentéséről szóló 348/2004. számú törvény alkalmazása
érdekében
60. – Sürgősségi rendelet a katonai káderek jogállásáról szóló 80/1995. számú
törvény módosításáról
61. – Sürgősségi rendelet a biztosításokról és viszontbiztosításokról Romániában
tárgyú 136/1995. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
63. – Sürgősségi rendelet a 2005. évi személyzeti kiadások csökkentését célzó
intézkedések szabályozásáról
64. – Sürgősségi rendelet a szerződéses ügyfelek által az Állami Birtokok
Ügynökségének tartozott pénzösszegek visszanyerési eljárásának
felgyorsítására
65. – Sürgősségi rendelet a 2003. évi 53. számú törvény - Munkatörvénykönyv –
módosításáról és kiegészítéséről
69. – Sürgősségi rendelet az egyes országos társaságok és többségében állami
tőkével működő gazdasági társaságok, valamint a helyi közigazgatási
hatóságoknak alárendelt társaságok és önálló gazdálkodások szerkezeti
átalakításának, átszervezésének és privatizációjának ösztönzéséről szóló
8/2003. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról
71. – Sürgősségi rendelet egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről a
személyazonossági kártyák, anyakönyvi okiratok, egyszerű útlevelek,
hajtási jogosítványok és forgalmi engedélyek kibocsátásával és
nyilvántartásával kapcsolatos tevékenység megfelelő szervezeti és
működési keretének megállapítására
72. – Sürgősségi rendelet a Bányavidékek Újjáépítési Programjai Kifejlesztésével és
Alkalmazásával Foglalkozó Országos Ügynökség létesítéséről szóló
64/1997. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
74. – Sürgősségi rendelet a Közbeszerzéseket Szabályozó és Megfigyelő Országos
Hatóság létrehozásáról
75. – Sürgősségi rendelet az oktatás minőségének biztosításáról
76. – Sürgősségi rendelet a Románia Kormánya és a minisztériumok szervezetéről
és működéséről szóló 90/2001. számú törvény 26. cikke (3)
bekezdésének módosításáról
77. – Sürgősségi rendelet a tejtermelők támogatásáról szóló 29/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról
78. – Sürgősségi rendelet az egyetemi tanulmányok megszervezéséről szóló
288/2004. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
79. – Sürgősségi rendelet a személyekkel folytatott üzérkedés megelőzéséről és
leküzdéséről szóló 678/2001. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
80. – Sürgősségi rendelet a Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsa, az Igazságügyi
Minisztérium, a Legfelsőbb Semmítő és Ítélőszék melletti Ügyészség, az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség, a bűnüldöző szervek, a bíróságok,
a közjegyzői irodák, az ügyvédek és a bírósági végrehajtók által igénybe
vett tolmácsok és fordítók engedélyezéséről és fizetéséről szóló
178/1997. számú törvény kiegészítéséről

1
150/2005. júl. 8.
168/2005. júl. 28.
151/2005. júl. 8.
176/2005. aug. 9.
167/2005. júl. 28.
153/2005. júl. 12.

176/2005. aug. 9.

178/2005. aug. 11.

176/2005. aug. 9.
179/2005. aug. 12.
221/2005. okt. 17.
168/2005. júl. 28.
181/2005. aug. 16.
183/2005. aug. 18.
179/2005. aug. 12.

178/2005. aug. 11.
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81. – Sürgősségi rendelet a sürgősségi hívások egységes országos rendszerének
működéséről szóló 18/2002. számú kormányrendelet 7. cikke (2)
bekezdésének módosításáról
83. – Sürgősségi rendelet az erdészeti rendszer szabályozásáról és az országos
erdőállomány ügykezeléséről szóló, újraközzétett 96/1998. számú
kormányrendelet 10. cikke (6) bekezdésének módosításáról
86. – Sürgősségi rendelet a kollektív rendszerű megtakarításról és hitelezésről a
lakásügy terén tárgyú 541/2002. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
89. – Sürgősségi rendelet a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló
373/2004. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
91. – Sürgősségi rendelet a lakásfűtésre földgázt használó, alacsony jövedelmű
lakosság pénzbeli támogatását célzó program bevezetéséről
94. – Sürgősségi rendelet a hitelügynökségek akkreditálásáról a
mikrohitelfolyósítási alapok kezelésére tárgyú 40/2000. számú
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
95. – Sürgősségi rendelet az egyablakos rendszerű pénztár létesítéséről Románia
államhatár-átkelői keretében tárgyú 86/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet 4. cikkének módosításáról
97. – Sürgősségi rendelet a román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről,
tartózkodási helyéről és személyazonossági okmányairól
98. – Sürgősségi rendelet a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb
társadalombiztosítási járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 81.
cikkének módosításáról
99. – Sürgősségi rendelet a népszavazás megszervezéséről és lebonyolításáról szóló
3/2000. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
100. – Sürgősségi rendelet az ipari tulajdonjog tiszteletben tartásának biztosításáról
102. – Sürgősségi rendelet az uniós polgároknak a tagállamok és az Európai
Gazdasági Térség területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról
103. – Sürgősségi rendelet a Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Vidékfejlesztési
Fizetési és Beavatkozási Hivatal létrehozásáról, megszervezéséről és
működéséről szóló 1/2004. számú törvény és a mezőgazdaság- és
vidékfejlesztési speciális előcsatlakozási eszköz műszaki és pénzügyi
életbe ültetését célzó SAPARD Ügynökség létesítéséről, szervezéséről és
működéséről szóló 142/2000. számú sürgősségi kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
105. – Sürgősségi rendelet az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló
152/1998. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
107. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer
szervezéséről és működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
108. – Sürgősségi rendelet a helyi közigazgatásba kinevezett és választott közjogi
méltóság tisztséget betöltő személyek javadalmazásával kapcsolatos
intézkedésekről
109. – Sürgősségi rendelet a közúti szállításról
110. – Sürgősségi rendelet az állam vagy a területi közigazgatási egységek
magántulajdonát képező, orvosi rendelőknek rendeletetett felületek,
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1
183/2005. aug. 18.
172/2005. aug. 3.
172/2005. aug. 3.
168/2005. júl. 28.
189/2005. aug. 26.
184/2005. aug. 19.
174/2005. aug. 5.
182/2005. aug. 17.
174/2005. aug. 5.
188/2005. aug. 25.
188/2005. aug. 25.
206/2005. szept. 20.

