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R O M Á N I A  K O R M Á N Y Á N A K  R E N D E L E T E I 
 

ROMÁNIA KORMÁNYA 
 

S Ü R G Ő S S É G I  R E N D E L E T 
a gépjárművekre fizetendő környezetvédelmi bélyegilletékrőlx) 

 
 A Románia újraközzétett Alkotmánya 115. cikkének (4) bekezdésében meghatározott rendkívüli 
helyzet annak szükségességéből adódik, hogy biztosítani lehessen a levegő minőségének javítását és a 
tárgyköri közösségi jogban meghatározott határértékekbe való beilleszkedést szolgáló egyes 
környezetvédelmi programok és projektek megvalósításához szükséges keretet. 
                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2013. március 4-ei 119. számában. 
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 Ugyanakkor, a jelen jogszabály biztosítja az Európai Bizottság által – a 2012. december 14-ei 
értesítésben – kifejtett ajánlásoknak való megfelelést, mely ajánlások értelmében a gépjárművekkel 
kapcsolatos illetékeknek nem technológiai kritériumokon, hanem objektív, szokványosan elérhető és a 
politikák szempontjából releváns teljesítményi adatokon kell alapulniuk, úgymint a CO2-kibocsátás.  

 A jelen jogszabály kidolgozása során úgyszintén előtérbe került annak szükségessége, hogy az 
alkalmazandó közösségi jog rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek, tekintettel a jelenlegi helyzet 
kedvezőtlen jogi következményeinek megelőzését lehetővé tevő sürgős intézkedés lehetőségére. 

 A jelen jogszabály elfogadására tehát sürgősségi rendszerben kell sor kerüljön, figyelembe véve a 
gépjárművek levegőterhelési illetékének alkalmazása nyomán tapasztalt negatív társadalmi és környezeti 
hatást, különös tekintettel annak összegére, ami az országos gépjárműállományban található gépjárművek 
piacának részleges elakadását eredményezte, továbbá a környezetvédelmi bélyegilleték örökösödés útján 
szerzett gépjárművekre való alkalmazhatósága tisztázásának szükségességét.  

 Amennyiben nem kerül sor a jelen jogszabály sürgősségi rendszerben való elfogadására, az országos 
gépjárműállományban található gépjárművek piacán súlyos fennakadások következnek be, amelyek 
közvetlenül kihatnak a lakosságra, valamint egyes környezetvédelmi programok és projektek 
finanszírozására. 

 Mivel mindezek közérdekűek, és olyan rendkívüli helyzetet eredményeznek, amelynek szabályozása 
nem tűr halasztást, 

 Románia újraközzétett Alkotmánya 115. cikkének (4) bekezdése alapján, 

 
 Románia Kormánya elfogadja a jelen sürgősségi rendeletet. 

 
 1. cikk – (1) A jelen sürgősségi rendelet a gépjárművekre fizetendő környezetvédelmi bélyegilleték (a 
továbbiakban: illeték) bevezetéséhez szükséges jogi keretet határozza meg. 

 (2) Az illeték a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, és azt a Környezetvédelmi Alap 
Ügyvezetősége környezetvédelmi programok és projektek támogatására fordítja. 

 2. cikk – A jelen sürgősségi rendelet alkalmazásában az alábbi fogalom-meghatározások 
érvényesülnek:  

 a) új gépjármű – minden olyan gépjármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba; 

 b) használt gépjármű – a korábban már forgalomba helyezett gépjármű; 

 c) RNTR 2 – a közúti járművek típusjóváhagyásáról és törzskönyvük kibocsátásáról, valamint 
különböző alkatrészeik típusjóváhagyásáról szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 211/2003. számú 
közmunkálati, szállításügyi és lakásügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott szabályozások; 

 d) RNTR 7 – a közúti járművek egyéni jóváhagyásáról és törzskönyvük kibocsátásáról, valamint 
eredetiségük igazolásáról szóló, az utólagosan módosított és kiegészített 2132/2005. számú szállításügyi, 
építkezési és turisztikai miniszteri rendelettel jóváhagyott szabályozások; 

 e) országos gépjárműállományból való kivonás – minden olyan intézkedés, amelynek eredményeként 
a forgalomba helyezett gépjárművet törlik a nyilvántartásból, kivéve a megsemmisítést és a bontást; 

 f) országos gépjárműállományba való visszahelyezés – minden olyan intézkedés, amelynek 
eredményeként egy, az országos gépjárműállományból kivont gépjárművet Romániában első alkalommal 
forgalomba helyeznek;  

 g) illetékes adóhivatal – az Adó- és Pénzügyi Hivatal és alárendelt hivatalai, amelyek 
nyilvántartásában az illető személy adó- és illetékfizetőként szerepel; 

 h) adófizető – a 4. cikkben említett helyzetek valamelyikében található bármely természetes vagy 
jogi személy; 
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 i) forgalomba helyezés – közigazgatási művelet, amelynek során a törvénynek megfelelően bejegyzik 
az első romániai tulajdonos gépjármű feletti tulajdonjogát az illetékes hatóságok nyilvántartásába, forgalmi 
engedélyt állítanak ki, és rendszámot ítélnek oda; 

 j) személygépkocsik és gépjárművek külön illetéke – az utólagosan módosított és kiegészített 
571/2003. számú Adóügyi Törvénykönyv 2141 – 2143. cikkében meghatározott, 2008. július 1-jéig 
érvényben lévő illeték; 

 k) gépjárművekre vonatkozó környezetszennyezési illeték – a gépjárművekre vonatkozó 
környezetszennyezési illeték bevezetéséről szóló, a 140/2011. számú törvénnyel jóváhagyott 50/2008. számú 
sürgősségi kormányrendeletben meghatározott illeték; 

 l) gépjárművek levegőterhelési illetéke – a gépjárművek levegőterhelési illetékéről szóló, utólagosan 
módosított 9/2012. számú törvényben meghatározott illeték; 

 m) környezetvédelmi bélyegilleték – az M1, M2, M3 és N1, N2, N3 kategóriába tartozó gépjárművek 
károsanyag-kibocsátásáért az adófizető által tartozott összeg.    

