MELLÉKLET

A nemzeti kisebbségek védelmére és jogaira vonatkozó
elõírásokat tartalmazó jogi dokumentumok Romániában

Cím

Szám/Keltezés

2008
A Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 137/2008.02.06.
a nemzeti kisebbségek témakörében folytatott kutatások támogatására vonatkozó, 2007. november 14-én Nagyszebenben aláírt
protokollum jóváhagyásáról szóló határozat (Hotãrâre pentru
aprobarea Protocolului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare în vederea sprijinirii cercetãrii în domeniul minoritãþilor naþionale, semnatã la Sibiu la 14 noiembrie 2007)
Sürgõsségi rendelet a helyi önkormányzati képviselõk megválasz- 20/2008.02.27.
tásának megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó egyes intézkedésekrõl (Ordonanþã de urgenþã privind unele mãsuri pentru
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru autoritãþile administraþiei publice locale)
Sürgõsségi rendelet az egységes országos segélyhívó rendszer meg- 34/2008.03.19.
szervezésérõl és mûködésérõl (Ordonanþã de urgenþã privind organizarea ºi funcþionarea Sistemului naþional unic pentru apeluri
de urgenþã)
Törvény a Képviselõház és a Szenátus megválasztásáról, valamint 35/2008.03.13.
az önkormányzati képviselõk megválasztásáról szóló 2004. évi 67.
számú törvény, a 2001. évi 215-ös számú helyi közigazgatási törvény, illetve a helyi önkormányzati képviselõk jogállásáról szóló
2004. évi 393-as törvény módosítására és kiegészítésére (Lege
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii administraþiei publice
locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali)
Törvény a szellemi kulturális örökség védelmérõl (Lege privind 26/2008.02.29.
protejarea patrimoniului cultural imaterial)
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Rendelet a lakóházak és a népesség összeírásának végrehajtásáról 36/2007.08.07.
(Ordonanþã privind efectuarea recensãmântului populaþiei ºi al locuinþelor)
Rendelet az érdemfokozat és az érdemfizetés megítélési kritériu- 2575/2007.11.09.
mainak és módszertanának jóváhagyásáról a közoktatásban (Ordin privind aprobarea Metodologiei ºi criteriilor de acordare a
gradaþiei de merit ºi a salariului de merit în învãþãmântul preuniversitar)
Határozat a romák rabságának tanulmányozásával foglalkozó Bi- 546/2007.06.06.
zottság létrehozásáról (Hotãrâre privind înfiinþarea Comisiei pentru studierea robiei romilor)
Határozat a 2006. évi 523-as számú, a Maros megyei Hadrév tele- 734/2007.07.11.
pülés 2006–2008 közötti idõszakra vonatkozó közösségfejlesztési
programját jóváhagyó kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Hotãrârii
Guvernului nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitarã în localitatea Hãdãreni, judeþul Mureº, pentru
perioada 2006–2008)
Sürgõsségi kormányrendelet az európai parlamenti választások 1/2007.02.07.
megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó egyes intézkedésekrõl (Ordonanþã de urgenþã privind unele mãsuri pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Parlamentul European)
Sürgõsségi rendelet az európai parlamenti választások megszerve- 8/2007.02.20.
zésére és lebonyolítására vonatkozó egyes intézkedésekrõl szóló
2007. évi 1. számú sürgõsségi kormányrendelet IV. cikkének, valamint az európai parlamenti választások megszervezésérõl és lebonyolításáról szóló 2007. évi 33. számú törvény 92. cikke 2. bekezdésének módosításáról (Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea
art. IV din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 1/2007 privind
unele mãsuri pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru
Parlamentul European ºi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007
privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Parlamentul
European)
Rendelet az elõadásokat és koncerteket szervezõ társulatokról és 21/2007.01.31.
intézményekrõl, valamint a mûvészeti impresszáriós tevékenység
lebonyolításáról (Ordonanþã privind instituþiile ºi companiile de
spectacole sau concerte, precum ºi desfãºurarea activitãþii de impresariat artistic)
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Sürgõsségi rendelet a Kormány szervezeti apparátusának újraszer- 25/2007.04.18.
vezésére vonatkozó egyes intézkedésekrõl (Ordonanþã de urgenþã
privind stabilirea unor mãsuri pentru reorganizarea aparatului de
lucru al Guvernului)
Rendelet a 2005–2008 idõszakra szóló, a kis- és középvállalkozói 50/2007.03.21.
szektorban tevékenykedõ menedzsernõk vállalkozói kultúrájának
fejlesztését célzó többéves országos program gyakorlatba ültetésének jóváhagyásáról (Ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului naþional multianual pe perioada 2005–
2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii
Határozat a 486/2006. számú 2007. évi költségvetési törvény 99/2007.01.31.
3/13/02a mellékletének a) és b) pontjában elõirányzott összegek
felhasználási és elosztási módjának a jóváhagyásáról (Hotãrâre
pentru aprobarea modului de repartizare ºi de utilizare a sumelor
prevãzute la lit. a) ºi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului
de stat pe anul 2007 nr. 486/2006)
Rendelet a kórházak és a felsõfokú egészségügyi oktatás, illetve az 140/2007.01.26.
egészségügyi oktatási egységek közötti együttmûködés megvalósítását biztosító metodológia jóváhagyásáról (Ordin pentru aprobarea Metodologiei în baza cãreia se realizeazã colaborarea dintre
spitale ºi instituþiile de învãþãmânt superior medical, respectiv unitãþile de învãþãmânt medical)
Törvény a pedagógusok jogállását szabályozó 1997. évi 128. tör- 148/2007.06.01.
vény módosításáról és kiegészítésérõl (Lege pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic)
Az Országos Közoktatási Értékelési és Tantervfejlesztési Központ 231/2007.03.07.
létrehozására, felépítésére és mûködésére vonatkozó határozat
(Hotãrâre privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Centrului Naþional pentru Curriculum ºi Evaluare în Învãþãmântul Preuniversitar)
Törvény az 1992. november 5-én Strasbourgban elfogadott Regio- 282/2007.10.24.
nális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának ratifikálásáról
(Lege pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare, adoptatã la Strasbourg la 5 noiembrie 1992)
Határozat a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet felépítésérõl és mû- 893/2007.08.01.
ködésérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale)
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Határozat az emberkereskedelem áldozatainak védelmére és segí- 1238/2007.10.10.
tésére szakosodott szolgáltatások sajátos országos szabványainak
a jóváhagyásáról (Hotãrâre privind aprobarea Standardelor naþionale specifice pentru serviciile specializate de asistenþã ºi protecþie
a victimelor traficului de persoane)
A 2008. évi érettségi vizsga szervezési és lebonyolítási metodológi- 1869/2007.08.31.
ájának és naptárának jóváhagyásáról szóló rendelet (Ordin privind
aprobarea Calendarului ºi a Metodologiei de organizare ºi desfãºurare a examenului de bacalaureat – 2008)
Rendelet a „Második esély” Program alkalmazásáról (Ordin pri- 2268/2007.09.28.
vind aplicarea Programului „A doua ºansã”)
Rendelet az óvódai, alap- és középfokú oktatásban betöltetlen 2530/2007.10.31.
szlovák nyelv és irodalom – óvónõk, tanítók, tanárok –, török
nyelv és irodalom – tanítók, tanárok –, anyanyelvként kezelt orosz
nyelv és irodalom – tanárok –, német nyelv és irodalom – óvónõk,
tanítók, tanárok – pedagógusi állások elfoglalására kidolgozott
terv jóváhagyásáról (Ordin privind aprobarea programelor pentru
ocuparea posturilor didactice vacante în învãþãmântul preuniversitar la Limba ºi literatura slovacã – educatoare, învãþãtori, profesori, Limba ºi literatura turcã – institutori, profesori, Limba ºi literatura rusã maternã – profesori, Limba ºi literatura germanã – educatoare, învãþãtori, profesori)
Rendelet a közoktatásban betöltetlenül maradt „Történelem és a 2600/2007.11.14.
magyar kisebbség hagyományai” pedagógusi állások elfoglalására
kidolgozott terv jóváhagyásáról (Ordin privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învãþãmântul
preuniversitar la Istoria ºi tradiþiile minoritãþii maghiare)
Rendelet a felsõoktatási intézmények beiskolázási számának el- 1007/2007.05.23.
osztásáról, a 2007–2008-as egyetemi felvételire való tekintettel
(Ordin privind repartizarea cifrei de ºcolarizare pe instituþii de învãþãmânt superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2007–2008)
Rendelet az állami szakiskolákba és középiskolába való 2008– 1868/2007. 08.31.
2009-es felvételi megszervezési és lebonyolítási eljárásainak, illetve a felvételi menetrendjének a jóváhagyásáról (Ordin privind
aprobarea procedurilor de organizare ºi desfãºurare ºi a Calendarului admiterii în învãþãmântul liceal ºi profesional de stat pentru
anul ºcolar 2008–2009)
Rendelet a sokszínûség problémakörének fejlesztésérõl a nemzeti 1529/2007.07.18.
alaptantervben (Ordin privind dezvoltarea problematicii diversitãþii în curriculumul naþional)
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2006
Rendelet a vezetõi jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgát 1497/2006.11.09.
illetõen (Ordin privind procedura de examinare pentru obþinerea
permisului de conducere)
Rendelet a közoktatási intézmények igazgatói és aligazgatói tisztsé- 3142/2006.01.25.
geinek betöltésére kiírt vizsga szervezési és lebonyolítási metodológiájáról (Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare ºi
desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat)
Határozat Románia Kormányának a romák helyzetének javítását 27/2006.03.15.
célzó Stratégiája alkalmazásának felgyorsításával megbízott Egyeztetõ bizottság létrehozásáról (Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea implementãrii Strategiei
Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor
Határozat „A romák helyzetének javítását célzó országos stratégia 41/2006.04.13.
alkalmazásának felgyorsítására” elnevezésû több éves, 2004–2006
között zajló PHARE programot koordináló Bizottság létrehozásáról (Decizie privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004-2006, denumit „Accelerarea implementãrii Strategiei naþionale de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor”)
Törvény a közúti közlekedésrõl szóló 2002. évi 195. számú Sür- 49/2006.03.08.
gõsségi kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile publice)
Törvény április 8-nak „A romániai roma etnikum ünnepévé” nyil- 66/2006.03.22.
vánításáról (Lege pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca „Sãrbãtoarea etniei romilor din România”
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának a munkaköri 140/2006.08.28.
jegyzékét jóváhagyó 2005. évi 400. számú miniszterelnöki határozat mellékletének módosításáról (Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 400/2005 pentru aprobarea
statului de funcþii al Departamentului pentru Relaþii Interetnice)
Rendelet a Maros megyei Maroskece községhez tartozó Hadrév 172/2006.06.19.
település 2006–2008 közötti idõszakra vonatkozó közösségfejlesztési programja ügyintézési metodológiájának jóváhagyásáról (Ordin privind aprobarea Metodologiei de gestionare a Programului
de dezvoltare comunitarã în localitatea Hãdãreni, comuna Cheþani,
judeþul Mureº, pentru perioada 2006-2008)