203/2005. szept. 15.
208/2005. szept. 22.
191/2005. aug. 30.
201/2005. szept. 13.
197/2005. szept. 7.
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valamint az orvosi aktushoz kapcsolódó tevékenységek kifejtésére
használt helyiségek eladásáról
111. – Sürgősségi rendelet a romániai vasúti szállításról és a Román Vasúti
Társaság
átszervezéséről
szóló
12/1998.
számú
sürgősségi
kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
112. – Sürgősségi rendelet a Versenytanács véleményezésével megállapított
szabályozott árak és tarifák rendszeréről szóló 36/2001. számú sürgősségi
kormányrendelet melléklete egy tételének hatálytalanításáról
113. – Sürgősségi rendelet a romániai idegenrendészetről szóló 194/2002. számú
sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
116. – Sürgősségi rendelet a földgázról szóló 351/2004. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
118. – Sürgősségi rendelet a költségvetési szektorbeli szerződéses személyzet
alapbére megállapítási rendszeréről szóló 24/2000. számú sürgősségi
kormányrendelet szerint bérezett költségvetési személyzet és a
költségvetési szektorbeli alapbéreknek és a magas rangú köztisztségeket
betöltő személyek juttatásainak megállapítási rendszeréről szóló
154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete szerint bérezett
személyzet bérének 2005. évi növeléséről tárgyú 9/2005. számú
kormányrendelet módosításáról
119. – Sürgősségi rendelet a 69/2000. számú testnevelés- és sportügyi törvény
módosításáról
121. – Sürgősségi rendelet a mezőgazdasági tanácsadási tevékenység
átszervezéséről szóló 22/2005. számú kormányrendelet 6. cikke (4)
bekezdésének módosításáról
123. – Sürgősségi rendelet a szerzői jogról és a szomszédos jogokról szóló 8/1996.
számú törvény módosításáról és kiegészítéséről
124. – Sürgősségi rendelet a korrupciós cselekmények megelőzéséről, felfedéséről
és büntetéséről szóló 78/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
125. – Sürgősségi rendelet a nemes fajtájú szőlőültetvényeket birtokló és/vagy
művelő mezőgazdasági termelők közvetlen állami támogatásban való
részesítéséről
127. – Sürgősségi rendelet 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 33. cikke (1) bekezdésének és a tulajdon és az
igazságügy reformjáról, valamint egyes vonatkozó intézkedésekről szóló
247/2005. számú törvény VI. címe III. cikkének a módosításáról
128. – Sürgősségi rendelet az Országos Informatikai Jelzési Rendszer létesítéséről,
szervezéséről és működéséről
129. – Sürgősségi rendelet az Adóügyi Eljárási Törvénykönyv módosításáról szóló
92/2003. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
130. – Sürgősségi rendelet a munkavállalási engedélyekről szóló 203/1999. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
131. – Sürgősségi rendelet a Személyi Adatfeldolgozás-felügyeleti Nemzeti Hatóság
létesítéséről, szervezetéről és működéséről szóló 102/2005. számú
törvény 19. cikkének (1) bekezdésében előírt határidő elnapolásáról

216/2005. okt. 6.
194/2005. szept. 2.
201/2005. szept. 13.
198/2005. szept. 8.
183/2005. aug. 18.

195/2005. szept. 5.
190/2005. aug. 29.
205/2005. szept. 19.
234/2005. nov. 7.
220/2005. okt. 14.
239/2005. nov. 14.

