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A 3/2020. számú, a koronavírus terjedését fékezni hivatott intézkedésekről szóló katonai 

rendelet 

 

1. cikk – Minden személynek tilos elhagynia lakását vagy háztáji gazdaságát, kivételt képeznek 
azok, akik a következő okokból hagyják el otthonukat:  
a) munkavégzés céljából, beleértve a lakhely/háztáji gazdaság és a munkahely/munkapontok 
közötti mozgást; 
 b) a személyek és háztartásbeli állatok alapszükségleteinek beszerzése, valamint 
munkavégzéshez szükséges eszközök beszerzése céljából; 
c) orvosi ellátás igénylése, amennyiben az nem halasztható és nem bonyolítható le 
kommunikációs eszközök révén; 
d) indokolt esetben, azaz gyermek, idős ember vagy fogyatékossággal élő személy gondozása, 
felügyelete vagy családtag elhalálozása; 
e) a lakhelyhez/háztáji gazdasághoz közeli rövid kijárások, amelyek a személyek fizikai 
tevékenységéhez (kivéve a csoportos sporttevékenységeket) vagy a háztartásban levő állatok 
szükségeihez (kutyasétáltatás) kapcsolódnak;  
f) véradás céljából a vérátömlesztő központokba  
g) humanitárius, illetve önkéntes tevékenység végzése céljából; 
h) mezőgazdasági munka végzése céljából;  
i) termelőknél a mezőgazdasági termékek értékesítése céljából.  
 

2. cikk – A 65 évet betöltött  személyek naponta 11 és 13 óra között hagyhatják el otthonukat, 

kizárólag csak a következő okokból:  

a) alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük, beleértve a háziállatok szükségleteit is;  

b) halaszthatatlan egészségügyi ellátásra van szükségük, és otthonról nem bonyolítható le;  

c) indokolt esetben, azaz kiskorú, idős ember vagy fogyatékossággal élő személy gondozása, 

felügyelete vagy családtag elhalálozása; 

d) rövid lakhely körüli mozgás – de nem csoportosan – és a háziállatok sétáltatása. 

 

 3. cikk – A 2-es cikkben említett személyek a 11.00–13.00 órásidősávon kívül csak abban az 

esetben hagyhatják el lakhelyüket, ha ez munkaügyben történik, vagy mezőgazdasági 

tevékenységet kell végezniük. 

 4. cikk – (1) A kijárások ellenőrzésekor: 

a) a munkavállalóknak be kell mutatniuk a munkaadó által kiállított szolgálati igazolványt  vagy 

munkahelyi igazolást;  
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b) felhatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások vezetői, családi vállalkozások 

tagjai, szabadúszók, illetve gazdák  egy előzetesen, a saját felelősségre írt nyilatkozatot kell 

hogy bemutassanak (declarație pe propria răspundere).  

(2) A kijárások ellenőrzésekor, az 1. cikkben felsorolt eseteken kívül, egy előzetesen, saját 

felelősségre írt nyilatkozatot kell bemutatni.   

(3) A saját felelősségre írt nyilatkozatnak  (declarația pe propria răspundere) a következő 

adatokat kell tartalmaznia: név, születési dátum, lakcím és a munkahely címe, a 

lakhelyelhagyás oka, a kitöltés dátuma, aláírás.  

(4) A munkaadó által kiállított igazolás vagy a saját felelősségre írt nyilatkozat telefonon, 

táblagépen vagy más, hasonló elektronikai eszközön is bemutatható a hatóságok 

felszólítására. 

 (5) Az intézkedés 2020. március 25-én 12.00-tól lép életbe.  

 5. cikk – (1) Minden Romániába külföldről hazatérő személynek lakhelyi elkülönítésbe vagy  

karanténba kell vonulnia.  

(2) Az intézkedés 2020. március 25-én 12.00-tól lép életbe.  

 6. cikk – (1) A helyi közigazgatási hatóságok kötelesek azonosítani és nyilvántartásba venni a 

hajléktalanokat és biztosítani az ellátásukat – szállás, gondozás. 

 (2) A hajléktalanok nyilvántartását hetente kell frissíteni és jelenteni a megyei, illetve a 

bukaresti Intervenciókat Koordináló és Vezető Központnak. 

(3) Az intézkedést jelen katonai rendelet  Románia Hivatalos Közlönyének I. részében 

közzétett napjától kell alkalmazni. 

