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775. 

– Törvény ��� ���������������������� ��� � ���������������
��������� ��� ���������  �� 
�!������� �������
lovaknak az alapállományba való áthelyezésével kapcsolatos kiadások finanszírozási módjáról szóló 96/1999. 
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T Ö R V É N Y E K    É S    D E K R É T U M O K 

ROMÁNIA PARLAMENTJE 
��������	
 ��             A SZENÁTUS 

T Ö R V É N Y 

������������������������������������������������������������������ � ���������� �!� ��� � 
törvényellenesen behatolt és/vagy tartózkodó személyek visszafogadásáról Bukarestben, 

 2000. október 4-én aláírt egyezmény ratifikálásárólx) 
 

 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 
Egyetlen szakasz. –� ���� ������� �� �������� 	�
������ �� �� �������� 	����
���� 	�
������ ������� ��� ����� � ��������

területére törvényellenesen behatolt és/vagy tartózkodó személyek visszafogadásáról Bukarestben, 2000. október 4-én aláírt 
egyezményt. 

                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. október 23-i 663. számában, amely az egyezményt is közli. 
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Ezt a törvényt a Szenátus a 2001. június 21-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. 
�������������	
�
�����
�����
� �������� 

ALEXANDRU ATHANASIU  
A SZENÁTUS ELNÖKE helyett 

���� �� ����������������
� ���������1. szeptember 4-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. 
�������������	
�
�����
�����
� �������� 

VALER DORNEANU 
&�	'()*�+, -./�+,01	+ 

Bukarest, 2001. október 4. 
513. szám.  
 

ROMÁNIA ELNÖKE 
 

D E K R É T U M 
 

a Románia Kormánya és a Szlovén Közt������������������������������ � ���������� �!� ��� �
törvényellenesen behatolt és/vagy tartózkodó személyek visszafogadásáról Bukarestben,  

2000. október 4-������"��� �� ����������#��������$����$�$�����������%��& ����� �x) 
 

Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, 
 Románia elnöke d e k r e t á l j a: 

Egyetlen szakasz. – Kihirdetjük a Románia Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között az 
����� � �������� ��
�����
�� ��
������������� ��������� �2����� ��
��zkodó személyek visszafogadásáról 
Bukarestben, 2000. október 4-én aláírt egyezmény ratifikálásáról szóló törvényt és elrendeljük közzétételét 
Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. 

ION ILIESCU 
ROMÁNIA ELNÖKE 

Bukarest, 2001. október 3. 
741. szám. 

ROMÁNIA PARLAMENTJE 
��������	
 ��             A SZENÁTUS 

T Ö R V É N Y 

�������������'��(&���)���� � ��$��������� ��������%������������������# �#����"����% ����!���� ��
lovaknak az alapállományba való áthelyezésével kapcsolatos kiadások finanszírozási módjáról szóló  

96/1999. ����*��!�� �������������� �& � ��($��%�������$�x)
 

 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 

 Egyetlen szakasz – Jóváhagyja ���������������������������� ����������������
���������������������
felfrissítéséhez szükséges lovaknak az alapállományba való áthelyezésével kapcsolatos kiadások 
finanszírozási módjáról szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 1999. június 25-i 297. számában 
közzétett 1999. június 23-��34#����"��
� ������
����
���������#� 
  

���� �� �������� �� ������
� ���� �� ������ ��nius 12-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. 
�������������	
�
�����
�����
� �������� 
 

VALER DORNEANU 
&�	'()*�+, -./�+,01	+ 

                                                           
 
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. október 18-i 654. számában. 
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Ezt a törvényt a Szenátus a 2000. szeptember 13-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 
74. szakasza (2) be�
�����
�����
� �������� 

PAUL P +,���,  
A SZENÁTUS ELNÖKE helyett 

Bukarest, 2001. október 9. 
531. szám. 