223/2005. okt. 19.
239/2005. nov. 14.
230/2005. okt. 28.
227/2005. okt. 24.
224/2005. okt. 20.
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134. – Sürgősségi rendelet az Országos Korrupcióellenes Ügyészségről szóló
43/2002. számú sürgősségi kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
135. – Sürgősségi rendelet a pénzmosás megelőzéséről és büntetéséről, valamint a
terrorcselekmények finanszírozásának megelőzésére és leküzdésére
irányuló intézkedések bevezetéséről szóló 656/2002. számú törvény
módosításáról
139. – Sürgősségi rendelet a romániai erdőigazgatásról
144. – Sürgősségi rendelet a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a
munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
145. – Sürgősségi rendelet a privatizációs tevékenységből származó, valutában
bevételezett összegek felhasználásáról
146. – Sürgősségi rendelet a Románia Export-Import Bankja EXIMBANK RT
szervezéséről és működéséről és a külkereskedelem sajátos támogatási
eszközeiről szóló 96/2000. számú törvény módosításáról és
kiegészítéséről
148. – Sürgősségi rendelet a család támogatásáról gyermeknevelés céljából
149. – Sürgősségi rendelet az intézkedésekről a Szekuritate Levéltárát
Tanulmányozó Országos Tanács által kifejtett tevékenység folytatásának
biztosítására
157. – Sürgősségi rendelet a tanúvédelemről szóló 682/2002. számú törvény 3.
cikke (3) bekezdésének módosításáról
160. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi társadalombiztosítási rendszer
szervezéséről és működéséről szóló 150/2002. számú sürgősségi
kormányrendelet módosítására és kiegészítésére vonatkozó 38/2005.
számú sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó 327/2005. számú törvény
hatálybalépése időpontjának elnapolásáról
161. – Sürgősségi rendelet a mezőgazdasági termékek exportjával és importjával
kapcsolatos garanciarendszer bevezetéséről szóló 299/2005. számú
törvény 22. cikkének és a mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli
bizonyítvány-rendszerének bevezetéséről szóló 300/2005. számú törvény
33. cikkének módosításáról
162. – Sürgősségi rendelet az egészségügyi rendszerben a pénzügyi-gazdasági
fegyelem erősítését szolgáló intézkedésekről szóló 59/2004. számú
kormányrendelet 7. cikke (1) bekezdésének módosításáról
179. – Sürgősségi rendelet a prefektusi intézményről szóló 340/2004. számú
törvény módosításáról és kiegészítéséről
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239/2005. nov. 14.

223/2005. okt. 19.
243/2005. nov. 18.
247/2005. nov. 30.
246/2005. nov. 28.

264/2005. dec. 19.
257/2005. dec. 12.
257/2005. dec. 12.
267/2005. dec. 22.

267/2005. dec. 22.

267/2005. dec. 22.
267/2005. dec. 22.
271/2005. dec. 30.

KORMÁNYRENDELETEK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
25. – Rendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet 71.
cikkének módosításáról
168/2005. júl. 28.
26. – Rendelet a kulturális közintézmények menedzsmentjéről
194/2005. szept. 2.
27. – Rendelet a gazdasági társaságok privatizációs szerződéseivel vállalt
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kötelezettségek végrehajtásának nyomon követésével kapcsolatos
intézkedésekről szóló 25/2002. számú kormányrendelet módosításáról és
kiegészítéséről
28. – Rendelet egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről
31. – Rendelet a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági közintézmények katonai
személyzetének bérezéséről és egyéb járandóságairól, valamint egyes
bérjárandóságok folyósításáról ezen intézmények civil személyzetének
tárgyú 138/1999. számú törvény kiegészítéséről
32. – Rendelet az elsődleges orvosi ellátás folytonosságának biztosításáról állandó
ügyeleti központokon keresztül tárgyú 263/2004. számú törvény
módosításáról és kiegészítéséről
35. – Rendelet a közúti járművek homologálásáról és azonossági könyvük
kibocsátásáról a romániai közúti forgalomba bocsátásuk érdekében
tárgyú 78/2000. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről
36. – Rendelet a közúti járművek javításával, beszabályozásával, szerkezeti
módosításával, átépítésével, valamint a használt járművek bontásával
kapcsolatos
tevékenységeket
kifejtő
gazdasági
vállalkozók
engedélyezéséről szóló 82/2000. számú kormányrendelet módosításáról
és kiegészítéséről
39. – Rendelet a mozgóképről
40. – Rendelet a bejegyzett közúti járműveknek a közúti biztonsági és
környezetvédelmi műszaki szabályokba és a rendeltetés szerinti
használati kategóriába való beilleszkedése időszakos műszaki vizsgán
keresztüli igazolásáról szóló 81/2000. számú kormányrendelet
módosításáról és kiegészítéséről
42. – Rendelet egyes egészségügyi tárgyköri pénzügyi intézkedések szabályozásáról
43. – Rendelet a román állampolgárok által az országból való kilépéskor az európai
uniós tagállamokba és más államokba való belépéshez teljesítendő
feltételekről szóló 144/2001. számú sürgősségi kormányrendelet 22. cikke
a) pontjának és a romániai útlevelek rendszeréről szóló 65/1997. számú
kormányrendelet 12. cikke (1) bekezdésének módosításáról
45. – Rendelet a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek piacának
megszervezéséről
47. – Rendelet az állati hulladékok ártalmatlanításának szabályozásairól
49. – Rendelet a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedések
megállapításáról szóló 11/2004. számú sürgősségi kormányrendelet
kiegészítéséről
54. – Rendelet a közösségi alapokat kezelő személyzet pénzügyi ösztönzéséről szóló
490/2004. számú törvény 1. cikke (1) bekezdésének módosításáról
55. – Rendelet az országos közúti szállítást végző gépjárművezetők vezetési
időszakainak, illetve pihenési időszakaszainak megállapításáról szóló
17/2002. számú kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről

187/2005. aug. 24.
196/2005. szept. 6.

178/2005. aug. 11.
178/2005. aug. 11.
213/2005. okt. 3.

184/2005. aug. 19.
217/2005. okt. 7.

189/2005. aug. 26.
190/2005. aug. 29.

203/2005. szept. 15.
209/2005. szept. 23.
228/2005. okt. 24.
201/2005. szept. 13.
204/2005. szept. 16.
207/2005. szept. 21.