346

MELLÉKLET

Törvény a szabványosított kódolású karakterkészlet használatáról 183/2006.05.16.
az elektronikus dokumentumokban (Lege privind utilizarea codificãrii standardizate a setului de caractere în documentele în formã electronicã)
A Románia Kormánya, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 216/2006.05.31.
Bank, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Egyesület által létrehozott és több szponzor által finanszírozott, a Roma Integráció Évtizede Program (2005–2015) támogatását célzó alap bizalmi vagyonkezelésére vonatkozó – Bukarestben, 2005. november 17-én
aláírt – egyezmény ratifikálásáról szól törvény. (Lege pentru ratificarea Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi Asociaþia Internaþionalã de Dezvoltare privind Fondul
fiduciar susþinut de mai mulþi finanþatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005–2015, semnat la Bucureºti la
17 noiembrie 2005
Határozat az Országos Tulajdon-Visszaszolgáltató Hatóság létre- 240/2006.02.12.
hozására, felépítésére és mûködésére vonatkozó 2005. évi 361.
számú határozat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 361/2005
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor)
Törvény a diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésére 324/2006.07.14.
és büntetésére vonatkozó 2000. évi 137. számú kormányrendeletet
módosításáról és kiegészítésérõl (Lege pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare
Rendelet a szabványosított kódolású karakterkészlet használatáról 414/2006.09.25.
az elektronikus dokumentumokban (Ordin cu privire la utilizarea
codãrii standardizate a seturilor de caractere în documentele în
formã electronicã)
Törvény december 13-nak a romániai tatár etnikum ünnepévé 453/2006.12.06.
nyilvánításáról (Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca
sãrbãtoare a etniei tãtare din România)
Határozat Románia Kormányának a romák helyzetének javítását 522/2006.04.19.
célzó Stratégiáját jóváhagyó 2001. évi 430. sz. határozat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor)
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Határozat a Maros megyei Hadrév település 2006–2008 közötti 523/2006.04.19.
idõszakra vonatkozó közösségfejlesztési programjának jóváhagyásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitarã în localitatea Hãdãreni, judeþul Mureº, pentru perioada
2006–2008)
Az európai vándorcigány és roma szakértõk csoportjának (MG-S- 612/2006.05.10.
ROM) 21. Nemzetközi találkozója szervezésével járó költségeket
jóváhagyó határozat (Hotãrâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internaþionale a
Grupului de specialiºti pe problemele romilor, þiganilor ºi travellers în Europa, MG-S-ROM)
Határozat a Kormányfõtitkárság költségvetésének kiegészítésérõl 1536/2006.11.01.
a Kormány rendelkezésére álló költségvetési tartalékalapból, a
2006. évi állami költségvetés elõírásai szerint, az Országos Roma
Ügynökség számára (Hotãrâre privind suplimentarea bugetului
Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul
2006, pentru Agenþia Naþionalã pentru Romi)
A Románia Kormánya, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési 1789/2006.12.13.
Bank, valamint a Nemzetközi Fejlesztési Egyesület által létrehozott és több szponzor által finanszírozott, a Roma Integráció Évtizede Program (2005–2015) támogatását célzó alap bizalmi vagyonkezelésére vonatkozó – Bukarestben, 2005. november 17-én
aláírt (TF 070367. sz.) – egyezmény értelmében Románia Kormányát illetõ hozzájárulás befizetésérõl szóló határozat (Hotãrâre
privind plata contribuþiei Guvernului României potrivit Acordului
de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României,
Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi
Agenþia Internaþionalã de Dezvoltare privind Fondul fiduciar
susþinut de mai mulþi finanþatori pentru sprijinirea Deceniului de
incluziune a romilor 2005–2015, semnat la Bucureºti la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)
2005
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának felépítésérõl 111/2005.02.24.
és mûködésérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Relaþii Interetnice
Törvény a tulajdon és az igazságszolgáltatás reformjáról, és egyes 247/2005.07.19.
rokonintézkedésekrõl (Lege privind reforma în domeniile proprietãþii ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri adiacente*)
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Határozat az 1999. évi 83. számú, a romániai nemzeti kisebbsé- 269/2005.03.31.
gekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ
egyes ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet alkalmazásáról szóló módszertani szabályok jóváhagyásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Határozat az Országos Tulajdon-Visszaszolgáltató Hatóság létre- 361/2005.04.28.
hozásáról, felépítésérõl és mûködésérõl (Hotãrâre privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor)
Határozat Ilie Dincã úrnak, az Országos Roma Ügynökség elnö- 391/2005.07.15.
kének, tisztségébõl való felmentését illetõen (Decizie privind eliberarea domnului Ilie Dincã din funcþia de preºedinte al Agenþiei
Naþionale pentru Romi)
Moldovan és mások kontra Románia ügyben hozott határozat 1/2005.07.05.
(Hotãrâre în cauza Moldovan ºi alþii împotriva României)
Moldovan és mások kontra Románia ügyben hozott határozat 2/2005.07.12.
(Hotãrâre în Cauza Moldovan ºi alþii împotriva României)
Törvény az Országos Roma Ügynökség létrehozásáról szóló 2004. 7/2005.02.28.
évi 78. számú Sürgõsségi Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 78/2004
pentru înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Romi)
Határozat Mariea Ionescu asszonynak az Országos Roma Ügy- 392/2005.07.15.
nökség elnöki tisztségébe való kinevezésérõl (Decizie privind numirea doamnei Mariea Ionescu în funcþia de preºedinte al Agenþiei Naþionale pentru Romi)
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala munkaköri jegy- 400/2005.08.01.
zékének jóváhagyásáról (Decizie pentru aprobarea statului de
funcþii al Departamentului pentru Relaþii Interetnice)
Határozat az 1999. évi 83. számú, a romániai nemzeti kisebbsé- 1093/2005.09.15.
gekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ
egyes ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet alkalmazásáról szóló módszertani szabályok jóváhagyásáról, újraközölve (Hotãrâre pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România, republicatã)
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Határozat az Országos Roma Ügynökség felépítésére és mûködé- 1124/2005.09.22.
sére vonatkozó 2004. évi 1703. sz. Kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea
Hotãrârii Guvernului nr. 1.703/2004 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Romi)
Határozat a Bukarestben, 2005. szeptember 21-én aláírt „»Partner- 1285/2005.10.27.
ség a romák támogatásáért – 2005«, a romák helyzetének javítását