 3. cikk – (1) Illetékfizetési kötelezettség alá esnek az RNTR 2-ben meghatározott M1, M2, M3 és N1, 
N2, N3 kategóriájú gépjárművek, kivéve: 

a) a Románia területén tevékenykedő külképviseletek, konzuli hivatalok és tagjaik, valamint a 
diplomáciai mentességet élvező más külföldi szervezetek és személyek gépjárművei; 

  b) a fogyatékos személyek védelméről és jogaik érvényre juttatásáról szóló, újraközzétett, utólagosan 
módosított és kiegészített 448/2006. számú törvényben meghatározott fogyatékos személyek általi vezetésre, 
valamint súlyos vagy előrehaladott fogyatékossággal élő személyek szállítására külön átalakított 
gépjárművek; 

 c) a fegyveres erők, az állam biztonsági szervei, a rendőrség, a csendőrség, a határrendőrség és a 
tűzoltóság gépjárművei; 

 d) a mentőszolgálatok, rohammentők és műszaki mentők RNTR 2 szerint meghatározott 
gépjárművei. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt kivétel 5 éven belül egyetlen gépjármű vásárlására 
vonatkozik, és csakis akkor, ha a gépjármű a fogyatékos személy tulajdonába kerül. 

 (3) A gépjármű különleges igényeket kielégítő átalakítását a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal 
(RAR) bejegyzi a jármű törzskönyvébe. 

 (4) A gépjárművek különleges igényeket kielégítő átalakítási elemeinek jegyzékét az RNTR 7 
tartalmazza.  

 (5) A fogyatékos személyek által az (1) bekezdés b) pontjával összhangban birtokolt, automata 
sebességváltó rendszerrel felszerelt gépjárművek mentesülnek az illetékfizetési kötelezettség alól, 
amennyiben betartottak a (3) bekezdés előírásai. 

 (6) Az (1) bekezdés d) pontjában említett gépjárművek csoportjába csak a mentőszolgálat 
teljesítéséhez, sürgősségi orvosi ellátáshoz, műszaki mentéshez vagy tűzoltáshoz szükséges felszereléssel 
ellátott, mentőállomások, rohammentő szolgálatok és katasztrófavédelmi felügyelőségek nyilvántartásában 
szereplő gépjárművek tartoznak. E csoportba tartoznak a mentőszolgálat teljesítéséhez, a sürgősségi orvosi 
ellátáshoz, a műszaki mentéshez vagy a tűzoltáshoz szükséges felszereléssel ellátott azon gépjárművek is, 
amelyek gazdasági szereplők tulajdonában vannak. 

 4. cikk – Az illetékfizetési kötelezettség egyetlen alkalommal, az alábbi eseményekkor következik be: 

 a) az első romániai tulajdonos jármű feletti tulajdonjoga megszerzésének az illetékes hatóságok 
nyilvántartásaiba való törvény szerinti bejegyzése, valamint a forgalmi engedély kibocsátása és a rendszám 
odaítélése alkalmával; 
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 b) a gépjárműnek az országos gépjárműállományba való visszahelyezésekor, ha az országos 
gépjárműállományból való kivonáskor a tulajdonosnak a 7. cikk előírásaival összhangban visszafizették az 
illeték maradványértékét; 

 c) a használt gépjármű feletti tulajdonjog átíratásakor, amely tekintetében nem fizették meg a 
személygépkocsik és gépjárművek külön illetékét, a gépjárművekre vonatkozó környezetszennyezési 
illetéket vagy a gépjárművek levegőterhelési illetékét, a forgalomba helyezés időpontjában érvényes 
szabályozások szerint; 

 d) a használt gépjármű feletti tulajdonjog átíratásakor, amely tekintetében a bíróság elrendelte a 
személygépkocsik és gépjárművek külön illetékének, a gépjárművekre vonatkozó környezetszennyezési 
illetéknek vagy a gépjárművek levegőterhelési illetékének visszafizetését, illetve az említett illetékek 
megfizetése nélküli forgalomba helyezést. 

 5. cikk – (1) Az illeték összegét a gépjárművet forgalomba helyezni vagy a használt gépjármű feletti 
tulajdonjogot átírni óhajtó adófizető által benyújtott azon iratok alapján számítja ki az illetékes adóhivatal, 
amelyekből kitűnnek a gépjármű feletti tulajdonjog megszerzésének ténye és az illeték kiszámításához 
szükséges adatok. A benyújtandó iratok jegyzékét a jelen sürgősségi rendelet módszertani végrehajtási 
utasításai tartalmazzák. 

 (2) Az illeték összegét az előző év októberének első munkanapján meghatározott és az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett devizaárfolyam felhasználásával kell lejben kifejezni. 

 (3) Az illetéket az adófizető a Környezetvédelmi Alap Ügyvezetőségének nevére nyitott külön 
államkincstári számlára fizeti be, a bizonylatot pedig a 4. cikkben említett helyezetek valamelyikében 
található gépjármű forgalomba helyezésekor vagy a felette való tulajdonjog átírásakor fel kell mutatni. 