KORMÁNYHATÁROZATOK
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
440. – Határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Őrség átszervezéséről és
működéséről
161/2005. júl. 22.
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448. – Határozat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
521. – Határozat a helyi közigazgatási hatóságok társulási struktúrái
megkérdezésének eljárásáról a jogszabálytervezetek kidolgozásával
kapcsolatban
539. – Határozat a szociális ellátó intézmények és az irányadó személyzeti struktúra
jegyzékének, a szociális ellátó intézmények szervezeti és működési
keretszabályzatának, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló 68/2003.
számú kormányrendelet előírásai végrehajtására vonatkozó módszertani
szabályoknak a jóváhagyásáról
540. – Határozat a törvénytelen kábítószergyártásra használt prekurzorok
jogrendjéről szóló 300/2002. számú törvényre vonatkozó, az 1121/2002.
számú kormányhatározattal jóváhagyott végrehajtási szabályzat
módosításáról és kiegészítéséről
543. – Határozat a 2005-2009 közötti időszak bírósági rendszerének információs
stratégiája jóváhagyásáról és a stratégiát megfigyelő és implementáló
bizottság szervezetéről és működéséről
550. – Határozat intézkedések megállapításáról a volt állami társadalombiztosítási
rendszerből származó nyilvános rendszerbeli nyugdíjak átszámítására
560. – Határozat azon építménykategóriákról, amelyekben kötelező polgári védelmi
óvóhelyeket létesíteni, valamint amelyeknél parancsnoki pontokat
rendeznek be
567. – Határozat a doktori tanulmányok megszervezéséről és lebonyolításáról
610. – Határozat az Adóügyi Törvénykönyvről szóló 571/2003. számú törvény
alkalmazására a 44/2004. számú kormányhatározattal jóváhagyott
módszertani szabályok módosításáról és kiegészítéséről
614. – Határozat az Országos Szakmai és Műszaki Oktatásfejlesztő Központ
létesítéséről szóló 855/1998. számú kormányhatározat módosításáról
615. – Határozat a közoktatásban megszervezett nemzetközi iskolai
tantárgyversenyeken kitüntetett tanulók és egyetemi hallgatók, valamint a
rendkívüli kutatási eredményeket elért doktoranduszok ösztönzéséről
szóló 1004/2002. számú kormányhatározat módosításáról
617. – Határozat a jogszabálytervezetek Kormány általi kidolgozásának,
véleményezésének és elfogadásra terjesztésének eljárására vonatkozó, az
50/2005.
számú
kormányhatározattal
jóváhagyott
szabályzat
módosításáról és kiegészítéséről
621. – Határozat a csomagolás és a csomagolási hulladék kezeléséről
627. – Határozat a járóbeteg-kezelésben a biztosítottaknak orvosi recept alapján
személyes hozzájárulással vagy anélkül nyújtott ember-gyógyászati
gyógyszerek jegyzékében foglalt gyógyszerek közös nemzetközi
elnevezését tartalmazó 2005. évi jegyzék jóváhagyásáról tárgyú
235/2005. számú kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
646. – Határozat bizonyos veszélyes vegyi anyagok és készítmények piacra
bocsátásának és használatának korlátozásáról szóló 347/2003. számú
kormányhatározat módosításáról és kiegészítéséről
687. – Határozat a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb társadalombiztosítási
járandóságokról szóló 19/2000. számú törvény 183. cikkének alkalmazási
módszertani szabályait jóváhagyó 403/2001. számú kormányhatározat
hatályon kívül helyezéséről
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1
145/2005. júl. 1.
149/2005. júl. 7.

150/2005. júl. 8.

146/2005. júl. 4.
155/2005. júl. 14.
147/2005. júl. 5.
146/2005. júl. 4.
155/2005. júl. 14.
160/2005. júl. 21.
167/2005. júl. 28.

167/2005. júl. 28.

165/2005. júl. 27.
177/2005. aug. 10.

179/2005. aug. 12.
167/2005. júl. 28.