 

ROMÁNIA ELNÖKE 

D E K R É T U M 

�������������'��(&���)���� � ��$��������� ��������%������������������# �#����"����% ����!���� ��
lovaknak az alapállományba való áthelyezésével kapcsolatos kiadások finanszírozási módjáról szóló 

-./0---1�����*��!�� �������������� �& � ��($��%�������$�������*�����������%��& ����� �x) 
 

Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, 
 Románia elnöke d e k r e t á l j a: 

 Egyetlen szakasz. – Kihirdetjük ��� ������ ���������������� ��� � ����������� ����
������� �� ���
állomány felfrissítéséhez szükséges lovaknak az alapállományba való áthelyezésével kapcsolatos kiadások 
finanszírozási módjáró�� ����� 3526333#� ���"� �
� ���� ��
����
�������� ����������
��� ��
��"� ��
������
����
�����
 ��és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. 
 

ION ILIESCU 
ROMÁNIA ELNÖKE 

Bukarest, 2001. október 8. 
759. szám. 
 

 
ROMÁNIA PARLAMENTJE 

A�������	
 ��                                                                                A SZENÁTUS 
                                                                                       

T Ö R V É N Y 
 

�������& � ���#����2�$�%������$����)�&�%����#����� �xx) 
 

 Románia Parlamentje elfogadja a jelen törvényt. 
 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 
 

 1. szakasz. –�&���������������������
���������������
����������
��� ��� �
��%������������������
és korlátlan hozzáférése a személyek és a közhatóságok közötti kapcsolatok egyik alapelvét képezi, Románia 
&�������������������������(�
���������������
��� ������������������������������������ ���� ��# 
 2. szakasz. – A jelen törvény értelmében: 

 a) közhatóság vagy -intézmény�����������
��������7���������
  �

�������������� ����������������
Románia területén lebonyolító közhatóság vagy –���������8�������������������������������������
���� 8�
���&��������������� ���� ��9 

                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. október 18-i 654. számában. 
xx) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. október 23-i 663. számában. 
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 b) ������
� � � !�"�#�$ alatt a valamely közhatóság vagy közintézmény tevékenységére vonatkozó 
vag�� ������������ �� �
�� � ��
����� �� �
��%��� �
���� 8� ������ ��
���������� �����  �
�������8� ��������
kifejezési módjától függetlenül; 
 c) személyes adatokra vonatkozó információ alatt a valamely azonosított vagy azonosítható személyre 
vonatkozó bármely informác����
���� # 

II. FEJEZET 
�������& � ���#����2�$�%������$�%����#������ ��� �� ��� ����)�����"���� 

 

1. CIKKELY 
���������	�
��������������	�� �����������������
�������������������������� 

 

 3. szakasz. – A közhatóságok és -intézmények hivatalból vagy kérésre, a közönségkapcsolati 

�������� ����� ��� �

�� �� %��
�� ��������� ��������� ��
������ �����!����� �� ����
��� � �� �
��%������� �����
hozzáférést. 
 4. szakasz. –� :6;� <�
����� ���������� �� ����
��� � �� �
��%������� ����� ����� �
��� �����!����
céljából a közhatóságok és –intézmények kötelesek szakosított tájékoztatási és közönségkapcsolati 