célzó Stratégia alkalmazási és monitorizálási tevékenységei” Program együttes finanszírozására és igazgatására vonatkozó, a Kormányfõtitkárság, az Országos Roma Ügynökség és az ENSZ Fejlesztési Programja közötti megállapodásról szóló Memorandum
2005. október 11-én, Bukarestben aláírt kiegészítõ Jegyzõkönyvének jóváhagyásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Protocolului adiþional, semnat la Bucureºti la 11 octombrie 2005, la Memorandumul
de înþelegere dintre Secretariatul General al Guvernului, Agenþia
Naþionalã pentru Romi ºi Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, referitor la cofinanþarea ºi administrarea Programului „Activitãþi de implementare ºi monitorizare a Strategiei pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor «Parteneriat pentru sprijinul romilor
– 2005»”, semnat la Bucureºti la 21 septembrie 2005)
Törvény a politikaelmélettel és demokráciára neveléssel foglalko- 179/2005.06.09.
zó intézetek létrehozásáról, felépítésérõl és mûködésérõl (Lege
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea institutelor de
teorie politicã ºi educaþie democraticã)
Határozat a Szenátus Szabályzatát illetõen (Hotãrâre privind Re- 28/2005.10.24.
gulamentul Senatului)
Határozat a Képviselõház Szabályzatának módosításáról és kiegé- 34/2005.10.25.
szítésérõl (Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Regulamentului Camerei Deputaþilor)
Határozat a Kulturális és Vallásügyi Minisztérium felépítésérõl és 78/2005.01.27.
mûködésérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Culturii ºi Cultelor)
Határozat a 2006–2008 idõszakra szóló, a szegénység leküzdése 1827/2005.12.22.
és a társadalmi beilleszkedés támogatása érdekében kidolgozott
Terv (PNAinc) alkalmazási programjának jóváhagyásáról (Hotãrârea privind aprobarea Programului de implementare a Planului
naþional antisãrãcie ºi promovare a incluziunii sociale (PNAinc)
pentru perioada 2006–2008)
Határozat az „Elie Wiesel” Intézet a Romániai Holokauszt Kutatá- 902/2005.08.04.
sáért létrehozásáról (Hotãrâre privind înfiinþarea Institutului Naþional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
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A rendõr hivatali kötelességeit tartalmazó és etikai szabályzatát 991/2005.08.25.
jóváhagyó Határozat (Hotãrâre pentru aprobarea Codului de eticã
ºi deontologie al poliþistului)
Határozat az állandó jellegû minisztériumközi tanácsok létrehozá- 750/2005.07.14.
sáról (Hotãrâre privind constituirea consiliilor interministeriale
permanente)
2004
Törvény az 1999. évi 83. számú, a romániai nemzeti kisebbségek- 66/2004.03.24.
hez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ egyes
ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó Sürgõsségi Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri
imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Törvény a diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésére 27/2004.03.05.
és büntetésére vonatkozó 2000. évi 137. számú kormányrendeletet
módosító és kiegészítõ 2003. évi 77. számú Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
77/2003 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare)
Törvény a helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról (Lege 67/2004.03.25.
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale)
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának felépítésére 407/2004.03.23.
és mûködésére vonatkozó 2003. évi 749. számú Kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Relaþii Interetnice)
Törvény az Ombudsman intézményének megszervezésére és mû- 233/2004.06.07.
ködésére vonatkozó 1997. évi 35. számú törvény módosításáról és
kiegészítésérõl (Lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr.
35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei Avocatul
Poporului)
Határozat október 9-nek a „Holokauszt Emléknapjává” nyilvánítá- 672/2004.05.05.
sáról (Hotãrâre privind declararea zilei de 9 octombrie „Ziua Holocaustului”)
Sürgõsségi rendelet az Országos Roma Ügynökség létrehozásáról 78/2004.10.07.
(Ordonanþã de urgenþã pentru înfiinþarea Agenþiei Naþionale pentru Romi)
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Törvény a gyermekvédelemrõl és a gyermekek jogainak támogatá- 272/2004.06.21.
sáról (Lege privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului)
Határozat a Bukarestben, 2004. szeptember 2-án aláírt „A romák 1514/2004.09.16.
helyzetének javítását célzó stratégia alkalmazási és monitorizálási
tevékenységei – 2004” Program együttes finanszírozására és igazgatására vonatkozó, a Kormányfõtitkárság – Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala és az ENSZ Fejlesztési Programja közötti megállapodásról szóló Memorandum, jóváhagyásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Memorandumului de înþelegere referitor la cofinanþarea ºi administrarea Programului „Activitãþi de implementare ºi monitorizare a strategiei pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor – 2004” dintre Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.)
– Departamentul pentru Relaþii Interetnice (D.R.I.) ºi Programul
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), semnat la Bucureºti la 2 septembrie 2004
Határozat az Országos Roma Ügynökség felépítésérõl és mûködé- 1703/2004.10.14.
sérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei Naþionale pentru Romi)
Egyes szerzõdések érvénybe lépésére vonatkozó rendelet (Ordin 2068/2004.11.01.
privind intrarea în vigoare a unor tratate)
Határozat a Diszkrimináció leküzdésére kidolgozott országos cse- 1258/2004.08.13.
lekvési terv jóváhagyásáról (Hotãrâre privind aprobarea Planului
naþional de acþiune pentru combaterea discriminãrii)
Törvény a román nyelv használatáról közterületen, közintézmé- 500/2004.11.12.
nyekben és nyilvános kapcsolatokban (Lege privind folosirea limbii române în locuri, relaþii ºi instituþii publice)
Törvény az igazságszolgáltatási rendszer megszervezésérõl (Lege 304/2004.06.28.
privind organizarea judiciarã)
Törvény a Képviselõház és a Szenátus megválasztásáról (Lege 373/2004.09.24.
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului)
Dekrétum az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. közötti idõ- 552/2004.07.05.
szakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból
üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító 1999. évi 105.
számú Kormányrendeletet módosító és kiegészítõ törvény közzétételérõl (Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6
martie 1945 din motive etnice)
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Törvény a prefektusról és a prefektusi intézményrõl (Lege privind 340/2004.07.12.
prefectul ºi instituþia prefectului)
Rendelet a beteg jogaira vonatkozó 2003. évi 46. számú törvény 386/2004.04.07.
alkalmazási szabályainak jóváhagyásáról (Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.
46/2003)
2003
Törvény a beteg jogairól (Legea drepturilor pacientului)