196/2005. szept. 6.
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711. – Határozat a lakosságnak rendeltetett egyes termékek és szolgáltatások árának
és díjának a megállapításáról az állami költségvetési szubvenciók
megszüntetésének feltételei között tárgyú 179/1993. számú
kormányhatározat hatályon kívül helyezéséről
723. – Határozat a művelődés és művészet terén legalább 10 évig tevékenységet
kifejtő nyugdíjasok országos szintű hozzáféréséről a kulturális
eseményekhez tárgyú 385/2004. számú kormányhatározat módosításáról
733. – Határozat intézkedésekről a volt állami társadalombiztosítási rendszerből
származó nyilvános rendszeri nyugdíjak átszámítására
777. – Határozat a földművesek nyugdíjának növeléséről 2005 szeptemberétől
778. – Határozat a súlyosan fogyatékos felnőtteket megillető havi juttatás
indexálásáról
785. – Határozat az egyesületekről és alapítványokról szóló, utólagosan módosított
és kiegészített 26/2000. számú kormányrendelet szerint létesített
tejelőállat-tenyésztő egyesületeknek, valamint tejelő állatokat tartó
mezőgazdaság termelőknek új fejő és hűtőberendezések beszerzése
érdekében nyújtott állami költségvetési támogatások programjának
jóváhagyásáról
786. – Határozat az állam közvetlen támogatásáról, amelyet 2005. évben a
nyersdohány-termesztésre nyújtanak a termés és a dohány minőségének
növelése céljából
787. – Határozat a Román Tudományos és Technológiai Hivatalnak az Európai
Unió melletti létrehozása jóváhagyásáról
796. – Határozat az építkezési termékek piacra bocsátási feltételeinek
megállapításáról szóló 622/2004. számú kormányhatározat módosításáról
és kiegészítéséről
797. – Határozat az adóköteles értékek, a helyi adók és illetékek és ezekkel
azonosított más díjak, valamint az inflációráta függvényében évente
indexált bírságok szintjének jóváhagyásáról a 2006. adóügyi évre
vonatkozóan
809. – Határozat az egyéni védőfelszerelések lényeges biztonsági követelményeinek
és piacra bocsátásuk feltételeinek megállapításáról szóló 115/2004.
számú kormányhatározat módosításáról
815. – Határozat az ökocímke megadására vonatkozó kritériumok megállapításáról a
„televíziók” termékcsoport tekintetében
816. – Határozat az Országos Lakásügynökség létesítéséről szóló 152/1998. számú
törvény előírásainak alkalmazásba helyezésére vonatkozó, a 962/2001.
számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertani szabályok
módosításáról
860. – Határozat a törvényellenes kábítószerforgalom és –fogyasztás leküzdéséről
szóló 143/2000. számú törvény alkalmazási szabályzatának
jóváhagyásáról
873. – Határozat speciális intézkedések megállapításáról az adócsalás megelőzésére
és leküzdésére a mezőgazdasági eredetű etilalkohol, a szeszes italok, a
dohánytermékek és ásványi olajok terén
890. – Határozat a földterületek feletti tulajdonjogot megállapító bizottságok
létrehozási eljárására, feladatkörére és működésére, a birtoklevelek
mintájára és odaítélési módjára, valamint a tulajdonosok birtokba

1

168/2005. júl. 28.
207/2005. szept. 21.
164/2005. júl. 26.
190/2005. aug. 29.
203/2005. szept. 15.

211/2005. szept. 28.
206/2005. szept. 20.
189/2005. aug. 26.
215/2005. okt. 5.

205/2005. szept. 19.
200/2005. szept. 12.
211/2005. szept. 28.

208/2005. szept. 22.
212/2005. szept. 29.
211/2005. szept. 28.
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helyezésére vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról
911. – Határozat az orvostechnikai eszközök piacra helyezése és használatbavétele
feltételeinek megállapításáról
924. – Határozat az élelmiszertermékek higiéniájára vonatkozó általános szabályok
jóváhagyásáról
925. – Határozat szabályok jóváhagyásáról az állati eledelre és az élelmiszerekre
vonatkozó jogszabályokkal, valamint állategészségügyi és védelmi
szabályokkal való megfelelőség ellenőrzését biztosító hatósági
ellenőrzésekre vonatkozóan
930. – Határozat az egészségügyi és hidrogeológiai védőövezetek jellegére és
nagyságára vonatkozó speciális szabályok jóváhagyásáról
934. – Határozat a mezőgazdasági beruházások ösztönzéséről szóló 231/2005.
számú törvény alkalmazási módszertani szabályainak jóváhagyásáról
954. – Határozat az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
jóváhagyásáról
956. – Határozat a biocid termékek forgalomba hozataláról
984. – Határozat az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabályok elleni
kihágások megállapításáról és büntetéséről
992. – Határozat egyes veszélyes anyagok villamos és elektronikus
berendezésekben való használatának korlátozásáról
1006. – Határozat az egyes egészségügyi tárgyköri pénzügyi intézkedések
szabályozásáról szóló 42/2005. számú kormányrendelet 2. cikke előírásai
alkalmazásának módszertani szabályai jóváhagyásáról
1020. – Határozat a természetes ásványvizek kitermelésére és forgalmazására
vonatkozó műszaki szabályok jóváhagyásáról
1093. – Határozat a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok
közösségeinek tulajdonát képező ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló,
újraközzétett 83/1999. számú sürgősségi kormányrendelet alkalmazására
vonatkozó módszertani szabályok jóváhagyásáról
1094. – Határozat a romániai egyházak tulajdonában volt egyes ingatlanok
visszaszolgáltatásáról szóló, az 501/2002. számú törvénnyel
módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 94/2000. számú
sürgősségi kormányrendelet alkalmazására vonatkozó módszertani
szabályok jóváhagyásáról, valamint intézkedések megállapításáról a
Különleges Visszaszolgáltató Bizottság szervezésére és működésére
tárgyú 1164/2002. számú kormányhatározat módosításáról
1120. – Határozat a földterületek feletti tulajdonjogot megállapító bizottságok
létrehozási eljárására, feladatkörére és működésére, a birtoklevelek
mintájára és odaítélési módjára, valamint a tulajdonosok birtokba
helyezésére vonatkozó, a 890/2005. számú kormányhatározattal
jóváhagyott szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
1169. – Határozat a doktorátusi tanulmányok szervezéséről és lebonyolításáról szóló
567/2005. számú kormányhatározat módosításáról
1210. – Határozat az állati hulladékártalmatlanítási tevékenység koncesszióba
adásáról
1212. – Határozat a magas köztisztviselők bizottságai tevékenységének
lebonyolítására vonatkozó szükséges intézkedésekről
1225. – Határozat orvosi kabinet rendeltetésű helyiségek koncesszióba adásáról
szóló 884/2004. számú kormányhatározat 1. cikke (2) bekezdésének
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195/2005. szept. 5.
237/2005. nov. 10.
216/2005. okt. 6.