������������
���������������
������� ��������

���
�������� ���������������������# 
 :=;�&� ���������7%������ 
��������  ��������
�8� ��
������ ��� ������ ��� ����� � �����������agy      
-������������
��������� ������������������������7!���������8�����������
�����
���������������7���# 
 5. szakasz. – (1) Minden egyes közhatóság vagy –���������������������������������������������� �
����
��� ��� �
��%�����> 
 a) a közhatóság vagy –������������
���������� ������������������������������9 
 b) a közhatóság vagy -���������� ��
�������  ���7!����8�  ������������  ��������
��8� � ������
programját, kihallgatási programját; 
 c) a közhatóság vagy -���������� ����� ������� ��
����� ��mélyek és a nyilvános információk 
��
�������
�� ���� ��������� �család- és személynevét; 
 d) a közhatóság vagy -intézmény kapcsolatfelvételi koordinátáit, azaz: megnevezését, székhelyét, 
telefon- és faxszámait, e-mail-címét és Internet-honlapcímét; 
 e) a pénzügyi forrásokat, a költségvetést és a könyvviteli mérleget; 
 f) saját programjaikat és stratégiáikat; 
 �;�������
��� ������������������
������������
����9 
 h) a törvény szerint kiállított és/vagy kezelt dokumentumkategóriák lajstromát; 
 i) a közhatóság vagy -��������������������������������������8�������������������� ��������"���
����8����������
�����������������������
��� ��� �
��%����������������� �
��������# 
 (2) A közhatóságok és -intézmények kötelesek évente tájékoztató közlönyt kiadni és ezt aktualizálni, 
amelynek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben említett információkat. 
 :?;� &� ������������ ��������� ������� ��������� ���� ����������� ����������� �� ����� ������������
�������������������
�������8����������������� ���������-��������	����nyének II. Részében. 
 :@;�&��:6;���������������!������� �
��%����������������� �
������������ ��77�������!���������> 
 a) a közhatóság vagy -intézmény székhelyén való kifüggesztés révén, vagy a Románia Hivatalos 
Közlönyében illetve a tömegtájékoztatási eszközökben, saját kiadványokban, valamint a saját Internet-
honlapon való közzététel révén; 
 b) a közhatóság vagy -intézmény székhelyén, külön erre a célra rendeltetett helyiségekben való 
tanulmányozásuk révén. 
 6. szakasz. – (1) Bármely személynek joga van� ����
��� � �� �
��%������ ��
��� �� ��7��� ��
közhatóságoktól és -������������ �8�����������
����� ����������������# 
 (2) A személyek írásos vagy szóbeli kérésére a közhatóságok és -intézmények kötelesek biztosítani 
�����
������������������
��� ��� �
��%�����. 
 :?;�&�����
��� ��� �
��%�����
�����!
�����
������������������ �����������������
���������> 
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 a) azon közhatóság vagy -intézmény megnevezését, amelyhez a kérelmet intézik; 
 b) az igényelt információt – oly módon, hogy a közhatóság vagy közintézmény szám�
�� ����� ���
�������������
��� ��� �
��%��������!����9 
 %;�����
����� �család- és személynevét, aláírását, valamint a címet, amelyre a választ kéri. 
 7. szakasz. – (1) A közhatóságok és -������������ ��������� 6A� ��7�� ����
�� �� ������ ����8� ���
esetnek meg ���� ��8�����
�������������������!�������� �������?A���7���������!
���������������������
��� �
információk iránti igénylésekre, a dokumentálási munkálatok nehézsége, bonyolultsága, volumene és a 
��
������
� ������� �����������#�&��������������������t információ azonosításához és továbbításához 
������� �� ��
��������������� �� 6A� ��7��8� �� ������ ��� ������� ?A� ��7��� ������ ������� � �� ��
����� ���8�
�������� ����������8������������
 ��6A���7������
�� ��������!
������
��!���# 
 (2) Az igényelt információ közlésének elutasítását meg kell indokolni és az elutasítás a kérés 
��������� �����!�����B���7������
�� ��������������� # 
 (3) &� ����
��� � �� �
��%���� �����
������  �
��������� ���������� �� �� �����
����� �8� ���
�����!���������� ����� ���������# 
 8. szakasz. – (1) A szóban kért információk esetében a tájékoztatási és közönségkapcsolati részlegek 
��
�������� �������� �� ��������� �������
����� �� ����
��� � �� �
��%������� ����� ����� �
��  ����������� ��
formáit, és helyben szolgáltathatják az igényelt információkat. 