 6. cikk – (1) Az illetékként fizetendő összeget az 1 – 6. számú mellékletben részletezett elemek 
alapján, az alábbiak szerint kell kiszámítani: 

 a) az Euro 5 károsanyag-kibocsátási szabványnak megfelelő, M1 kategóriába tartozó gépjárművek 
esetében: 
 

 Fizetendő összeg = [A x B x (100 – C)]/100,  

 ahol: 
 

 A = a CO2-kibocsátás értéke g/km-ben kifejezve, ahogyan az a gépjármű törzskönyvében szerepel; 

 B = a CO2-kibocsátás 1. számú mellékletben részletezett, euró/g km-ben kifejezett értéke; 

 C = a 3. számú melléklet 2. oszlopában részletezett illetékcsökkentési kulcs; 
 

 b) az Euro 4 és Euro 3 károsanyag-kibocsátási szabványnak megfelelő, M1 kategóriába tartozó 
gépjárművek esetében: 
 

 Fizetendő összeg = [A x B x (100 – C)]/100,  

 ahol: 
 

 A = a CO2-kibocsátás értéke g/km-ben kifejezve, ahogyan az a gépjármű törzskönyvében szerepel; 

 B = a CO2-kibocsátás – szikragyújtású motorral felszerelt gépjárművek esetében az 1. számú 
mellékletben, míg sűrítéses gyújtású motorral felszerelt gépjárművek esetében a 2. számú mellékletben 
részletezett – euró/g km-ben kifejezett értéke; 

 C = a 3. számú melléklet 2. oszlopában részletezett illetékcsökkentési kulcs; 
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 c) az Euro 2, Euro 1 és non-Euro károsanyag-kibocsátási szabványnak megfelelő, M1 kategóriába 
tartozó gépjárművek esetében: 
 

 Fizetendő összeg = [E x D x (100 – C)]/100,  

 ahol: 
  

 C = a 3. számú melléklet 2. oszlopában részletezett illetékcsökkentési kulcs; 

 D = a gépjármű forgalmi engedélyében vagy törzskönyvében szereplő, cm3-ben kifejezett 
hengerűrtartalom; 

 E = a szikragyújtású motorral felszerelt gépjárművek esetében a 4. számú melléklet 3. oszlopában, 
míg sűrítéses gyújtású motorral felszerelt gépjárművek esetében a 4. számú melléklet 4. oszlopában szereplő 
érték; 
 

 d) a c) pontban meghatározott képletet kell alkalmazni az M2, M3, N1, N2 és N3 kategóriákba tartozó 
gépjárművek esetében is, amelyek tekintetében az illetéket az 5. számú melléklet 2. oszlopa részletezi. 

 (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott Euro károsanyag-kibocsátási szabványt és a CO2-kibocsátás 
értékét a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) a jelen sürgősségi rendelet módszertani végrehajtási 
utasításaival összhangban jegyzi be a jármű törzskönyvébe. 

(3) Az Euro 6 károsanyag-kibocsátási szabványnak megfelelő gépjárművek után tartozott illetéket az 
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott képlet szerint kell kiszámítani az Euro 6 szabványnak az új 
gépjárművek forgalomba helyezése és eladása tekintetében – a könnyű személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási 
és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-ai 715/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek megfelelően – való hatályba lépésétől. 

 (4) A hibrid és elektromos gépjárművek tekintetében nem kell illetéket fizetni. 

 (5) A 3. számú mellékletben részletezett illetékcsökkentési kulcsot a gépjármű kora függvényében 
kell meghatározni. 

(6) Az illeték kiszámítása alkalmával a 3. számú mellékletben részletezett illetékcsökkentési kulcson 
kívül, további levonások alkalmazhatók a fix illetékcsökkentési kulcs alapjául szolgáló elem/elemek standard 
állapotától való eltérések függvényében, ha esetenként a forgalomba helyezést vagy a használt gépjármű 
feletti tulajdonjog átírását kérelmező személy saját felelősségre nyilatkozza, hogy az érintett gépjármű valós 
éves átlagos futásteljesítménye nagyobb az illető gépjármű kategóriája tekintetében – a jelen sürgősségi 
rendelet végrehajtási módszertani utasításai szerint – standardnak tekintett éves futásteljesítménynél. Ilyen 
esetekben, az illetéket a 3. számú mellékletben meghatározott illetékcsökkentési kulcs alapján kell 
kiszámítani, amelyet növelni kell a 6. számú mellékletben meghatározott kiegészítő csökkentési kulccsal. 
Amennyiben az új illetékcsökkentési kulcs meghaladja a 90%-ot, a 90%-os csökkentési kulcs alkalmazandó. 

 (7) Az (1) bekezdés szerint kiszámított, illetékként fizetendő összeg kiigazítható akkor is, ha 
esetenként a használt gépjármű forgalomba helyezését vagy a felette való tulajdonjog átírását kérelmező 
személy a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) műszaki szakvéleménye alapján és a jelen 
sürgősségi rendelet módszertani végrehajtási utasításai szerint bizonyítani tudja, hogy a használt gépjármű 
értékvesztése nagyobb. 

 (8) A használt gépjármű korát első forgalomba helyezésének időpontja függvényében kell 
meghatározni. 

 (9) Amennyiben esetenként a használt gépjármű forgalomba helyezését vagy a felette való 
tulajdonjog átírását kérelmező személy nem tudja bizonyítani a gépjármű forgalomba helyezésének 
időpontját, az illetéket a gyártási év szerint kell kiszámítani. 
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 7. cikk – (1) Amennyiben egy gépjárműre megfizették a gépjárművekre vonatkozó 
környezetszennyezési illetéket, a gépjárművek levegőterhelési illetékét vagy a jelen sürgősségi rendeletben 
meghatározott környezetvédelmi bélyegilletéket, és bírói hatóság nem rendelte annak visszafizetését, majd 
később kivonják azt az országos gépjárműállományból, az utolsó tulajdonos részére vissza kell fizetni az 
illeték maradványértékét. 

 (2) Az illeték maradványértéke megegyezik azzal az összeggel, amelyet az illető gépjármű 
forgalomba helyezése esetén az országos gépjárműállományból való kivonásakor fizetni kellett volna, és 
amelyet a forgalomba helyezés időpontjában tartozott illetéket szabályozó jog szerint kell kiszámítani a 
forgalomba helyezéskor vagy a használt gépjármű feletti tulajdonjog átírásakor érvényes devizaárfolyamon, 
felhasználva a gépjármű korát az országos gépjárműállományból való kivonáskor. 