46/2003.01.21.

Rendelet az Adóügyi eljárást szabályozó törvénykönyvet illetõen 92/2003.12.24.
(Ordonanþã privind Codul de procedurã fiscalã)
Törvény Románia Alkotmányának felülvizsgálatáról (Lege de revi- 429/2003.10.23.
zuire a Constituþiei României)
Rendelet a diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésére 77/2003.08.28.
és büntetésére vonatkozó 2000. évi 137. számú kormányrendeletet
módosításáról és kiegészítésérõl (Ordonanþã pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare)
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának felépítésére 1095/2003.09.18.
és mûködésére vonatkozó 2003. évi 749. számú Kormányhatározat kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Relaþii Interetnice)
Határozat az Országos Roma Kultúrközpont létrehozásáról (Hotãrâ- 834/2003.07.10.
re privind înfiinþarea Centrului Naþional de Culturã al Romilor)
Határozat a 2003. évi 834. számú, az Országos Roma Kultúrköz- 1486/2003.12.11.
pont létrehozásáról szóló Kormányhatározat kiegészítésérõl
(Hotãrâre pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 834/2003
privind înfiinþarea Centrului Naþional de Culturã al Romilor)
Határozat a román állampolgárságú jelentkezõkkel szemben tá- 1432/2003.12.04.
masztott felsõfokú felvételi feltételeket illetõen a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tannyelvû csoportjaiba (Hotãrâre privind condiþiile de admitere în învãþãmântul superior a candidaþilor cetãþeni români, pentru seriile cu limba de
predare maghiarã, la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Târgu Mureº)
Határozat az Emberi Jogok Európai Bírósága elõtt képviselõ kor- 868/2003.07.17.
mánymegbízott intézményének megszervezésérõl és mûködésérõl
(Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului)
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Törvény az 1998. évi 13. számú, a romániai nemzeti kisebbségek- 458/2003.11.12.
hez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ egyes
ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló Sürgõsségi Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile
care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Törvény a politikai pártok és a választási kampányok finanszírozá- 43/2003.01.21.
sáról (Lege privind finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a
campaniilor electorale)
A politikai pártokról szóló törvény (Legea partidelor politice)

14/2003.01.09.

Törvény az 1995. évi 84. számú Tanügyi törvény módosításáról és 268/2003.06.13.
kiegészítésérõl (Lege pentru modificarea ºi completarea Legii Învãþãmântului nr. 84/1995)
Törvény a Képviselõház és a Szenátus megválasztásáról szóló 286/2003.06.27.
1992. évi 68. számú törvény módosításáról és kiegészítésérõl
(Lege privind modificarea ºi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului)
A szerzõdésekrõl szóló törvény (Lege privind tratatele)

590/2003.12.22.

A Románia Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Szö- 419/2003.10.20.
vetségi Kormánya által, a nemzeti kisebbségek védelmének területén való együttmûködésrõl kötött, Belgrádban, 2002. november 4én aláírt egyezményt megerõsítõ törvény (Lege pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia privind cooperarea în domeniul protecþiei
minoritãþilor naþionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002)
Határozat az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának felépítésérõl 749/2003.07.03.
és mûködésérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea Departamentului pentru Relaþii Interetnice)
Rendelet az elsõbbséget élvezõ települések jegyzékének és 2003- 607/2003.06.17.
ban az egészségügyi közvetítõ rendszer mûködésére településenként engedélyezett helyek számának a jóváhagyásáról (Ordin
pentru aprobarea Listei localitãþilor prioritare ºi a numãrului de
locuri aprobate pe localitate pentru funcþionarea mediatorilor sanitari în anul 2003)
Bizonyos mezõgazdasági területeknek a romák tulajdonába kerü- 256/2003.03.04.
léséhez szükséges normatív aktusok kidolgozását célzó Programot
jóváhagyó határozat (Hotãrâre pentru aprobarea Programului privind elaborarea actelor normative necesare atribuirii în proprietate a unor terenuri agricole pentru romi)
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Határozat az Országos Diszkriminációellenes Tanács felépítésére 1279/2003.11.04.
és mûködésére vonatkozó 2001. évi 1194. számú Kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii)
A Románia Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya közöt- 1310/2003.11.13.
ti, Bukarestben 2003. szeptember 23-án aláírt egyezményt jóváhagyó határozat (Hotãrâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureºti la 23 septembrie 2003)
2002
A romániai nemzeti kisebbségek közösségeinek (szervezetek, egy- 176/2002.04.11.
házak) tulajdonát képezõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatására
vonatkozó 1998. évi 112. számú Kormányrendeletet jóváhagyó
törvény (Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut
comunitãþilor (organizaþii, culte religioase) minoritãþilor naþionale din România)
A diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésére és bün- 48/2002.01.16.
tetésére vonatkozó 2000. évi 137. számú kormányrendeletet jóváhagyó törvény (Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
137/2000 privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de
discriminare)
Törvény az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. közötti idõ- 319/2002.05.27.
szakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból
üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító, a 2000. évi
189. számú törvény által jóváhagyott 1999. évi 105. számú Kormányrendelet módosításáról és kiegészítésérõl (Lege pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie
1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobatã prin Legea
nr. 189/2000
Az audiovizuális törvény (Legea audiovizualului)