:=;� &���������� ��� ��������� �� �
��%���� ���� ������� �������� 
���������
�8� ��� ����� � ��������
 ����
���������
��� � �� �
��%��� !
�����
�������
�8��������
��������C#������������ !
������
�� ��������
oldják meg. 
 :?;� &� ������ ��
�� ����
��� � �� �
�ációk a közhatóság vagy -���������� ����� ���� ������
�������7!����8� �� ����������� �� ������������������� 7
��
�����
�������������� �8� ������ ������� �������
���������������� ����������� ������ ���������� ������������������������������7������� ������7
��
���
����������������� ����������
��������������# 
 (4) A kérelmek iktatásával kapcsolatos tevékenységek nem foglalandók programba és külön 
bonyolítandók le. 
 :B;�&�����������������������������������������
������
��� ��� �
��%����
�����
�����������������
le� �������=@��
���������������� �# 
 9. szakasz. – (1) Amennyiben az információigénylés a közhatóság vagy -intézmény által bírlalt 
������������
��� ����� ���������!����� ��
8� �� ������� ������������� ��������� �� ��
����� �  �����8� ��
törvény feltételei között. 
 :=;�-��������7������� �
��%������������������
����� ��"����� �
��%�����������������������������������
-���������� ������ �!
����� ������������
��8� ����� �������� "�� ��
��������� �������� � �� �� ������ �� C#� �� 4#�
����������� !
������
�� �
��������� ����# 
 10. szakasz. – A közhatóságok vagy –intézmények sajátos illetékességei szerint a válaszadással és 
����������������7%����������������!���������������������������� ��������C-3#����������� !
������8����
����� �� ����
��� � �� �
��%������� ����
 � �����������kal, engedélyezésekkel, szolgáltatásokkal és bármely 
más kérelemmel kapcsolatosak. 
 11. szakasz. –� :6;� &� ����� ����� ���������� �
��� � �������������� �� ����������� ���� � ���������
személyes kérelem alapján férhetnek hozzá a közhatóság vagy –intézmény dokumentumállományához, a 
törvény feltételei között. 
 (2) A közhatóság vagy -intézmény által bírlalt dokumentumok másolatai a 9. szakasz feltételei között 
valósítandók meg. 
 12. szakasz. –� :6;� &� 7����
��� ������������� ��� 6#� ��������� �� !
�� ������ ����� �
��� �g alól 
������������������������� ��� �
��%���> 
 a) a nemzetvédelem, közbiztonság és -rendészet területére vonatkozó információk, ha a törvény 
szerint az osztályozott információk kategóriájába tartoznak; 
 b) a hatóságok tanácskozásaira vonatkozó információk, valamint azok, amelyek Románia gazdasági 
és politikai érdekeire vonatkoznak, ha a törvény szerint az osztályozott információk kategóriájába tartoznak; 
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 c) kereskedelmi vagy pénzügyi tevékenységekre vonatkozó információk, ha azok közzététele a 
törvény szerint sérti a tisztességes konkurrencia elvét; 
 d) a törvény szerinti személyes adatokra vonatkozó információk; 
 �;� �� � ������ �����  �������� ��������� ������ ������� ����
���
�� ���������� �� �
��%���8� ��� �� ���������
�
�������� ��������������8� ��� ��������  �

������ ��
����  ��� ����� ��� ��� ���������� �����  ����������� ��� �
vizsgálat  nyomán valamely személy élete, testi épsége vagy egészsége veszélyeztetett; 
 f) az igazságügyi eljárásokra vonatkozó információk, ha azok közzététele sérti a méltányos per 
�����!������������7�
����
������� ���
����� ���������
�����9 
 g) azon információk, amelyek közzététele károsan hat a fiatalok oltalmazására vonatkozó 
intézkedésekre. 
 (2) Az (1) bekezdésben említett kategóriákhoz tartozó információk oltalmazását célzó intézkedések 
alkalmazásáért az ilyen információkat bírlaló személyek és közhatóságok, valamint az információk 
biztonságának biztosítására törvénnyel feljogosított közintézmények felelnek. 
 13. szakasz. – A valamely közhatóság vagy –-������������������
������������ ��!� ������7��������
�� �
��%���������
������������������������� �
��%����������
�������������
��� ��� �
��%������7�����# 
 14. szakasz. – (1) Az állampolgár személyes adataira vonatkozó információk csak oly mértékben 
v�������������
��� ��� �
��%�����8���������������������������������������������
������7����
�# 
 :=;�&����������
��� ������������ �
��%����%���������������
����������������������7���8������
�������� ��� �
��%���������=#���������
��������� �
��� ���������� �����!
����������������������������
át a közhatóságok között. 