218/2005. okt. 10.
211/2005. szept. 28.
224/2005. okt. 20.
261/2005. dec. 15.
230/2005. okt. 28.
235/2005. nov. 8.
209/2005. szept. 23.
254/2005. dec. 9.
222/2005. okt. 18.

262/2005. dec. 16.

242/2005. nov. 17.

240/2005. nov. 15.
239/2005. nov. 14.
246/2005. nov. 28.
246/2005. nov. 28.

18

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE, I. RÉSZ, 272/2005. szám

módosításáról
1240. – Határozat a romániai büntetőjogászok egyesületének közhasznúként való
elismeréséről
1249. – Határozat a lakásfűtésre földgázt használó, alacsony jövedelmű lakosság
pénzbeli támogatását célzó program bevezetéséről szóló 91/2005. számú
sürgősségi kormányrendelet előírásaira vonatkozó alkalmazási
módszertani szabályok jóváhagyásáról
1251.
–
Határozat
intézkedésekről
a
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek/tanulók/fiatalok
tanulását,
oktatását,
hiányosságaik
kompenzálását, rekuperációját és speciális védelmét célzó tevékenység
tökéletesítésére a speciális és integrált speciális oktatási rendszerben
1254. – Határozat a lakosság számára központosított rendszereken át lakásfűtés és
melegvíz-készítés céljaira leszállított hőenergia országos referencia
árszintjének megállapításáról
1258. – Határozat a Közoktatás Minőségét Biztosító Román Hivatal (KMBRH)
szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról
1275. – Határozat a bírák és ügyészek jogállásáról szóló, újraközzétett 303/2004.
számú törvénynek és az Alkotmánybíróság szervezéséről és működéséről
szóló, újraközzétett 47/1992. számú törvénynek a szolgálati nyugdíjra és
a 2 éves korúnál kisebb gyermekek neveléséért járó pótlékra vonatkozó
előírásai alkalmazásának módszertani szabályai jóváhagyásáról
1317. – Határozat az idős személyek otthoni gondozása terén végzett önkéntesi
tevékenységek támogatásáról
1334. – Határozat az állam részvényesi részvételével működő banktársaságok
privatizációjáról szóló 83/1997. számú törvény alkalmazására vonatkozó,
a 458/1997. számú kormányhatározattal jóváhagyott módszertani
szabályok 5. cikkének a módosításáról
1344. – Határozat a háborús veteránokat, a hadiözvegyeket, valamint a háborúban, a
rendes szolgálaton kívül megsebesülteket megillető, háztartási
szükségletekre vonatkozó lakásbérlési, elektromos áram és hőenergia
költségek egy részének fedezése céljából nyújtott évi segély összegének
megállapítására
1394. – Határozat az egyes egészségügyi tárgyköri pénzügyi intézkedések
szabályozásáról szóló 42/2005. számú kormányrendelet 2. cikke előírásai
alkalmazására vonatkozó, az 1006/2005. számú kormányhatározattal
jóváhagyott módszertani szabályok módosításáról

240/2005. nov. 15.
243/2005. nov. 18.

240/2005. nov. 15.

259/2005. dec. 13.
233/2005. nov. 3.
269/2005. dec. 28.

250/2005. dec. 6.
264/2005. dec. 19.

251/2005. dec. 6.

265/2005. dec. 20.

254/2005. dec. 9.

A KÖZPONTI SZAKKÖZIGAZGATÁS AKTUSAI
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
838. – Az egészségügyi miniszter rendelete az importált/exportált, fogyasztott vagy
a gyártási folyamatban felhasznált kábítószerek és pszichotrop anyagok
mennyiségére vonatkozó adatokat nem továbbító gazdasági vállalkozók
tekintetében alkalmazott szankciókról
204/2005. szept. 16.
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0
1
869. – Az egészségügyi miniszter rendelete azon gyógyszerek jegyzékének
megállapítására, amelyek tekintetében nem állapítanak meg
referenciaárat, és ezek elszámolási árának megállapítására tárgyú
605/2005. számú egészségügyi miniszteri rendelet módosításáról és
kiegészítéséről
220/2005. okt. 14.
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1054/C. – Az igazságügyi miniszter rendelete a Magisztrátusok Legfelsőbb
Tanácsa, az Igazságügyi Minisztérium, a Legfelsőbb Semmítő és
Ítélőszék melletti Ügyészség, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség, a
bűnüldöző szervek, a bíróságok, a közjegyzői irodák, az ügyvédek és a
bírósági végrehajtók által igénybe vett tolmácsok és fordítók
engedélyezéséről és fizetéséről szóló, a 281/2004. számú törvénnyel és
módosításokkal a 110/2005. számú törvénnyel jóváhagyott 11/2005.
számú kormányrendelettel utólagosan módosított és kiegészített
178/1997. számú törvény alkalmazási szabályzatának módosításáról
202/2005. szept. 14.
1419/C. – Az igazságügyi miniszter rendelete az Igazságügyi Minisztérium keretén
belül, a bírákkal és ügyészekkel azonosított jogi szakszemélyzet
258/2005. dec. 13.
szabadságáról szóló szabályzat jóváhagyásáról
INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
221. – Az informatikai és hírközlési miniszter rendelete a műszaki és módszertani
szabályok jóváhagyásáról az elektronikus jegyzői tevékenység jogi
rendszeréről szóló 589/2004. számú törvény alkalmazására
149/2005. júl. 7.
320. – Az informatikai és hírközlési miniszter rendelete az informatikai és hírközlési
miniszternek a társulások és alapítványok létesítéséhez és működéséhez
szükséges véleményezések megadásának eljárására vonatkozó 298/2003.
számú rendelete hatályon kívül helyezéséről
220/2005. okt. 14.
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1037. – A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter rendelete a környezetre
gyakorolt hatás felmérésének és a környezetvédelmi engedély
kibocsátásának eljárását jóváhagyó 860/2002. számú vízügyi és
környezetvédelmi miniszteri rendelet módosításáról
256/2005. dec. 12.
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0
1
– A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter rendelete a
vízfelhasználókkal, a part menti lakossággal és a közönséggel a
vízgazdálkodási döntéshozatalban való konzultálás eljárásának
jóváhagyására
246/2005. nov. 28.