 (3) Az illeték maradványértékének visszafizetésére az utolsó tulajdonos kérésére kerül sor, az alábbi 
iratok alapján: 

 a) azon irat, amely bizonyítja, hogy a kérelmező az országos gépjárműállományból kivont gépjármű 
utolsó tulajdonosa; 

 b) a gépjármű forgalomból való kivonását igazoló irat. 

 (4) A visszafizetési kérelmet az illetékes adóhivatalhoz kell benyújtani. 

 (5) Amennyiben a jelen cikk szerint kiszámított maradványérték meghaladja a gépjármű romániai 
forgalomba helyezésekor vagy a használt gépjármű feletti tulajdonjog átírásakor kifizetett összeget, a 
maradványértéket a kifizetett összeg erejéig kell visszafizetni. 

 8. cikk – Nem tartoznak illetékkel az alábbi gépjárművek után: 

 a) a közúti fuvarozásról szóló 27/2011. számú kormányrendelet 3. cikkének 50. pontjában 
meghatározott veterán járművek; 

 b) az idegen kormányok, nemzetközi szervek, valamint non-profit és jótékonysági szervezetek által 
oktatási, egészségügyi és művelődési intézményeknek, minisztériumoknak, más közigazgatási szerveknek, 
országos szinten reprezentatív munkáltatói és szakszervezeteknek, valamint közhasznú egyesületeknek és 
alapítványoknak adományozott, illetve vissza nem térítendő közvetlen kölcsönökből, valamint tudományos 
és műszaki együttműködési programokból finanszírozott gépjárművek; 

 c) az elkobzott vagy a törvény értelmében az állam magántulajdonába került és a hatályos törvényi 
előírásokkal összhangban térítésmentesen felajánlott gépjárművek; 

 d) a hatályos törvényi előírások szerint meghatározott versenyautók; 

 e) az örökölt gépjárművek, ha a hagyatéki eljárás folyamatba helyezésétől számított 2 éven belül az 
öröklésre sor kerül; 

 f) a vagyonmegosztás nyomán szerzett gépjárművek. 

 9. cikk – (1) Az illeték összegét megóvhatja a használt gépjárművet forgalomba helyezni vagy a 
felette való tulajdonjogot átírni óhajtó személy, amennyiben bizonyítani tudja, hogy gépjárművének 
értékvesztése nagyobb a 3. számú mellékletben szereplő táblázatban feltüntetettnél. 

 (2) Az értékvesztés mértékét a 6. cikk (6) bekezdésében említett illetékcsökkentési kulcs 
meghatározása során figyelembe vett elemek alapján kell felmérni. 

 (3) Amennyiben óvásra kerül sor, az adófizető kérésére és költségére a Román Gépjármű-
nyilvántartási Hivatal (RAR) műszaki szakértői vizsgálatnak veti alá – a sürgősségi rendelet módszertani 
végrehajtási utasításaiban részletezett eljárás szerint – a használt gépjármű (2) bekezdésben említett 
jellemzőit. 

 (4) A műszaki szakértői vizsgálat díját a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) szabja meg 
az elvégzendő műveletek függvényében, de az nem haladhatja meg az említett műveletek költségét. 
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 (5) A műszaki szakértői vizsgálat eredményeit szakvéleménybe foglalja a Román Gépjármű-
nyilvántartási Hivatal (RAR), amely tartalmazza a (2) bekezdésben hivatkozott elemek mindegyikére 
vonatkozó információkat és az azokból következő illetékcsökkentési kulcsot. 

 (6) A Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatal (RAR) által kibocsátott műszaki szakvéleményt az 
adófizetőnek be kell mutatnia az illetékes adóhivatalnak. 

 (7) A (6) bekezdésben említett dokumentum átvétele után az illetékes adóhivatal újraszámítja az 
illetéket, mely művelet következtében sor kerülhet a használt gépjármű forgalomba helyezése vagy a 
tulajdonjog átírása alkalmával megfizetetthez képest fennálló illetékkülönbözet visszafizetésére. 

 (8) Alaposan indokolt esetekben, az illetékes adóhivatal szakértői ellenvéleményt kérhet. 

 10. cikk – Az adófizető által tartozott illeték megállapításával, ellenőrzésével és beszedésével, 
valamint az óvások elbírálásával kapcsolatos feladatokat – az Adóügyi Eljárási Törvénykönyvről szóló, 
újraközzétett, utólagosan módosított és kiegészített 92/2003. számú kormányrendelet előírásai szerint – az 
illetékes adóhivatal végzi el. 

 11. cikk – Az óvásra kapott válasszal elégedetlen személy a törvény szerint illetékes közigazgatási 
bírósághoz fordulhat. 

 12. cikk – (1) Amennyiben a személygépkocsik és gépjárművek külön illetékének, a gépjárművekre 
vonatkozó környezetszennyezési illetéknek vagy a gépjárművek levegőterhelési illetékének kifizetett összege 
meghaladja a környezetvédelmi bélyegilletékre vonatkozó jelen előírások alkalmazásából eredő illeték 
összegét, amelyet a forgalomba helyezés vagy a használt gépjármű feletti tulajdonjog átírása időpontjában 
alkalmazandó devizaárfolyam szerint számítottak ki, a jelen sürgősségi rendelet módszertani végrehajtási 
utasításaiban meghatározott eljárás szerint vissza lehet fizetni az illetékkülönbözetet, azonban csupán a 
fizetési kötelezettséggel terhelt személynek. A visszafizetendő különbözetet a használt gépjármű forgalomba 
helyezésekor vagy a felette való tulajdonjog átírásakor figyelembe vett adatok felhasználásával, a jelen 
sürgősségi rendeletben meghatározott képlet szerint kell kiszámítani. 

 (2) Az adófizető által a személygépkocsik és gépjárművek külön illetékeként, a gépjárművekre 
vonatkozó környezetszennyezési illetékként vagy a gépjárművek levegőterhelési illetékeként megfizetett 
összeg és a környezetvédelmi bélyegilleték összege közötti különbözetet a jelen sürgősségi rendelet 
módszertani végrehajtási utasításaiban meghatározott eljárás szerint, az újraközzétett, utólagosan módosított 
és kiegészített 92/2003. számú kormányrendeletben meghatározott elévülési határidőn belül vissza kell 
fizetni. 