2. CIKKELY 

������
������	�
���������������������������������������������	�� ���������������� 
való hozzáférése tekintetében 

 

 15. szakasz. – (1) A tömegtájékoztatási eszközökne��������
��� � �� �
��%����������������� �
���
garantált. 
 :=;� &� ������������������ �������� ������ �� ����
��� � �� �
��%���� �� �������� �� ��
����������
��7%�������� ��������!����� �������������� ����
����������� �� 7����
��� ��
����� ����
��� � �� �
��%������
való hozzáférésére vonatkozó joga. 
 16. szakasz. –� &� ������������������ ����������� �� ����
��� � �� �
��%������� ����� ����� �
���
biztosítása céljából a közhatóságok és -�������������������������� �����������8�
�����
�������������������
és közönségkapcsolati�
����������
���� �# 
 17. szakasz. –� :6;� &� ������������ ��������� �� ������8� 
�����
���� �������� �����
�
������� �
��%������
������������
��� ��� �
��%��������������
��������%�������# 
 (2) A sajtókonferenciák keretében a közhatóságok kötelesek vála��� ����� ��
����� ����
��� �
információval kapcsolatban. 
 18. szakasz. – (1) A közhatóságok kötelesek megkülönböztetés nélkül akkreditálást nyújtani az 
"���!
�����������������������������������7���� ������
�# 
 (2) Az akkreditálás kérésre nyújtandó, a k�
�������������������!�����������7������
�� �������# 
 :?;� &� ������������ %���� �� ������������� ��� ���� � ��������!����� ����������� %�����������
��
utasíthatják el vagy vonhatják vissza valamely újságíró akkreditálását, és ez nem állhat kapcsolatban az ����� �
újságíró által a sajtóban kifejezett véleményekkel. 
 :@;�)��������"���!
�����
��������������������������������������!
������������ 8�����������
ki a sajtószerv jogára, hogy valamely más újságíró számára akkreditálást nyerjen. 
 19. szakasz. – (1) A közhatóságok és -intézmények kötelesek idejében értesíteni a tömegtájékoztatási 
eszközöket az általuk szervezett sajtókonferenciákról vagy bármely más nyilvános akcióról. 
 (2) A közhatóságok és -intézmények semmiképpen sem tilthatják meg a tömegtájékoztatási 
eszközöknek az általuk szervezett nyilvános akciókhoz való hozzáférését. 
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 (3) Azon közhatóságok és -�����������8�����������
��������� ��������
�������
��������������
sajátos tevékenységeiket a közönség jelenlétében lebonyolítani, kötelesek megengedni a sajtó részvételét 
azokon a tevékenységeken, az újságírók pedig az általuk elnyert anyagok terjesztése során a továbbiakban 
csak a szakmai deontológiát veszik figyelembe. 
 20. szakasz. – A tömegtájékoztatási eszközök nem kötelesek megjelentetni a közhatóságok vagy         
–intézmények által szolgáltatott információkat. 
 