KÖZIGAZGATÁSI ÉS BELÜGYMINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
665. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete a megelőző tevékenység
tervezési, szervezési, előkészítési, lefolytatási és értékelési
szabályzatának jóváhagyásáról
687. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete a Románia területén kataszteri,
geodéziai és kartográfiai szakmunkálatokat kivitelező és ellenőrző
természetes és jogi személyek engedélyezésére vonatkozó, az 538/2001.
számú közigazgatási miniszteri rendelettel jóváhagyott szabályzat
kiegészítéséről
820. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete az Európai Unió tagállamaiba,
vagy más, belépési vízumot nem igénylő államokba utazó román
állampolgároknak
az
országból
való
kilépéskor
szükséges
dokumentumok és valutában birtokolt minimális pénzmennyiség
megállapításáról
900. – A közigazgatási és belügyminiszter rendelete az Európai Unió tagállamaiba,
vagy más, belépési vízumot nem igénylő államokba utazó román
állampolgároknak
az
országból
való
kilépéskor
szükséges
dokumentumok és valutában birtokolt minimális pénzmennyiség
megállapításáról
szóló
820/2005.
számú
közigazgatási
és
belügyminiszteri rendelet módosításáról és kiegészítéséről

A közlöny száma
és kelte
1
147/2005. júl. 5.

147/2005. júl. 5.

228/2005. okt. 24.

232/2005. nov. 2.

KÖZPÉNZÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
0
460. – Az Országos Adóigazgatási Ügynökség alelnökének rendelete az
egyszerűsített vámolási eljárásokra vonatkozó szabályok jóváhagyására
870. – A közpénzügyi miniszter rendelete az adónyilvántartó könyvről
949. – A közpénzügyi miniszter rendelete az adónyilvántartó könyvről szóló
870/2005. számú közpénzügyi miniszteri rendelet kiegészítéséről
1408. – A közpénzügyi miniszter rendelete a dematerializált formában kibocsátott
állampapírokkal kapcsolatos műveletekre vonatkozó szabályzat
jóváhagyásáról
1691. – A közpénzügyi miniszter rendelete az egyszerűsített vámolási eljárásokra
vonatkozó szabályok módosítására és kiegészítésére

A közlöny száma
és kelte
1
169/2005. júl. 29.
155/2005. júl. 14.
172/2005. aug. 3.
246/2005. nov. 28.
170/2005. aug. 1.
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MEZŐGAZDASÁGI, ERDÉSZETI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
1133. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete a
természetes halasvizekben való halászatról
256/2005. dec. 12.
1134. – A mezőgazdasági, erdészeti és vidékfejlesztési miniszter rendelete az élő
256/2005. dec. 12.
vízi erőforrásokhoz halászat céljából való hozzáférésről
MUNKAÜGYI, TÁRSADALMI SZOLIDARITÁSI ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
542. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete az
ételjegyek indexált névértékének megállapításáról 2005 második félévére 205/2005. szept. 19.
595. – A munkaügyi, társadalmi szolidaritási és családügyi miniszter rendelete a
szabályok jóváhagyásáról a nyilvános nyugdíjrendszerről és egyéb
társadalombiztosítási járandóságokról szóló, utólagosan módosított és
kiegészített 19/2000. számú törvény előírásainak alkalmazására tárgyú
340/2001. számú munkaügyi és társadalmi szolidaritási miniszteri
rendelet módosítására
191/2005. aug. 30.
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM
A jogszabály száma és címe
4399.

4655.
4923.

4925.
5020.
5021.

0
– Oktatási és kutatási miniszteri rendelet a kutatási fejlesztési személyzet
alapszabályáról szóló 319/2003. számú törvény hatályba lépését
megelőzőn szerzett kutatási-fejlesztési tisztségeknek és fokoknak a
319/2003. számú törvényben megállapított kutatási-fejlesztési szakmai
fokoknak megfelelő tisztségekkel való egyenértékesítésére
– Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a közoktatás felmérésére és
akkreditálására vonatkozó metodológia jóváhagyásáról
– Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a vidéki környezetben lakó
diákok tanulmányi ösztöndíjban való részesítéséről szóló 769/2005.
számú kormányhatározat alkalmazási módszertani szabályainak
jóváhagyásáról
– Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a közoktatási intézmények
szervezéséről és működéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról
– Az oktatási és kutatási miniszter rendelete az állami líceumi és szakiskolai
oktatás 2006-2007-es tanévére a felvételi megszervezésére és
lebonyolítására vonatkozó metodológia jóváhagyásáról
– Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a kötelező oktatás befejezését
követő tanulmányok folytatására vonatkozó metodológia jóváhagyásáról

A közlöny száma
és kelte
1

190/2005. aug. 29.
219/2005. okt. 11.

