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Ú J R A K Ö Z Z É T É T E L E K  
 

340/2004. számú 

T Ö R V É N Y 

a kormánymegbízottról és a kormánymegbízotti jogintézményrlx) 
 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések   
 

1. cikk – (1) A kormánymegbízottxx),  a Kormány képviselője helyi szinten.    
 (2) A Kormány minden egyes megyébe és Bukarest fővárosba kormánymegbízottat nevez ki a belügy- és 
közigazgatási reformügyi miniszter javaslatára.    
 (3) A kormánymegbízott szavatolja a törvény és a közrend betartását helyi szinten.    
 (4) A miniszterek és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi központi közigazgatási szerv vezetői 
átruházhatják a kormánymegbízottra feladataik egy részét az alárendeltségükbe tartozó dekoncentrált közszolgálatok 
tevékenységének vezetése és ellenőrzése tekintetében.    
 (5) A (4) bekezdés szerint átruházható feladatokat kormányhatározattal határozzák meg.xxx)   

2. cikk – (1) Az Alkotmány és egyéb törvények szerint a kormánymegbízottat megillető előjogok gyakorlása 
céljából megszervezik és működtetik a kormánymegbízotti jogintézményt, a kormánymegbízott vezetésével.    

(2) A kormánymegbízotti jogintézmény jogi személyiséggel, saját vagyonállaggal és saját költségvetéssel 
rendelkező közintézmény.    

(3) A kormánymegbízott harmadlagos hitelutalványozó.    
(4) A kormánymegbízotti jogintézmény szervezeti felépítését és működési módját kormányhatározattal 

határozzák meg xxx).  
 3. cikk – (1) A kormánymegbízotti hivatalnak nevezett kormánymegbízotti jogintézmény székhelye a 
megyeszékhely szerepét betöltő megyei jogú városban van, egy, az állam, a megye vagy a megyei jogú város 
köztulajdonában lévő ingatlanban, az esetnek megfelelően.    
 (2) Bukarest főváros, illetve Ilfov megye esetében a kormánymegbízotti jogintézmény székhelye Bukarest 
fővárosban van.    

                                                 
 x) Újraközzététel a prefektusi intézményről szóló 340/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al 
României I. Részének 2005. december 16-ai 1.142. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2005. 
december 30-ai 271. számában közzétett, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. május 24-ei 450. számában, magyar 
nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2006. augusztus 4-ei 117. számában közzétett 181/2006. számú törvénnyel 
módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 179/2005. számú sürgősségi kormányrendelet V. cikkének alapján, a szövegrészek 
átszámozásával.    
 A 340/2004. számú törvényt a Monitorul Oficial al României I. Részének 2004. július 21-ei 658. számában, magyar 
nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2004. november 19-ei 211. számában tették közzé, és utólag a közigazgatási 
bíráskodásról szóló 554/2004. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2007. július 30-
ai 510. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2009. március 18-ai 27. számában közzétett 262/2007. 
számú törvénnyel módosították.    

A jelen újraközzététel román nyelven megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2008. március 24-ei 225. 
számában.     
 xx) A fordító szerkesztőség megjegyzése: Az eredeti román nyelvű szövegben „prefectul” szerepel. Ennek magyar nyelvű, 
a romániai nyelvhasználatban gyakran előforduló megfelelője: „prefektus”. E tisztség régi neve „főispán” volt, a jelen fordításban 
pedig a „kormánymegbízott” kifejezés mellett döntöttünk. A „subprefect” értelemszerűen „kormánymegbízott-helyettes”. Ennek 
megfelelően, a román „prefectură” fogalmat „kormánymegbízotti hivatal”-nak fordítottuk, a „cancelaria prefectului”-t 
„kormánymegbízotti főiroda”-nak, az „oficiu prefectural”-t „kormánymegbízotti iroda”-nak, a legáltalánosabb, „instituţia 
prefectului” fogalmat pedig „kormánymegbízotti jogintézmény”-nek.    
 xxx) Lásd a prefektus és a prefektusi intézmény tárgyú 340/2004. számú törvény egyes előírásainak alkalmazásáról szóló, a 
Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. április 26-ai 363. számában közzétett 460/2006. számú kormányhatározatot.    
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4. cikk – (1) A kormánymegbízott vezeti a minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi 
központi közigazgatási szerv dekoncentrált közszolgálatait a területi közigazgatási egységekben. 