504/2002.07.11.
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Törvény egy nyilatkozat megfogalmazásáról, amelyben Románia 612/2002.11.13.
elismeri a Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésére Felállított Bizottság kompetenciáját, az Egyesült Nemzetek Szövetsége által
1956. december 21-én New Yorkban elfogadott, a faji diszkrimináció valamennyi formájának kiküszöbölésérõl szóló nemzetközi
Egyezmény 14. cikkével megegyezõen (Lege pentru formularea
unei declaraþii privind recunoaºterea de cãtre România a competenþei Comitetului pentru Eliminarea Discriminãrii Rasiale, în
conformitate cu art. 14 din Convenþia internaþionalã privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasialã, adoptatã de
Adunarea generalã a Organizaþiei Naþiunilor Unite la New York la
21 decembrie 1965)
A Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének az imaházak és zsi- 598/2002.11.04.
nagógák, a temetõk és a zsidó kulturális tevékenységek helyszíneként szolgáló egyéb javak fölötti tulajdonjogát szabályozó 2002.
évi 36. számú Sürgõsségi Kormányrendeletet jóváhagyó törvény
(Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
36/2002 privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România asupra lãcaºurilor
de cult, cimitirelor ºi altor bunuri destinate activitãþilor cultului
mozaic)
Törvény az igazságszolgáltatáson kívüli bélyegilletékekrõl szóló 163/2002.04.10.
1999. évi 117. számú törvény 5. cikk (1) bekezdése a) pontjának
módosításáról (Lege pentru modificarea lit. a) din alin. (1) al art.
5 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
Törvény a romániai zsidó hitközségek tulajdonát képezõ egyes in- 179/2002.04.11.
gatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 1997. évi 21. számú Sürgõsségi Kormányrendeletet módosító 1998. évi 111. számú Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile
care au aparþinut comunitãþilor evreieºti din România)
A rendõr jogállásáról szóló törvény (Lege privind Statutul poliþis- 360/2002.06.06.
tului)
Határozat az Országos Diszkriminációellenes Tanács felépítésérõl 1514/2002.12.18.
és mûködésérõl szóló 2001. évi 1194. számú Kormányrendelet
módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea ºi
completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.194/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii)
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A Romániai Zsidó Közösségek Szövetségének az imaházak és zsi- 36/2002.03.21.
nagógák, a temetõk és a zsidó kulturális tevékenységek helyszíneként szolgáló egyéb javak fölötti tulajdonjogát szabályozó Sürgõsségi Kormányrendelet (Ordonanþã de urgenþã privind reglementarea dreptului de proprietate al Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti
din România asupra lãcaºurilor de cult, cimitirelor ºi altor bunuri
destinate activitãþilor cultului mozaic)
Határozat az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. közötti idõ- 127/2002.02.14.
szakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból
üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító 1999. évi 105.
számú Kormányrendelet Alkalmazási normáinak jóváhagyásáról
(Hotãrâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie
1945 din motive etnice)
Románia zászlójának kitûzésére, a nemzeti himnusz megszólalta- 223/2002.03.07.
tására és Románia címerének használatára vonatkozó határozat
(Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.157/2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea
drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României)
Rendelet az egészségügyi közvetítõi foglalkozás mûködésének és 619/2002.08.14.
2002-ben az egészségügyi közvetítõk tevékenységének megszervezésére, mûködésére és finanszírozására vonatkozó technikai normáknak a jóváhagyásáról (Ordin pentru aprobarea funcþionãrii
ocupaþiei de mediator sanitar ºi a Normelor tehnice privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea activitãþii mediatorilor sanitari
în anul 2002)
Határozat az egészségügyi közvetítõi foglalkozás mûködésének és 837/2002.10.30.
2002-ben az egészségügyi közvetítõk tevékenységének megszervezésére, mûködésére és finanszírozására vonatkozó technikai normáknak a jóváhagyásáról szóló 2002. évi 619. számú, a Egészségügyi és Családügyi Minisztérium által kiadott rendelet 2. számú
mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl (Ordin pentru modificarea ºi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
sãnãtãþii ºi familiei nr. 619/2002 pentru aprobarea funcþionãrii
ocupaþiei de mediator sanitar ºi a Normelor tehnice privind organizarea, funcþionarea ºi finanþarea activitãþii mediatorilor sanitari
în anul 2002)
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Határozat a bûnügyi nyomozásban, bíróságokon, közjegyzõi hiva- 1291/2002.11.13.
talokban, az ügyvédek és az Igazságügyi Minisztérium által alkalmazott fordítók és tolmácsok bérének megállapításánál használatos bérezési index aktualizálásáról (Hotãrâre privind actualizarea
prin indexare a tarifelor pentru plata interpreþilor ºi traducãtorilor
folosiþi de organele de urmãrire penalã, de instanþele judecãtoreºti,
de birourile notarilor publici, de avocaþi ºi de Ministerul Justiþiei)
Törvény az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. közötti idõ- 586/2002.10.29.
szakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból
üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító 1999. évi 105.
számú Kormányrendelet 1. cikke c) pontjának módosításáról
(Lege pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanþa Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la
6 septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice
Határozat a 2001. évi 1206. számú Kormányhatározat által jóvá- 1415/2002.12.06.
hagyott és a 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvénybe
belefoglalt, a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a
helyi közigazgatásban való anyanyelvhasználati jogára vonatkozó
Alkalmazási normák bizonyos mellékleteinek a módosításáról
(Hotãrâre pentru modificarea unor anexe la Normele de aplicare a
dispoziþiilor privitoare la dreptul cetãþenilor aparþinând unei minoritãþi naþionale de a folosi limba maternã în administraþia publicã localã, cuprinse în Legea administraþiei publice locale nr.
215/2001, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.206/2001)
Sürgõsségi rendelet a közutakon való közlekedésrõl – újraközölve 195/2002.12.12.
2001
Törvény a 1945. március 6. – 1989. december 22. között önkénye- 10/2001.02.08.
sen eltulajdonított ingatlanok jogállásáról (Lege privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989)