 13. cikk – A gépjárművekre vonatkozó környezetszennyezési illetékkel, a gépjárművek 
levegőterhelési illetékével és a környezetvédelmi bélyegilletékkel kapcsolatosan a bíróságok jogerős és 
visszavonhatatlan határozataiban az állam terhére megállapított költségeket, valamint a 
kényszervégrehajtással kapcsolatos minden más költséget esetenként az illetékes adóhivatal számláira 
bevételezett illetékekből vagy a Környezetvédelmi Alap költségvetéséből kell fedezni. 

 14. cikk – (1) A Közpénzügyi Minisztérium az Adó- és Pénzügyi Hivatalon keresztül, a 
Belügyminisztérium a gépjárművezetői engedély- és gépjárműnyilvántartó szolgálatokon keresztül, valamint 
a Környezetvédelmi Minisztérium a Környezetvédelmi Alap Ügyvezetőségén keresztül kezelik – az 
Államkincstár által illeték címen bevételezett összegekkel összhangban – a jelen sürgősségi rendelet hatálya 
alá tartozó, forgalomba helyezett vagy átírt gépjárművek informatikai nyilvántartását. 

 (2) Az (1) bekezdésben említett informatikai rendszer kiépítésének eljárását és az abban kezelt 
adatokat a közpénzügyi miniszter, a belügyminiszter és a környezetvédelmi miniszter a jelen sürgősségi 
rendelet hatályba lépésétől számított 60 napos határidőn belül együttes rendelettel határozza meg. 

 15. cikk – (1) Az új, környezetkímélő és energiahatékony járművek ösztönzése érdekében az új 
elektromos gépjárművet vásárló természetes személyek, területi-közigazgatási egységek és közintézmények 
minden egyes ilyen gépjármű után értékjegyben (a továbbiakban: ökojegy) részesülnek. 

 (2) Az ökojegy névértéke 12.000 lej, amelyet a Környezetvédelmi Alap költségvetéséből fedeznek. 
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 (3) Az (1) bekezdésben említett ökojegy mintáját és felhasználásának módját a jelen sürgősségi 
rendelet közzétételétől számított 15 napos határidőn belül környezetvédelmi miniszteri rendelettel kell 
meghatározni. 

 16. cikk – A jelen sürgősségi rendeletnek a Monitorul Oficial al României I. Részében való 
közzétételétől számított 15 napos határidőn belül a Környezetvédelmi Minisztérium a 
Belügyminisztériummal, a Közpénzügyi Minisztériummal és a Szállítási Minisztériummal 
együttműködésben kidolgozza a jelen sürgősségi rendelet módszertani végrehajtási utasításait, amelyek 
kormányhatározattal kerülnek jóváhagyásra. 

 17. cikk – A jelen sürgősségi rendelet 2013. március 15-én lép hatályba. 

 18. cikk – Az 1 – 6. számú melléklet a jelen sürgősségi rendelet szerves részét képezi. 

 19. cikk – A jelen sürgősségi rendelet hatályba lépésének időpontjában hatályukat vesztik az 
alábbiak: 

 a) a gépjárművek levegőterhelési illetékéről szóló, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2012. 
január 10-ei 17. számában közzétett, utólagosan módosított 9/2012. számú törvényx); 

 b) a gépjárművek levegőterhelési illetékéről szóló 9/2012. számú törvény módszertani végrehajtási 
utasításainak jóváhagyásáról tárgyú, a Monitorul Oficial al României I. Részének 2012. január 13-ai 29. 
számában közzétett 9/2012. számú kormányhatározatx); 

 c) a környezetkímélő és energia-hatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló, a 
Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. május 4-ei 307. számában közzétett 40/2011. számú 
sürgősségi kormányrendeletxx) 10. cikke. 

 
VICTOR-VIOREL PONTA 

MINISZTERELNÖK 
 

Ellenjegyzi: 

Rovana Plumb 
környezetvédelmi miniszter 

Daniel Chiţoiu 
miniszterelnök-helyettes, 

közpénzügyi miniszter 

Liviu Voinea 
költségvetéssel megbízott miniszter 

Relu Fenechiu 
szállítási miniszter 

Radu Stroe 
belügyminiszter 

Titus Corlăţean 
külügyminiszter 

 
Bukarest, 2013. február 19. 
9. szám 
 

                                                           
x) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2012. március 6-ai 6. számában. 
xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2011. május 17-ei 44. számában. 
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1. számú MELLÉKLET 
 

A széndioxid-kibocsátás és a károsanyag-kibocsátási szabvány  
szerint számított környezetvédelmi bélyegilleték 

– euró/g km –  
 
 
 EURO 5-ös KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNY* 
 
 Hengerűrtartalom – cm3 

Széndioxid-kibocsátás 

– gramm CO2/km – 
˂1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–2.000 2.001–3.000 ≥3.001 

˂110 0,30 0,36 0,45 0,51 0,60 0,81 0,99 

111–120 0,42 0,50 0,63 0,71 0,84 1,13 1,39 

121–130 0,54 0,65 0,81 0,92 1,08 1,46 1,78 

131–140 0,66 0,79 0,99 1,12 1,32 1,78 2,18 

141–150 0,78 0,94 1,17 1,33 1,56 2,11 2,57 

151–165 0,96 1,15 1,44 1,63 1,92 2,59 3,17 

166–180 1,26 1,51 1,89 2,14 2,52 3,40 4,16 

181–195 1,44 1,73 2,16 2,45 2,88 3,89 4,75 

196–210 1,62 1,94 2,43 2,75 3,24 4,37 5,35 

˃210 2,04 2,45 3,06 3,47 4,08 5,51 6,73 

 
 