(2) Az (1) bekezdésben említett dekoncentrált közszolgálatok jegyzékét a belügy- és közigazgatási reformügyi 
miniszter javaslatára miniszterelnöki döntéssel hagyják jóvá és frissítik.    

5. cikk – A kormánymegbízott tevékenysége a következő elveken alapul:    
 a) törvényesség, pártatlanság és objektivitás;   
 b) átláthatóság és a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférés;   
 c) hatékonyság;   
 d) felelősségtudat;   
 e) professzionalizmus;   
 f) a polgárok felé irányultság.   
 6. cikk – (1) A kormánymegbízotti jogintézmény közjogi hatáskörét kizárólag a kormánymegbízott 
gyakorolja.    
 (2) A kormánymegbízotti jogintézmény jogainak gyakorlása és polgári kötelezettségeinek vállalása a 
kormánymegbízott vagy annak rendeletével e céllal kijelölt személy által valósítandó meg.    

7. cikk – (1) A kormánymegbízotti jogintézmény tevékenységét az állami költségvetésből finanszírozzák, a 
Belügy- és Közigazgatási Reformügyi Minisztérium költségvetése révén, valamint törvényesen létrehozott más 
forrásokból.    
 (2) A kormánymegbízotti jogintézmény nemzetközi finanszírozású programokban részesülhet.    
 8. cikk – (1) A minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi központi közigazgatási szerv 
dekoncentrált közszolgálatainak vezetői kötelesek a költségvetés-tervezetüket eljuttatni a kormánymegbízotthoz. A 
költségvetés-tervezetre vonatkozó kormánymegbízotti véleményezést a dekoncentrált közszolgálat rangsor szerint 
felettes intézményének vezetője elé terjesztik.    
  (2) A minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi központi közigazgatási szerv dekoncentrált 
közszolgálatai kidolgozott költségvetés-végrehajtási pénzügyi helyzetkimutatásokat a kormánymegbízotthoz 
továbbítják, véleményezés végett. A pénzügyi helyzetkimutatásokra vonatkozó kormánymegbízotti véleményezést a 
dekoncentrált közszolgálat rangsor szerint felettes intézményének vezetője elé terjesztik.    
 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett kormánymegbízotti véleményezések konzultatív jellegűek.    

9. cikk – (1) A törvény szerint reá háruló feladatkör és előjogok teljesítése érdekében a kormánymegbízottat 
két kormánymegbízott-helyettes segíti. Bukarest fővárosban a kormánymegbízottat három kormánymegbízott-
helyettes segíti. 

(2) A kormánymegbízott-helyettes feladatkörét kormányhatározattal határozzák meg.x)   
 10. cikk – (1) A kormánymegbízott és kormánymegbízott-helyettes a magas rangú köztisztviselők 
kategóriájába tartozik. 
 11. cikk – Egyrészt a kormánymegbízottak, másrészt pedig a megyei tanácsok és a megyei tanácsi elnökök 
között nincs alárendeltségi viszony. 
 

II. FEJEZET 
A kormánymegbízottak és a kormánymegbízott-helyettesek jogai és kötelezettségei 

 

 12. cikk – (1) A kinevezésük szerinti megyeszékhely szerepét betöltő megyei jogú városban saját tulajdonú 
lakással nem rendelkező kormánymegbízottak és kormánymegbízott-helyettesek 3 bruttó alapbérnek megfelelő 
letelepedési juttatásban, valamint megfelelő szolgálati lakásban részesülnek, a törvény feltételei között, bérleti 
szerződés alapján, a tisztség betöltésének időtartamára.    
 (2) Az (1) bekezdésben említett helyzetben a szolgálati lakás bérköltségeit, valamint a kormánymegbízottak, 
illetve a kormánymegbízott-helyettesek és családtagjaik szállításával kapcsolatos költségeket a kormánymegbízotti 
jogintézmény székhelye szerinti helységbe való költözés alkalmával, valamint a letelepedési költségeket a 
kormánymegbízotti jogintézmény költségvetéséből fedezik.    
                                                 
x) Lásd a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. április 26-ai 363. számában közzétett 460/2006. számú 
kormányhatározatot.    
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 (3) A szolgálati lakással kapcsolatos lakbérleti szerződést a kormánymegbízotti, illetve kormánymegbízott-
helyettesi tisztség gyakorlásának idejére kötik meg. A kormánymegbízotti, illetve kormánymegbízott-helyettesi 
tisztség gyakorlásának megszűnésekor a lakbérleti szerződés jog szerint megszűnik.    