A helyi közigazgatási törvény (Legea administraþiei publice lo- 215/2001.04.23.
cale)
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Törvény az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. közötti idõ- 367/2001.07.10.
szakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból
üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító 1999. évi 105.
számú Kormányrendeletet módosító 2000. évi 242. számú Sürgõsségi Kormányrendelet elfogadásáról (Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în
România cu începere de la 6 septembrie 1940 pânã la 6 martie
1945 din motive etnice
Törvény a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet létrehozásáról szóló 396/2001.07.10.
2000. évi 121. számú Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 121/2000 privind înfiinþarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor
Naþionale)
Törvény a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem multikul- 529/2001.10.09.
turális szerkezetére vonatkozó 2000. évi 285. számú Sürgõsségi
Kormányrendelet visszautasításáról (Lege pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 285/2000 privind structurile
multiculturale ale Universitãþii Babeº–Bolyai din Cluj-Napoca
Határozat a 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvénybe 1206/2001.11.27.
belefoglalt, a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgároknak a
helyi közigazgatásban való anyanyelvhasználati jogára vonatkozó
Alkalmazási normáknak a jóváhagyásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziþiilor privitoare la dreptul
cetãþenilor aparþinând unei minoritãþi naþionale de a folosi limba
maternã în administraþia publicã localã, cuprinse în Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001)
Határozat Románia Kormányának a romák helyzetének javítását 430/2001.04.25.
célzó Stratégiájának jóváhagyásáról (Hotãrâre privind aprobarea
Strategiei Guvernului României de îmbunãtãþire a situaþiei romilor)
Határozat a Nemzeti Kisebbségi Tanács létrehozásáról (Hotãrâre 589/2001.06.21.
privind înfiinþarea Consiliului Minoritãþilor Naþionale)
Határozat a Nemzeti Kisebbségi Tanács létrehozásáról szóló 2001. 1175/2001.11.21.
évi 589. számú Kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinþarea Consiliului Minoritãþilor
Naþionale)
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Határozat at Országos Diszkriminációellenes Tanács felépítésérõl 1194/2001.11.27.
és mûködésérõl (Hotãrâre privind organizarea ºi funcþionarea
Consiliului Naþional pentru Combaterea Discriminãrii)
Határozat Románia zászlójának kitûzésére, a nemzeti himnusz 1157/2001.11.21.
megszólaltatására és Románia címerének használatára vonatkozó
szabályok elfogadásáról (Hotãrâre pentru aprobarea Normelor
privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naþional ºi folosirea sigiliilor cu stema României
Törvény az 1999. évi 94. számú, Romániának az Emberi Jogok 87/2001.03.20.
Európai Birosaga és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága eljárásaiban való részvételérõl, valamint a békés rendezésre irányuló
határozatok és egyezmények következtében az állam kárpótlásáról
szóló Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faþa Curþii Europene a Drepturilor Omului ºi a
Comitetului Miniºtrilor ale Consiliului Europei ºi regresul statului
în urma hotãrârilor ºi convenþiilor de rezolvare pe cale amiabilã)
Törvény az egyének védelmérõl tekintettel a személyes adatok fel- 677/2001.11.21.
dolgozására és ezeknek az adatoknak a szabad áramlására (Lege
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date)
2000
Törvény az 1990. évi 118. számú, az 1945. március 6-án létreho- 189/2000.11.02.
zott diktatúra által politikai okokból üldözött, valamint a külföldre
deportált vagy szabadságuktól megfosztott személyeknek bizonyos
jogok megadásáról szóló, újraközölt dekrétum-törvényt – az utólagos módosításokkal együtt – módosító és kiegészítõ 1999. évi 105.
számú Kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege privind aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea ºi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificãrile
ulterioare)
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Sürgõsségi rendelet a romániai zsidó hitközségek tulajdonát képe- 101/2000.06.29.
zõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 1997. évi 21. számú Sürgõsségi Kormányrendelet mellékletének, valamint az 1999.
évi 83. számú, a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet mellékletének módosításáról és kiegészítésérõl (Ordonanþã de urgenþã pentru modificarea ºi completarea anexei la Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile
care au aparþinut comunitãþilor evreieºti din România, respectiv a
anexei la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 83/1999 privind
restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Rendelet a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet létrehozásáról (Or- 121/2000.08.31.
donanþã privind înfiinþarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale)
Rendelet a diszkrimináció valamennyi formájának a megelõzésé- 137/2000.08.31.
rõl és büntetésérõl (Ordonanþã privind prevenirea ºi sancþionarea
tuturor formelor de discriminare)
Az Emberi Jogvédelmi Szervezet közhasznú szervezetként való 1183/2000.11.28.
elismerésérõl szóló határozat (Hotãrâre privind recunoaºterea
Organizaþiei pentru Apãrarea Drepturilor Omului – O.A.D.O. ca
fiind de utilitate publicã)
Sürgõsségi rendelet az 1940. szeptember 6. és 1945. március 6. 242/2000.11.28.
közötti idõszakban, Romániában létrehozott rendszerek által etnikai okokból üldözött személyeknek bizonyos jogokat biztosító,
1999. évi 105. számú Kormányrendelet módosításáról (Ordonanþã
de urgenþã pentru modificarea Ordonanþei Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de cãtre regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 pânã la 6 martie 1945 din motive etnice)
Határozat az 1999. évi 83. számú, a romániai nemzeti kisebbségek- 1334/2000.12.14.
hez tartozó állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ egyes
ingatlanok visszaszolgáltatására vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet mellékletének kiegészítésérõl (Hotãrâre pentru completarea anexei la Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România
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A kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem multikulturális 285/2000.12.20.
szerkezetére vonatkozó Sürgõsségi rendelet (Ordonanþã de urgenþã privind structurile multiculturale ale Universitãþii Babeº–Bolyai
din Cluj-Napoca)
1999