219/2005. okt. 11.
238/2005. nov. 11.
253/2005. dec. 8.
241/2005. nov. 16.
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0
1
5351. – Az oktatási és kutatási miniszter rendelete a tanfelügyelőségek
főtanfelügyelői/főtanfelügyelő-helyettesi és a pedagógusok háza
igazgatói tisztségének betöltését célzó versenyvizsga megszervezési és
lebonyolítási módszertanának jóváhagyásáról
270/2005. dec. 29.
NUKLEÁRIS TEVÉKENYSÉGEK ELLENŐRZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ ORSZÁGOS BIZOTTSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
274. – A Nukleáris Tevékenységek Ellenőrzésével Foglalkozó Országos Bizottság
elnökének rendelete a radioaktív hulladékok Románia területén történő
nemzetközi szállításának felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó
szabályok jóváhagyásáról
255/2005. dec. 9.
ORSZÁGOS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI HATÓSÁG
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
109. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének
rendelete az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szabályok elleni
kihágások megállapítására és büntetésére szolgáló jegyzőkönyv
formanyomtatványának és az Országos Állategészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által a jegyzőkönyv-minta használatára
feljogosított személyek megállapítására
253/2005. dec. 8.
119. – Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökének
rendelete az állatok szállítás közbeni védelmére vonatkozó
állategészségügyi szabály jóváhagyásáról
265/2005. dec. 20.
A BIZTOSÍTÁSFELÜGYELETI BIZOTTSÁG AKTUSAI
A jogszabály száma és címe
0

A közlöny száma
és kelte
1

3108. – Rendelet az utcai áldozatok oltalmazását célzó alap létrehozására,
kezelésére és felhasználására vonatkozó szabályok végrehajtására
175/2005. aug. 8.
A MAGISZTRÁTUSOK LEGFELSŐBB TANÁCSÁNAK AKTUSAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
144. – A Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsának határozata a magisztrátusok
deontológiai kódexének jóváhagyásáról
152/2005. júl. 11.
321. – Határozat a magisztratúrai felvételi vizsga szervezéséről és lebonyolításáról
szóló szabályzat jóváhagyásáról
260/2005. dec. 14.
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0
1
481. – Határozat a magisztratúrai felvételi vizsga szervezéséről és lebonyolításáról
szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
260/2005. dec. 14.
AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ PÉNZTÁR AKTUSAI
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
221. – Az Országos Egészségbiztosító Pénztár elnökének rendelete az egészségügyi
társadalombiztosítási járulékra vonatkozó módszertani szabályok
jóváhagyásáról
268/2005. dec. 23.
ROMÁNIA NEMZETI BANKJÁNAK RENDELKEZÉSEI
SZABÁLY
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
10. – Szabályok a természetes személyeknek rendeltetett hitelek hitelkockázati
korlátozására
204/2005. szept. 16.
SZABÁLYZAT
A jogszabály száma és címe

A közlöny száma
és kelte
1

0
6. – Románia Nemzeti Bankjának a valutarendszerről szóló 4/2005. számú
szabályzata és a valutaműveletek engedélyezéséről szóló 5/2005. számú
szabályai módosításáról és kiegészítéséről
176/2005. aug. 9.
7. – Szabályzat Románia Nemzeti Bankjának a Fizetési Incidensekkel Foglalkozó
Központ megszervezéséről és működéséről Románia Nemzeti Bankja
keretében tárgyú 1/2001. számú szabályzata módosításáról
204/2005. szept. 16.
ÚJRAKÖZZÉTÉTELEK
A jogszabály száma és címe
0
257/2001. számú törvény a Románia légiterét engedély nélkül igénybe vevő légi
járművekkel szembeni eljárásról
10/2001. számú törvény az 1945. március 6. és 1989. december 22. közötti
időszakban visszaéléssel átvett egyes ingatlanok jogi rendszeréről
21/1996. számú versenytörvény
143/1999. számú törvény az állami segélyről
304/2004. számú törvény a bírósági szervezésről
317/2004. számú törvény a Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsáról
303/2004. számú törvény a bírák és az ügyészek jogállásáról

A közlöny száma
és kelte
1
181/2005. aug. 16.
199/2005. szept. 9.
200/2005. szept. 12.
205/2005. szept. 19.
210/2005. szept. 27.
211/2005. szept. 28.
212/2005. szept. 29.
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0
128/1998. számú kormányrendelet az elkobzott vagy a törvény szerint az állam
magántulajdonába került javak értékesítési módozatának és feltételeinek
szabályozásáról
92/2003. számú kormányrendelet az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről
66/1997. számú kormányrendelet az államkölcsönkötvények vásárlásával
Romániában megvalósított külföldi eredetű befektetések rendszeréről
1/2000. számú kormányrendelet a törvényszéki orvostani intézmények
tevékenységének megszervezéséről és ezen intézmények működéséről

1
214/2005. okt. 4.
220/2005. okt. 14.
230/2005. okt. 28.
248/2005. dec. 2.

____________________
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