13. cikk – A kormánymegbízottaknak és kormánymegbízott-helyetteseknek nincs joguk sztrájkolni.    
14. cikk – A kormánymegbízottak és kormánymegbízott-helyettesek nem jogosultak saját szakszervezeti 

szervezetet létrehozni.    
15. cikk – A kormánymegbízottak és kormánymegbízott-helyettesek kötelesek tájékoztatni a Belügy- és 

Közigazgatási Reformügyi Minisztérium vezetőségét valahányszor a megyén kívül tartózkodnak.    
 16. cikk – (1) A hivatalban lévő kormánymegbízott a Kormány képviselőjeként jogosult katonai 
tiszteletadásban részesülni a sajátos szabályozásokkal meghatározott feltételek között, a megyei szinten rendezett 
katonai ünnepségeken.    
 17. cikk – A kormánymegbízott és kormánymegbízott-helyettes nem lehet tagja politikai pártnak, vagy olyan 
szervezetnek, amelyre a pártoknak megfelelő, a törvény szerint alkalmazandó jogi rendszer vonatkozik, a 
köztisztségből való felmentés büntetésének terhe alatt.    
 18. cikk – A kormánymegbízott és kormánymegbízott-helyettes az esetnek megfelelően fegyelmi, 
közigazgatási, polgári vagy büntetőjogi felelőséggel tartozik a reá háruló feladatkör gyakorlása során elkövetett 
tettekért, a törvény feltételei között.    
 

III. FEJEZET 
A kormánymegbízott feladatköre 

 
 19. cikk – (1) A Kormány képviselője minőségben a kormánymegbízott a következő fő feladatokat teljesíti:    

a) a megye vagy, az esetnek megfelelően, Bukarest főváros szintjén biztosítja az Alkotmány, a törvények, a 
kormányrendeletek és határozatok, a többi jogszabály alkalmazását és tiszteletben tartását, valamint a közrend 
betartását;     
 b) cselekvően lép fel a kormányprogramban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében a megyében, illetve 
Bukarest fővárosban, és elrendeli a teljesítésükhöz szükséges intézkedéseket, a törvény szerint reá háruló 
illetékességeknek és feladatkörnek megfelelően;    
 c) cselekvően lép fel a társadalmi béke légkörének megőrzése és minden intézményi és társadalmi szinttel való 
folyamatos kommunikáció megvalósítása céljából, állandó figyelmet szentelve a szociális feszültségek megelőzésére;    
 d) együttműködik a helyi közigazgatási hatóságokkal a területi fejlesztési prioritások meghatározásában;    

e) ellenőrzi a megyei tanács, a helyi tanács vagy a polgármester közigazgatási jogi aktusainak 
(cselekményeinek) törvényességét;    

f) a feljogosított hatóságokkal és szervekkel együtt biztosítja a sürgősségi esetekkel kapcsolatos készültségi és 
beavatkozási intézkedések törvénnyel megállapított feltételek közötti teljesítését;    
 g) a szükséghelyzetek megyei bizottságának elnöke minőségben elrendeli az ilyen esetek megelőzése és 
kezelése esetén szükséges intézkedéseket és felhasználja a saját költségvetésben e rendeltetéssel külön előirányzott 
összegeket;    
 h) a polgári védelem vezetője minőségben felhasználja az állami költségvetésből külön kiutalt alapokat és a 
krízishelyzetekben történő beavatkozási logisztikai alapot, e tevékenység megfelelő feltételek közötti lebonyolítása 
érdekében;    
 i) megfelelő intézkedéseket rendel el a bűncselekmények megelőzésére és a polgárok jogainak és 
biztonságának védelmezésére, a törvényesen feljogosított szerveken keresztül;    

j) biztosítja az európai integrációs intézkedések tervének teljesítését;    
 k) elrendeli a Kormány által meghatározott nemzeti politikák és az európai integrációs politikák alkalmazására 
vonatkozó intézkedéseket;    
 l) a törvény feltételei között határoz a hazai és külföldi hasonló intézményekkel való együttműködés és társulás 
tekintetében, a közös érdekek előmozdítása céljából.    
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 m) a törvénynek megfelelően, biztosítja az anyanyelv használatát a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
állampolgárok és a dekoncentrált közszolgálatok közötti kapcsolatokban, azon közigazgatási-területi egységekben, 
ahol azok aránya meghaladja a 20%-ot.    
 (2) A kormánymegbízott teljesíti a törvényben és a többi jogszabályban előírt más feladatkört, valamint a 
Kormány meghatározta feladatokat.    