A köztisztviselõ jogállása – Újraközölve (Statutul funcþionarului 188/1999.12.08. –
public – Republicat)
Újraközölve
A romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok közös- 83/1999.06.08.
ségeinek tulajdonát képezõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatására
vonatkozó sürgõsségi kormányrendelet (Ordonanþã de urgenþã privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Határozat a Német Nyelvi Központ létrehozásáról (Hotãrâre pri- 485/1999.06.17.
vind înfiinþarea Centrului pentru Formarea Continuã în Limba
Germanã)
Romániának az Emberi Jogok Európai Bizottsága és az Európa 94/1999.08.30.
Tanács Miniszteri Bizottsága eljárásaiban való részvételérõl, valamint a békés rendezésre irányuló határozatok és egyezmények következtében az állam kárpótlásáról szóló Kormányrendelet (Ordonanþã privind participarea României la procedurile în faþa Curþii
Europene a Drepturilor Omului ºi a Comitetului Miniºtrilor ale
Consiliului Europei ºi regresul statului în urma hotãrârilor ºi convenþiilor de rezolvare pe cale amiabilã)
Rendelet az 1990. évi 118. számú, az 1945. március 6-án létreho- 105/1999.08.30.
zott diktatúra által politikai okokból üldözött, valamint a külföldre
deportált vagy szabadságuktól megfosztott személyeknek bizonyos
jogok megadásáról szóló, újraközölt dekrétum-törvény – annak
utólagos módosításaival együtt – módosításáról és kiegészítésérõl
(Ordonanþã pentru modificarea ºi completarea Decretului-lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în strãinãtate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu modificãrile ulterioare
Határozat az aradi „Szabadság szobor” alkotórészeinek a Hadügy- 770/1999.09.20.
minisztérium felügyelete alól az Aradi Minorita Rend a felügyelete
alá helyezésérõl (Hotãrâre privind darea elementelor componente
ale „Monumentului Libertãþii” din Arad din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în administrarea Ordinului Minoriþilor
– Arad)
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Határozat egy állami tulajdonban levõ közterületnek Arad municí- 793/1999.09.28
pium Helyi Tanácsának a felügyelete alól a Kulturális Minisztérium felügyelet alá helyezésérõl, a „Román-magyar barátság parkjának” létrehozása céljából (Hotãrâre privind transmiterea unui
teren, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului
Local al Municipiului Arad în administrarea Ministerului Culturii, cu destinaþia „Parc al prieteniei româno-maghiare”)
Határozat az 1995. évi 84. számú tanügyi törvényt módosító 1997. 114/1999.07.20.
évi 36. számú Sürgõsségi Kormányrendeletet jóváhagyó Törvény
alkotmányosságáról (Decizie referitoare la constituþionalitatea Legii privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
36/1997 pentru modificarea ºi completarea Legii învãþãmântului
nr. 84/1995)
1998
Sürgõsségi rendelet a romániai nemzeti kisebbségekhez tartozó 13/1998.07.07.
állampolgárok közösségeinek tulajdonát képezõ egyes ingatlanok
visszaszolgáltatásáról (Ordonanþa de urgenþã privind restituirea
unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
Rendelet a romániai nemzeti kisebbségek közösségeinek (szerve- 112/1998.08.27.
zetek, egyházak) tulajdonát képezõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról (Ordonanþã privind restituirea unor imobile care au
aparþinut comunitãþilor (organizaþii, culte religioase) minoritãþilor naþionale din România)
Rendelet a romániai zsidó hitközségek tulajdonát képezõ egyes 111/1998.08.27.
ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 1997. évi 21. számú Sürgõsségi rendelet módosításáról (Ordonanþã pentru modificarea Ordonanþei de urgenþã nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor evreieºti din România)
Határozat a „Petõfi–Schiller” magyar és német tannyelvû multi- 687/1998.09.30.
kulturális Egyetem létrehozási eljárásának kezdeményezésérõl
(Hotãrâre privind iniþierea procedurii de înfiinþare a Universitãþii
de stat multiculturale cu limbile de predare maghiarã ºi germanã
„Petõfi–Schiller”)
Határozat egy Értékelési Bizottság felállításáról a magyar tannyel- 378/1998.07.14.
vû állami Egyetem létesítésére való tekintettel (Hotãrâre privind
constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinþãrii Universitãþii de stat cu limba de predare maghiarã)
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Határozat az 1998. évi 378. számú, a magyar tannyelvû állami 759/1998.10.28.
Egyetem létesítésére való tekintettel egy Értékelési Bizottság felállításáról szóló Kormányhatározat módosításáról és kiegészítésérõl
(Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 378/1998 privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiinþãrii Universitãþii de stat cu limba de predare maghiarã)
December 18-nak a romániai Nemzeti Kisebbségek Napjává való 881/1998.12.09.
nyilvánításáról szóló határozat (Hotãrâre pentru declararea zilei
de 18 decembrie Ziua Minoritãþilor Naþionale din România)
1997
Törvény az Ombudsman intézményének megszervezésérõl és mû- 35/1997.03.13.
ködésérõl (Lege privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei
Avocatul Poporului)
Törvény a romániai zsidó hitközségek tulajdonát képezõ egyes in- 140/1997.07.24.
gatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 1997. évi 21. számú Sürgõsségi kormányrendelet jóváhagyásáról (Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 21/1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor evreieºti
din România)
Sürgõsségi rendelet a romániai zsidó hitközségek tulajdonát képe- 21/1997.05.20.
zõ egyes ingatlanok visszaszolgáltatásáról (Ordonanþa de urgenþã
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor evreieºti din România)
1996
Rendelet a nemzeti kisebbségek történelmére, a romániai nemzeti 136/1996.04.25.
kisebbségekhez tartozó állampolgárok szervezetei (közösségei)
tulajdonát képezõ ingatlanainak jogi helyzetére vonatkozó, a jogi
szerveknél található dokumentumokhoz és okiratokhoz való hozzáférésrõl (Ordin privind accesul la consultarea documentelor ºi a
instrumentelor de evidenþã existente la organele în drept, referitoare la istoria minoritãþilor naþionale, ºi situaþia juridicã a bunurilor imobile care au aparþinut organizaþiilor (comunitãþilor) cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România)
1995
Törvény a Strasbourgban, 1995. február 1-én elfogadott Keret- 33/1995.04.29.
egyezmény a nemzeti kisebbségek védelmérõl ratifikálására (Lege
pentru ratificarea Convenþiei-cadru pentru protecþia minoritãþilor
naþionale, încheiatã la Strasbourg la 1 februarie 1995)
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Tanügyi törvény (Legea învãþãmântului) – Újraközölve