III. FEJEZET 
Büntetések 

 

 21. szakasz. – (1) Valamely közhatóság vagy -intézmény a jelen törvény alkalmazására kijelölt 
alkalmazottjától származó explicit vagy hallgatólagos elutasítás vétséget képez és a vétkes fegyelmi 
 ���� ��
�������������
# 
 :=;�&���:6;�����������������!�����������!������������� �������"��������������������� �����������������
-��������������� �����8����
���������������������������������� �����!�����?A���7������
�� �������# 
 (3) Amennyiben az adminisztratív vizsgálat után a kifogás megalapozottnak bizonyul, a választ a 
�� ���� ����"�������� ���!����� 6B� ��7�� ����
�� �� ������!����� ����� �� �
����� ���������8� �� ������
��
���������� ����� ����� ��� �
��������� ��������� ����
��� � �� �
��%�����8� �ind pedig a vétkes ellen 
foganatosított fegyelmi büntetések megjelölését. 
 22. szakasz. –�:6;�&���������������������������
�����������������������������
���������� !
�������-
ban, panaszt intézhet azon törvényszék közigazgatási bíráskodási osztályához, amelynek területi körzetében 
lakik, vagy amelynek területi körzetében van a közhatóság vagy -intézmény székhelye. A panasz a 7. 
����������� !
������
�� �����
���������!�����?A���7������
�� ����������"���������# 
 (2) A bírói hatóság kötelezheti a közhatóságot vagy -�������������� �������������
��� � �� �
��%����
szolgáltatására és erkölcsi és/vagy vagyoni kártérítés fizetésére. 
 (3) A törvényszék határozata felfolyamodásnak alávetett. 
 :@;�&� ��������������!
���������������
 ������������������# 
 (5) Min����7����8������7������� �����������
� ����
�����
������
������������!
���������������8�
és bélyegilletékmentes. 

IV. FEJEZET 
Átmeneti és záró rendelkezések 

 

 23. szakasz. – (1) A jelen törvény a Monitorul Oficial al României I. Részében való közzététele 
�� 7������������!�����5A#���7��������������7���������# 
 (2) A jelen törvénynek a Monitorul Oficial al României I. R������� ����� ������������ �� 7���������
���!����� 5A� ��7�� ����
�� �� �����8� ��	���������������D������
���� �������������
�8� ��	�
������� ki 
kell dolgoznia a törvény alkalmazására vonatkozó metodológiai szabályokat. 
 24. szakasz. –�:6;�&���������
����������������7�������� 7������������!�����5A���7������
�� ��������
a Köztájékoztatási Minisztériumnak, a Kommunikáció- és Információtechnológiaügyi Minisztériumnak és a 
Közpénzügyi Minisztériumnak intézkedéseket kell javasolnia a Kormány számára arra vonatkozóan, hogy a 
����
��� � �� �
��%���� ����� �� �
��������� ������������� ��
������  ���������� �
����� �������
����� �
��� �������������������ség számára. 
 (2) Az (1) bekezdésben említett intézkedések a közhatóságok és -������������ ��� ���� �
számítástechnikai felszereléssel való ellátmányozására is vonatkoznak. 
 25. szakasz. –� &� ������ ��
����� ��������� ��7������ �� 7��������� ��
����� ���������� �� !
�� ���������
veszti. 

Ezt a törvényt a Szenátus a 2001. szeptember 13-i ülésén fogadta el, betartva Románia Alkotmánya 74. 
�������������	
�
�����
�����
� �������� 

��,
�� +,���, 
A SZENÁTUS ELNÖKE helyett 
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VALER DORNEANU 
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Bukarest, 2001. október 12. 
544. szám. 
  

ROMÁNIA ELNÖKE 
 

D E K R É T U M 
 

�������& � ���#����2�$�%������$����)�&�%����#����� ����$�$�����������%��& ����� �x) 
 

Románia Alkotmánya 77. szakaszának (1) bekezdése és 99. szakaszának (1) bekezdése alapján, 
 Románia elnöke d e k r e t á l j a: 
 

Egyetlen szakasz. –� 	���
������� �� ����
��� � �� �
��%������� ����� ������ ����� �
�
 �� ���� 
törvényt és elrendeljük közzétételét Románia Hivatalos Közlönyének I. Részében. 
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Bukarest, 2001. október 10. 
775. szám. 
_________ 
x)Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2001. október 23-i 663. számában. 
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