 EURO 4-es KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNY* 
 
 Hengerűrtartalom – cm3 

Széndioxid-kibocsátás 

– gramm CO2/km – 
˂1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–2.000 2.001–3.000 ≥3.001 

˂110 1,80 2,16 2,70 3,06 3,60 4,86 5,94 

111–125 2,52 3,02 3,78 4,28 5,04 6,80 8,32 

126–140 3,24 3,89 4,86 5,51 6,48 8,75 10,69 

141–155 3,96 4,75 5,94 6,73 7,92 10,69 13,07 

156–170 4,68 5,62 7,02 7,96 9,36 12,64 15,44 

171–185 5,76 6,91 8,64 9,79 11,52 15,55 19,01 

186–200 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95 

201–215 8,64 10,37 12,96 14,69 17,28 23,33 28,51 

˃216 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08 

  
 *A károsanyag-kibocsátási szabvány vonatkozásában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és 
Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 
2007. június 20-ai 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai az irányadók. 
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 EURO 3-as KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNY* 
 
 Hengerűrtartalom – cm3 

Széndioxid-kibocsátás 

– gramm CO2/km – 
˂1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–2.000 2.001–3.000 ≥3.001 

˂110 5,40 6,48 8,10 9,18 10,80 14,58 17,82 

111–125 7,56 9,07 11,34 12,85 15,12 20,41 24,95 

126–140 9,72 11,66 14,58 16,52 19,44 26,24 32,08 

141–155 11,88 14,26 17,82 20,20 23,76 32,08 39,20 

156–170 14,04 16,85 21,06 23,87 28,08 37,91 46,33 

171–185 17,28 20,74 25,92 29,38 34,56 46,66 57,02 

186–200 22,68 27,22 34,02 38,56 45,36 61,24 74,84 

201–215 25,92 31,10 38,88 44,06 51,84 69,98 85,54 

˃216 29,16 34,99 43,74 49,57 58,32 78,73 96,23 

 
 *A károsanyag-kibocsátási szabvány vonatkozásában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és 
Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 
2007. június 20-ai 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai az irányadók. 
 
 

2. számú MELLÉKLET 
 

A széndioxid-kibocsátás és a károsanyag-kibocsátási szabvány  
szerint számított környezetvédelmi bélyegilleték 

– euró/g km – 
 
 
 EURO 4-es KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNY 
 
 Hengerűrtartalom – cm3 

Széndioxid-kibocsátás 

– gramm CO2/km – 
˂1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–2.000 2.001–3.000 ≥3.001 

˂110 3,15 3,78 4,73 5,36 6,30 8,51 10,40 

111–125 4,41 5,29 6,62 7,50 8,82 11,91 14,55 

126–140 5,67 6,80 8,51 9,64 11,34 15,31 18,71 

141–155 6,93 8,32 10,40 11,78 13,86 18,71 22,87 

156–170 8,19 9,83 12,29 13,92 16,38 22,11 27,03 

171–185 10,08 12,10 15,12 17,14 20,16 27,22 33,26 

186–200 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66 

201–215 15,12 18,14 22,68 25,70 30,24 40,82 49,90 

˃216 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13 
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 EURO 3-as KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNY 
 
 Hengerűrtartalom – cm3 

Széndioxid-kibocsátás 

– gramm CO2/km – 
˂1.000 1.001–1.200 1.201–1.400 1.401–1.600 1.601–2.000 2.001–3.000 ≥3.001 

˂110 9,45 11,34 14,18 16,07 18,90 25,52 31,19 

111–125 13,23 15,88 19,85 22,49 26,46 35,72 43,66 

126–140 17,01 20,41 25,52 28,92 34,02 45,93 56,13 

141–155 20,79 24,95 31,19 35,34 41,58 56,13 68,61 

156–170 24,57 29,48 36,86 41,77 49,14 66,34 81,08 

171–185 30,24 36,29 45,36 51,41 60,48 81,65 99,79 

186–200 39,69 47,63 59,54 67,47 79,38 107,16 130,98 

201–215 45,36 54,43 68,04 77,11 90,72 122,47 149,69 

˃216 51,03 61,24 76,55 86,75 102,06 137,78 168,40 

 
 

3. számú MELLÉKLET 
 

Bélyegilleték-csökkentési kulcsok 
 

A gépjármű kora A csökkentés mértéke   

– % – 

új 0 

≤ 1 hónap 3 

>1 hónap – 3 hónap 5 

>3 hónap – 6 hónap 8 

>6 hónap – 9 hónap 10 

>9 hónap – 1 év 13 

>1 év – 2 év 21 

>2 év – 3 év 28 

>3 év – 4 év 33 

>4 év – 5 év 38 

>5 év – 6 év 43 

>6 év – 7 év 49 

>7 év – 8 év 55 

>8 év – 9 év 61 

>9 év – 10 év 66 

>10 év – 11 év 73 

>11 év – 12 év 79 

>12 év – 13 év 84 

>13 év – 14 év 89 

14 év felett 90 
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4. számú MELLÉKLET 
 

Az Euro 2-es, Euro 1-es és non-Euro károsanyag-kibocsátási szabványokra  
vonatkozó környezetvédelmi bélyegilleték 

 
Károsanyag-
kibocsátási 
szabvány* 

Hengerűrtartalom 

– cm3 – 

Szikragyújtású motorral 
felszerelt gépjárművek 

– euró/cm3 – 

Sűrítéses gyújtású motorral 
felszerelt gépjárművek 

– euró/cm3 – 

E2 ≤ 1.200 3,00 5,25 

 1.201 – 1.400 3,50 6,13 

 1.401 – 1.600 4,00 7,00 

 1.601 – 2.000 4,30 7,53 

 2.001 – 3.000 4,60 8,05 

 > 3.000 4,90 8,58 

E1 ≤ 1.200 2,90 5,08 

 1.201 – 1.400 3,30 5,78 

 1.401 – 1.600 3,80 6,65 

 1.601 – 2.000 4,20 7,35 

 2.001 – 3.000 4,40 7,70 

 > 3.000 4,50 7,88 

E0 ≤ 1.200 2,80 4,90 

 1.201 – 1.400 3,20 5,60 

 1.401 – 1.600 3,70 6,48 

 1.601 – 2.000 4,00 7,00 

 2.001 – 3.000 4,20 7,35 

 > 3.000 4,30 7,53 
 

* A károsanyag-kibocsátási szabvány vonatkozásában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és 
Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 
2007. június 20-ai 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai az irányadók. 