20. cikk – A kormánymegbízott ellenőrizheti a polgármester vagy a megyei tanács elnöke által, a területi 
közigazgatási egységben az állam képviselője minőségben foganatosított intézkedéseket és megkeresheti az illetékes 
hatóságokat a szükséges intézkedések meghozatala érdekében, a törvény feltételei között.    

21. cikk – (1) A dekoncentrált közszolgálatok vezetői állásának betöltése céljából szervezett pályázati 
bizottságban kötelező módon részt vesz a közszolgálat székhelye szerinti megye kormánymegbízotti 
jogintézményének, kormánymegbízotti rendelettel kinevezett képviselője, a törvény feltételei között.    

(2) A kormánymegbízott javasolhatja a minisztereknek vagy a többi központi közigazgatási szerv területi 
szinten megszervezett egységei vezetőinek, az azok alárendeltségébe tartozó dekoncentrált közszolgálatok vezetőinek 
megbüntetését.    

22. cikk – (1) Minden megyében működik egy kormánymegbízotti kollégium, amelyet a kormánymegbízott, a 
kormánymegbízott-helyettesek valamint a minisztériumok és a Kormány alárendeltségébe tartozó többi központi 
közigazgatási szerv, az illető megyében székhellyel rendelkező dekoncentrált közszolgálatainak vezetői alkotnak.    

(2) A kormánymegbízotti kollégium munkálataira meghívható bármely más személy, akinek a jelenléte 
szükségesnek találtatik.    

(3) A kormánymegbízotti kollégiumot a kormánymegbízott hívja össze, havonta legalább egyszer és 
valahányszor szükséges.    

(4) A kormánymegbízotti kollégium feladatköre az illető megyében székhellyel rendelkező dekoncentrált 
közszolgálatok tevékenységének összehangolására, valamint a Kormány megyei vagy helyi szintű programjai, 
politikái, stratégiái és cselekvési tervei megvalósítására vonatkozik és azt kormányhatározattal szabályozzák.x)   
 23. cikk – (1) A kormánymegbízott kérheti a polgármestertől vagy, az esetnek megfelelően, a megyei tanács 
elnökétől a helyi tanács, a megyei tanács, vagy Bukarest Főváros Főtanácsa rendkívüli ülésének összehívását azon 
esetekben, amelyekben azonnali intézkedések elfogadása szükséges természeti csapás, katasztrófa, tűzvész, járvány 
vagy állatjárvány következményeinek megelőzésére, elhárítására vagy korlátozására, valamint a közrend és 
köznyugalom megvédése érdekében.    
 (2) Kényszerhelyzetben és fokozott sürgősségi esetben, a területi közigazgatási egység lakosai érdekeinek 
megoldása céljából, a kormánymegbízott kérheti a helyi tanács, a megyei tanács, vagy Bukarest Főváros Főtanácsa 
azonnali összehívását. 
 24. cikk – Sürgősségi vagy szükséghelyzetben a katonai hatóságok és a Belügy- és Közigazgatási Reformügyi 
Minisztérium helyi szervei kötelesek tájékoztatni és támogatni a kormánymegbízott bármely probléma megoldásában, 
amely veszélyezteti, vagy sérti a lakosság, a javak, az értékek és a környezet biztonságát.    
 25. cikk – A reá háruló feladatkör teljesítése céljából a kormánymegbízott dokumentációkat, adatokat és 
információkat kér a közintézményektől és a helyi közigazgatási hatóságoktól, azok pedig kötelesek azokat gyorsított 
eljárásban és ingyenesen rendelkezésére bocsátani.    
 

IV. FEJEZET 
A kormánymegbízott jogi aktusai 

 
 26. cikk – (1) Feladatkörének teljesítése céljából a kormánymegbízott egyedi vagy normatív jellegű 
rendeleteket bocsát ki, a törvény feltételei között.    
 (2) A műszaki vagy szakmai jellegű intézkedéseket előíró rendeleteket a minisztériumoknak és a Kormány 
alárendeltségébe tartozó többi központi közigazgatási szervnek a területi közigazgatási egység szintjén megszervezett 
dekoncentrált közszolgálatai vezetőjének megkérdezése után bocsátják ki.    