84/1995.07.24.
– Újraközölve

1993
Törvény a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá- 39/1993.06.28.
nyának fakultatív Jegyzõkönyvéhez való csatlakozásról (Lege
pentru aderarea la Protocolul facultativ la Pactul internaþional cu
privire la drepturile civile ºi politice)
1992
Törvény a Képviselõház és a Szenátus megválasztásáról (Lege 68/1992.07.15.
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului)
1991
Románia Alkotmánya (Constituþia României) – Újraközölve

Constituþia
României/
1991.11.21.
– Újraközölve

Törvény az Emberi Jogok Romániai Intézetének létrehozásáról 9/1991.01.29.
(Lege privind înfiinþarea Institutului Român pentru Drepturile
Omului)
1990
Dekrétum-törvény bizonyos jogok megadásáról azoknak a szemé- 118/1990.03.30.
lyeknek, akiket az 1945. március 6-án létrehozott diktatúra politi- – Újraközölve
kai okokból üldözött, illetve külföldre deportált vagy szabadságuktól megfosztott (Decret-lege privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã
cu începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor deportate în
strãinãtate ori constituite în prizonieri
Határozat a Kulturális Minisztérium felhatalmazásáról annak ér- 343/1990.04.03.
dekében, hogy a nemzeti kisebbségek tulajdonát képezõ bizonyos
kiadványoknak támogatást nyújtson (Hotãrâre privind autorizarea
Ministerului Culturii sã acorde subvenþii unor publicaþii aparþinând
minoritãþilor naþionale)
Törvény Románia csatlakozásáról a kínzás és az embertelen bün- 19/1990.10.09.
tetések vagy bánásmód megelõzésérõl szóló Egyezményhez (Lege
pentru aderarea României la Convenþia împotriva torturii ºi altor
pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante)

Fordította: Györgyjakab Izabella