 
5. számú MELLÉKLET 

 

Az N1, N2, N3, M2 és M3 kategóriájú gépjárművekre számított környezetvédelmi bélyegilleték 
 

Károsanyag-kibocsátási szabvány1) Környezetvédelmi bélyegilleték 

– euró/cm3 – 

Euro 6/VI2) 0 

Euro 5/V 0,05 

Euro 4/IV 0,25 

Euro 3/III 0,5 

Euro 2/II 2 

Euro 1/I 4 

Non-Euro 9 
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 1)A károsanyag-kibocsátási szabvány vonatkozásában a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és 
Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 
2007. június 20-ai 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai az irányadók 
 2)A károsanyag-kibocsátásra számított illeték mértékét (euró/cm3) az új járművek forgalomba helyezése és eladása 
tekintetében az Euro 6 szabványnak a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban való hatályba lépése 
után kell meghatározni. 
 
 

6. számú MELLÉKLET 
 

A gépjármű valós éves átlag-futásteljesítménye függvényében  
számított kiegészítő illetékcsökkentési kulcsok 

 
 

A gépjármű kategóriája A valós éves átlag-futásteljesítmény és a 
standard éves átlag-futásteljesítmény 

közötti különbség (km) 

Kiegészítő illetékcsökkentés (%) 

M1 ˂ 5.000 0 

 5.001 – 10.000 0,5 

 10.001 – 15.000 0,75 

 15.001 – 20.000 1,0 

 20.001 – 25.000 1,25 

 25.001 – 30.000 1,5 

 ˃ 30.001 1,75 

N1 < 10.000 0 

 10.001 – 20.000 0,5 

 20.001 – 30.000 0,75 

 30.001 – 40.000 1,0 

 40.001 – 50.000 1,25 

 > 50.001 1,5 

M2 és N2  ˂ 15.000 0 

 15.001 – 30.000 0,5 

 30.001 – 45.000 0,75 

 45.001 – 60.000  1,0 

 60.001 – 75.000 1,25 

 ˃ 75.001 1,5 

M3 és N3 ˂ 25.000 0 

 25.001 – 50.000 0,5 

 50.001 – 100.000 0,75 

 100.001 – 150.000 1,0 

 150.001 – 200.000 1,25 

 ˃ 200.001 1,5 
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ROMÁNIA KORMÁNYA 
 

S Ü R G Ő S S É G I  R E N D E L E T 
az 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvény  

módosításáról és kiegészítésérőlx) 
 
 Tekintettel az oktatás támogatásának, az oktatási rendszer minősége növelésének és az oktatási 
folyamat szokványos feltételek közötti lebonyolításának szükségességére, 

 mivel a hatályos joganyag szerint a közoktatási intézmények vezető beosztásait elfoglaló 
pedagógusok nem mentesülnek teljes mértékben az oktatási norma teljesítése alól, így egyidejűleg 
gondoskodniuk kell az általuk vezetett intézmény ügyeinek intézéséről és a gyermekek neveléséről, 

 felismerve, hogy a közoktatási intézmények vezető, irányító és ellenőrző személyzete egyidejűleg 
teljesíti a vezető, irányító és ellenőrző beosztással kapcsolatos feladatokat és a tanítási kötelezettséget, 
mely kedvezőtlenül hat mind az oktatási, mind pedig az adminisztratív teendők ellátására, megnehezítve 
feladatukat, szükséges biztosítani a közoktatási intézmény ügyvitelének hatékonyabbá tételét azáltal, hogy 
a vezető, irányító és ellenőrző személyzet mentesül az oktatási normában foglalt tanítási kötelezettség 
teljesítése alól, 

 mivel az oktatási rendszer minőségének nyomon követési és értékelési folyamatában való részvétel 
megköveteli a tanszemélyzettől, valamint a vezető, irányító és ellenőrző személyzettől az illető 
tevékenységeken való tulajdonképpeni jelenlétet, 

 szükségesnek találva ugyanakkor a reprezentatív tanügyi szakszervezeti szövetségek által – az 
oktatási rendszer minőségének nyomon követési és értékelési folyamatában való részvételre – kijelölt 
pedagógusoknak az oktatási normában foglalt tanítási kötelezettség teljesítése alóli mentesítését, 

 figyelembe véve, hogy a jelenleg szabályozatlan „mentesítés” fogalmát meg kell határozni, 

 gondoskodni kell a tanszemélyzet mentesítését szabályozó jogi keretről. 

 Tekintettel arra, hogy az oktatás nemzeti prioritást képez, 

 mivel mindezek közérdekűek, és olyan rendkívüli helyzetet eredményeznek, amelynek szabályozása 
nem tűr halasztást, 

 Románia újraközzétett Alkotmánya 115. cikkének (4) bekezdése alapján, 

 

 Románia Kormánya elfogadja a jelen sürgősségi rendeletet. 

 

 Egyetlen cikk – A Monitorul Oficial al României I. Részének 2011. január 10-ei 18. számában 
közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 1/2011. számú Nemzeti Oktatási Törvényxx) az alábbiak 
szerint módosul és egészül ki:  

 1. A 263. cikk (10) bekezdésének szövege a következő lesz: 
 „(10) A vezető, irányító és ellenőrző személyzet a reprezentatív tanügyi szakszervezeti 
szövetségekkel folytatott konzultáció nyomán kidolgozott és oktatási, kutatási, ifjúsági és sportminiszteri 
rendelettel jóváhagyott szabályoknak megfelelően, részben mentesíthető az oktatási norma teljesítése alól. 
Ugyanezen jogban részesülhetnek a reprezentatív tanügyi szakszervezeti szövetségek által – az oktatási 
rendszer minőségének nyomon követési és értékelési folyamatában való részvételre – kijelölt és oktatási 
miniszteri rendelettel jóváhagyott személyek is. Ugyanezen rendelettel kell szabályozni az oktatási norma 
alól mentesített személyek feladatait.” 