                                                 
x) Lásd a Monitorul Oficial al României I. Részének 2006. április 26-ai 363. számában közzétett 460/2006. számú 
kormányhatározatot.    
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 (3) A kormánymegbízott kibocsátotta szabályozó jellegű rendeleteket közzéteszik, a törvénynek megfelelően.    
 27. cikk – (1) A szabályozó rendelkezéseket tartalmazó kormánymegbízotti rendelet a nyilvánosságra hozatala 
után válik végrehajthatóvá. A kormánymegbízott egyedi rendelete az érdekelt személyekkel való közlés időpontjától 
válik végrehajthatóvá.    
 (2) A kormánymegbízott által a sürgősségi esetek megyei tanácsa elnöke minőségben kibocsátott rendeletek a 
tudomásra hozásuktól gyakorolnak jogi hatást és végrehajthatók.    
 (3) A szabályozó jellegű rendeleteket azonnal közlik a Belügy- és Közigazgatási Reformügyi 
Minisztériummal.    
 (4) A Belügy- és Közigazgatási Reformügyi Minisztérium javasolhatja a Kormánynak a kormánymegbízott 
által kibocsátott rendeletek hatálytalanítását, ha törvényteleneknek vagy megalapozatlanoknak tekinti azokat. 
 28. cikk – (1) A kormánymegbízott köteles a 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően kibocsátott rendeleteket 
közölni a dekoncentrált közszolgálat rangsorban felettes intézményének vezetőjével. A minisztériumok és a többi 
központi közigazgatási szerv javasolhatja a Kormánynak a kormánymegbízott által kibocsátott rendeletek 
érvénytelenítését, ha azokat törvényteleneknek tekinti.    
 (2) A kormánymegbízott intézkedéseket javasolhat a minisztériumoknak és a többi központi közigazgatási 
szervnek a területi közigazgatási szervek szintjén megszervezett dekoncentrált közszolgálatok tevékenységének 
javítására.    
 29. cikk – A minisztériumok és a többi központi közigazgatási szerv kötelesek azonnal tájékoztatni a 
kormánymegbízottakat a dekoncentrált közszolgálatok tevékenységi területére vonatkozóan kibocsátott normatív 
jellegű jogszabályokról.    

V. FEJEZET 
A kormánymegbízotti f iroda és a kormánymegbízotti irodák 

 
30. cikk – (1) A kormánymegbízotti jogintézmény keretében kormánymegbízotti főiroda szervezendő meg és 

működik.    
 (2) A kormánymegbízotti főiroda különálló szervezeti részleg, amely felöleli az alábbi sajátos végrehajtó 
szaktisztségeket: a főiroda igazgatója, két tanácsos, egy tanácsadó, valamint a főiroda titkára.    

(3) A kormánymegbízotti főiroda titkárának tisztsége bérezés szempontjából a kabinetvezetői tisztséggel 
azonos. A kormánymegbízotti főiroda titkárának tisztségébe felsőfokú vagy középfokú végzettségű személyek 
nevezhetők ki, a törvény feltételei között.    
 (4) A kormánymegbízotti főiroda személyzetét a kormánymegbízott nevezi ki, illetve menti fel tisztségéből.    
 (5) A kormánymegbízotti főiroda személyzete a törvény feltételei között a köztisztségnek a magas 
köztisztviselő általi gyakorlása időtartamára megkötött egyéni munkaszerződés alapján fejti ki tevékenységét.     
 (6) A kormánymegbízotti főiroda tevékenységét az igazgató koordinálja, aki felel a kormánymegbízott előtt.     