  
                                                           
x) Megjelent a Monitorul Oficial al României I. Részének 2013. március 13-ai 133. számában. 
xx) Magyar nyelven megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 2013. július 16-ai 21. számában. 
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2. A 263. cikk (10) bekezdése után be kell iktatni a következő szövegű (101) bekezdést: 
 „(101) A (10) bekezdés értelmében mentesített személyzet a beosztásának megfelelő bérben, valamint 
esetenként a lebonyolított tevékenységre törvényben meghatározott további pótlékokban és díjakban 
részesül.” 

 3. A melléklet 58. pontja után be kell iktatni a következő szövegű 59. pontot: 
 „59. A mentesítés a vezető, irányító és ellenőrző személyzetnek a 262. cikkben meghatározott 
feladatok teljesítése alóli részleges felmentése az említett beosztásokkal kapcsolatos feladatok ellátása 
következtében, valamint a reprezentatív tanügyi szakszervezeti szövetségek által – az oktatási rendszer 
minőségének nyomon követési és értékelési folyamatában való részvételre – kijelölt pedagógusok hasonló 
körülmények közötti felmentése.”  

 
VICTOR-VIOREL PONTA 

MINISZTERELNÖK 
 

Ellenjegyzi: 
Remus Pricopie  
oktatási miniszter 

Mihnea Cosmin Costoiu 
felsőoktatással, tudományos kutatással és  

technológiafejlesztéssel megbízott miniszter 
Daniel Chiţoiu 

miniszterelnök-helyettes, 
közpénzügyi miniszter 

Liviu Voinea 
költségvetéssel megbízott miniszter 

Mariana Câmpeanu 
munkaügyi, családügyi, idősügyi és szociális védelmi miniszter 

Adriana Doina Pană 
szociális párbeszéddel megbízott miniszter 

 
Bukarest, 2013. március 6. 
14. szám 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: A jelen szám a Monitorul Oficial al României I. Részének 2013. évi 119. és 133. számából tartalmaz 
kivonatokat. Értelmezés tekintetében jogi hatálya csak a román nyelvű szövegnek van. 
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O L V A S Ó I N K   F I G Y E L M É B E ! 
Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának 2013. évi előfizetési díja hagyományos hordozón 1500 lej, havonta 
pedig 140 lej. 
 
Előfizetéseket felvesznek a következők: 

♦ COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ – S.A. - a postahivatalok révén 

♦ ACTA LEGIS – S.R.L. - Bucureşti, Str. Lirei nr. 11, parter, ap.1,  
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08) 

♦ INFO EUROTRADING – S.A. - Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202A 
  (telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58) 

♦ INTERPRESS SPORT – S.R.L. - Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256-259, OP 33 
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09) 

♦ MEDIA PRESS ABONAMENTE – S.R.L - Bucureşti, str. Izvor nr. 78, et. 2  
(telefon: 021.311.97.84, fax 021.311.97.85) 

♦ M.T. PRESS IMPEX – S.R.L. - Bucureşti, Bd. Basarabia nr. 256 
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17) 

♦ PRESS EXPRES – S.R.L. - Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9  
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712) 

♦ ZIRKON MEDIA – S.R.L. - Bucureşti, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2 
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18) 

♦ ART ADVERTISING – S.R.L. - Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr.7, bl.C1, sc.C, mezanin II 
(fax: 0250.73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88) 

♦ CALLIOPE – S.R.L. - Ploieşti, str. Elena Doamna nr. 62-64 
(telefon/fax: 0244.51.40.52, 0244.51.48.01) 

♦ DIFSTARPRESS – S.R.L. - Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15 
(telefon/fax: 0243.23.23.68)  

♦ CURIER PRESS – S.A. - Braşov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 
(telefon/fax: 0268.51.08.57; 0268.51.08.58) 

♦ ROESTA – S.R.L. - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului, bl.P10, sc.B, ap.18 
(telefon/fax: 0248.72.11.43) 

♦ VIAŢA LIBERĂ – S.A. - Galaţi, Str. Domnească nr. 68 
(telefon: 0236.46.06.20, fax: 0236.47.10.28) 

♦ UNITATEA – S.R.L. - Alba Iulia, str. Traian nr. 26 
(telefon: 0258.81.16.31, fax: 0258.81.28.43) 

♦ MANPRES DISTRIBUTION – S.R.L. - Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1 (OP 33 – CP 24) 
(telefon/fax: 021.314.63.39) 

♦ CUGET LIBER – S.A. - Constanţa, bd. I.C. Brătianu nr. 5 
(telefon: 0241.58.21.20, fax: 0241.61.95.24) 

♦ SIMPEX LOGISTIC – S.R.L. - Călăraşi, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap.5 
(telefon/fax: 0242.31.89.29) 

♦ CIPSOFT DESIGN – S.R.L. - Ploieşti, str. Eroilor nr. 2 bis 
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43) 

 
Románia Hivatalos Közlönye elektronikus formában is megrendelhető, a nyomtatásával egyidejűleg e-mail-en 
továbbítandó PDF formátumban, amely az Acrobat Reader segítségével olvasható. Az elektronikus formára való előfizetési 
módról információkat kapnak a www.monitoruloficial.ro internet-honlapon, valamint a 021.401.00.70-es telefonszámon. Az 
évi illetve havi előfizetési díj a honlapon feltüntetett közlönycsomagok függvényében változik. 
Szerkesztőségünk telefonszáma 021.318.51.23, e-mail címe pedig hk@ramo.ro. 
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