(7) A kormánymegbízotti főiroda személyzetének bérezése a költségvetési ágazatbeli szerződéses személyzet 
alapbére meghatározási rendszeréről szóló 24/2000. számú sürgősségi kormányrendelet szerint bérezett költségvetési 
személyzet és a költségvetési ágazatbeli alapbéreknek és a magas rangú köztisztségeket betöltő személyek 
juttatásainak meghatározási rendszeréről szóló 154/1998. számú törvény II. és III. számú melléklete szerint bérezett 
személyzet bérének 2005. évi növeléséről tárgyú, módosításokkal és kiegészítésekkel a 112/2005. számú törvénnyel 
jóváhagyott, utólagosan módosított 9/2005. számú kormányrendelet I. számú melléklete – a II. fejezet B. pontja –  
alapján történik.    
 31. cikk – (1) A kormánymegbízott rendelettel kormánymegbízotti irodákat szervezhet, az évente jóváhagyott 
álláskeret és pénzalapok erejéig. Bukarest fővárosban minden kerületben lehet kormánymegbízotti irodákat szervezni.    
 (2) A kormánymegbízotti irodák létesítéséről és megszervezéséről szóló rendelet csak a Belügy- és 
Közigazgatási Reformügyi Minisztérium kötelezően végrehajtandó véleményezésével bocsátható ki.    
 (3) A kormánymegbízotti irodák a kormánymegbízotti jogintézmény szerves részét képezik.   
 (4) Az intézkedésekről az átláthatóság biztosítására a köztiszti méltóságok, a köztisztségek gyakorlásában és az 
üzleti környezetben, illetve a korrupció megelőzésére és büntetésére tárgyú, utólagosan módosított és kiegészített 
161/2003. számú törvény XVI. cikke (2) bekezdésének az előírásai alóli kivételezéssel a kormánymegbízotti irodát a 
kormánymegbízotti iroda vezetője vezeti.  
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 (5) A kormánymegbízotti iroda vezetőjének tisztsége egyenértékű a végrehajtó igazgatói tisztséggel. 
 (6) A kormánymegbízotti iroda vezetőjének kinevezését, szolgálati viszonyának módosítását, felfüggesztését 
és megszüntetését a kormánymegbízott végzi, a törvény feltételei között.    
 

VI. FEJEZET 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 

 32. cikk – A 7., 8. és 17. cikk előírásait 2006. január 1-jétől alkalmazzák.    
 33. cikk – A jelen törvény előírásai kiegészülnek a köztisztviselők jogállásáról szóló, újraközzétett 188/1999. 
számú törvényx) és a helyi közigazgatásról szóló, újraközzétett 215/2001. számú törvényxx) rendelkezéseivel.    
 34. cikk – A jelen törvény hatályba lépésének időpontjában a helyi közigazgatásról szóló, a Monitorul Oficial 
al României, I. Részének 2001. április 23-ai 204. számában közzétett, utólagosan módosított és kiegészített, 215/2001. 
számú törvényxxx) 26. és 27. cikkének, a „Kormánymegbízott” című VIII. fejezet „A megyei és Bukarest fővárosi 
kormánymegbízott” című 1. szakaszának és 154. cikke (2) bekezdésének előírásai, valamint bármely más ellentétes 
előírás hatályát veszti.    
 
 
 MEGJEGYZÉS: 
 
 Az alábbiakban idézzük a 179/2005. számú sürgősségi kormányrendelet II–IV. cikkének előírásait, amelyeket 
nem foglaltak bele a 340/2004. számú törvény újraközzétett szövegébe, és amelyeket továbbra is alkalmaznak, a 
179/2005. számú sürgősségi kormányrendelet saját rendelkezéseiként:    

„II. cikk – Az intézkedésekről az átláthatóság biztosítására a köztiszti méltóságok, a köztisztségek 
gyakorlásában és az üzleti környezetben, illetve a korrupció megelőzésére és büntetésére tárgyú, utólagosan módosított 
és kiegészített 161/2003. számú törvény XVI. cikke (4) bekezdésébenxxxx) foglalt előírások nem alkalmazandók a 
kormánymegbízotti és kormánymegbízott-helyettesi köztisztségre.    
 III. cikk – (1) A jelen sürgősségi kormányrendelet hatályba lépése időpontjában tisztségben lévő 
kormánymegbízottak, valamint azok, akik a jelen sürgősségi rendelet hatályba lépése után, 2005. december 31-éig 
megüresedő állásokat töltik be, tisztségbe igazoló vizsga letétele után nevezhetők ki kormánymegbízotti köztisztségbe.    
 (2) A jelen sürgősségi kormányrendelet hatálybalépése időpontjában tisztségben levő kormánymegbízott-
helyettesek, valamint azok, akik a jelen sürgősségi rendelet hatályba lépése után, 2005. december 31-éig megüresedő 
állásokat töltik be, tisztségbe igazoló vizsga letétele után nevezhetők ki kormánymegbízott-helyettesi tisztségbe.    

                                                 
x) A köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvényt újra-közzétették a Monitorul Oficial al României I. Részének 
2007. május 29-ei 365. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2009. március 13-ai 26. számában.       
xx) A helyi közigazgatásról szóló 215/2001. számú törvényt újra-közzétették a Monitorul Oficial al României I. Részének 2007. 
február 20-ai 123. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2007. július 13-ai 46. számában, és utólag 
módosították és kiegészítették a hely hatósági választások szervezésével és lebonyolításával összefüggő egyes intézkedésekről 
szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2008. március 7-ei 177. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos 
Közlönyének 2008. április 15-ei 28. számában közzétett 20/2008. számú sürgősségi kormányrendelettel, és a Képviselőház és a 
Szenátus megválasztásáról, valamint a helyhatósági választásokról szóló 67/2004. számú törvény, a helyi közigazgatásról szóló 
215/2001. számú törvény, és a helyi választottak jogállásáról szóló 393/2004. számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 
szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2008. március 13-ai 196. számában, magyar nyelven pedig 2008. május 15-ei 
33. számában közzétett 35/2008. számú törvénnyel. 
xxx) A 26. és 27. cikk előírásai, a „Kormánymegbízott” című VIII. fejezet „A megyei és Bukarest fővárosi kormánymegbízott” című 
1. szakaszának előírásai, valamint a 154. cikk (2) bekezdésének előírásai hatályukat vesztették a jelen törvény hatályba lépésekor 
és a 215/2001. számú helyi közigazgatásról szóló törvénynek a Monitorul Oficial al României I. Részének 2007. február 20-ai 123. 
számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2007. július 13-ai 46. számában való újraközzététele előtt.       
xxxx) Az utólagosan módosított és kiegészített 161/2003. törvény XVI. cikkének (4) bekezdését hatályon kívül helyezte a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 188/1999. számú törvényt módosító és kiegészítő, a Monitorul Oficial al României I. Részének 
2006. július 4-ei 574. számában, magyar nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2006. október 12-ei 134. számában 
közzétett 251/2006. számú törvény.       
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 (3) Részt vehetnek a tisztségbe igazoló vizsgán és az (1) és (2) bekezdésben előírt feltételek között betölthetik a 
köztisztségeket azon személyek, akik teljesítik a köztisztviselők jogállásáról szóló, újraközzétett, utólagosan módosított 
188/1999. számú törvény 15. cikkébenx) előírt feltételeket, a c)-e) pontban előírtak kivételével.    
 (4) Azokat a személyeket, akik nem teszik le sikeresen a tisztségbe igazoló vizsgát, a törvény feltételei között, 
felmentik tisztségükből.    
 (5) Az (1) és (2) bekezdésben említett személyek köztisztségbe való kinevezését 2006. január 1-jétől végzik.    
 (6) A tisztségbe igazoló vizsga megszervezésének és lebonyolításának feltételeit kormányhatározattal 
határozzák meg, a Köztisztviselők Országos Hivatalának javaslatára.    
 (7) A tisztségbe igazoló vizsgát a miniszterelnöki döntéssel kinevezett magas köztisztviselők toborzásával 
foglalkozó bizottság irányítja.    
 IV. cikk – (1) 2006. január 1-jével kezdődően, a kormánymegbízotti hivatal főtitkára köztisztség 
kormánymegbízott-helyettesi köztisztséggé változik.    
 (2) A köztisztség betöltésére szervezett vizsga sikeres letétele következtében 2005. december 31-én tisztségben 
levő kormánymegbízotti hivatali főtitkárokat 2006. január 1-jétől kormánymegbízott-helyettesi köztisztségbe nevezik 
ki.    
 (3) A jelen sürgősségi rendelet hatályba lépésének időpontjától, a hatályos jogszabályokkal a főtitkár 
illetékességébe utalt teendőket a kormánymegbízott rendeletével kinevezett valamelyik kormánymegbízott-helyettes 
végzi.    
______________ 
x) A 188/1999. számú törvényt utólag a Monitorul Oficial al României I. Részének 2007. május 29-ei 365. számában, magyar 
nyelven pedig Románia Hivatalos Közlönyének 2009. március 13-ai 26. számában újra-közzétették, és a 15. cikk 16. cikké 
változott.      

________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének 2008. évi 225. számából tartalmaz 
kivonatokat. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van.  
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