 

7. cikk – (1) A közintézmények és a kereskedelmi egységek  kötelesek kijelölni az 

állampolgárok/vásárlók bejárására engedélyezett helyeket és kihelyezni jól látható jelzéseket, 

amelyek mutatják a legalább 1,5 méter biztonsági távolság megtartását.  

(2) Az élelmiszerpiacok gondnokai úgy kell hogy megszervezzék az itt zajló kereskedelmi 

tevékenységet, hogy a termelők, kereskedők és a vásárlók között is legyen meg a kötelező 

biztonsági távolság. A piacokon tevékenykedő eladóknak kötelező a COVID-19 vírus terjedését 

megelőző intézkedések meghozatala, azazmaszkot és a kesztyűt kell viselniük.  
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(3). Az intézkedést jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében 

közzétett napjától kell alkalmazni. 

 

 

8. cikk – 14 napra felfüggesztik az összes kereskedelmi repülőjáratot Franciaország és 

Németország irányába és Franciaország és Németország felől Románia irányába, Románia 

minden repülőtérén. 

(2) A rendelkezés nem vonatkozik az állami repülőgépekkel végzett repülésekre, áru- és 

levélfuvarozásra, a humanitárius, orvosi vagy műszaki (nem kereskedelmi) szolgálatatásokra.  

(3) Az intézkedés 2020. március 25-én 23 órától lép életbe, romániai idő szerint.  

 9. cikk – (1) Tilos a vörös/sárga kockázatú területekről román kikötőbe érkező hajópilótáknak 

a hajó fedélzetére menni,  amennyiben, nem rendelkeznek a Konstancai Megyei 

Közegészségügyi Igazgatóság által előírt védőruházattal, vagy ha a vörös/sárga kockázatú 

területeken való utolsó kikötés után nem vonultak be a kötelező 14 napos karanténba.  

 (2) Tilos a tengeri és a folyami hajóknak behajózni a Duna tengeri kikötőibe mindaddig, amíg 

le nem töltötték a kötelező 14 napos karanténidőszakot, a vörös/sárga kockázatú területeken 

való utolsó kikötés után, a következő két kikötőben:  

a) Szulina kikötőövezete a Fekete-tenger felől érkező hajók számára;  

b) A Duna – a 44. tengeri mérföld – a Bâstroe-csatorna felől érkező hajók számára.  

(3)  Az intézkedést ezen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében 

közzétett napjától kell alkalmazni. 

 

10. cikk – A Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium kérésére, a következőket biztosítja:  

a) azoknak az objektumoknak az őrzésbe való átvétele, amelyek védelmét jelenleg a Román 

Csendőrség végzi; 

b) a közbiztonsági tevékenység megerősítéséhez szükséges személyzet és logisztika; 

c) a határrendőrség tevékenységének megerősítéséhez szükséges személyzet és logisztika a 

határátkelőhelyeknél. 

  

11. cikk – A karantén vagy az otthoni izoláció ellenőrzése érdekében a nemzetbiztonsági 

szervek kommunikációs rendszereket és számítógépes alkalmazásokat terveznek a 
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Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a helyi hatóságok részére, hogy 

belátható időn belül és állandóan kommunikálhassanak az elkülönített személyekkel.  

 12. cikk – (1) A közhivatalok által kibocsátott hivatalos iratok, amelyek a szükségállapot idején 

vesztik hatályukat, a szükségállapot feloldása után 90 napig igényelhetők.  

 13. cikk – (1) A 2. sz. katonai rendelet 2. cikke egy újabb bekezdéssel bővül, amely a 

bevásárlóközpontok tevékenységére vonatkozik:   

„(21) A kereskedelmi tevékenység időszakos felfüggesztése nem vonatkozik:  

a) az elektromos berendezések árusítására, ha ezeket a vásárló lakhelyére szállítják;   

b) az orvosi optikai termékek és szolgáltatások értékesítésére.” 

(2)  Az intézkedést jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében 

közzétett napjától kell alkalmazni. 

 

 
14. cikk – (1) A katonai rendelet előírásai alkalmazásának és betartásának a biztosítása a 
következő szervekre hárul:  
a) a Román Rendőrség, a Román Csendőrség, a helyi rendőrség – az 1–4. cikk előírásai szerint; 

b) a Román Rendőrség, a Román Csendőrség, a helyi rendőrség, a Sürgősségi Esetek Országos 

Felügyelősége és az ennek alárendelt struktúrák, a közgészségügyi igazgatóságok, a helyi 

közigazgatási intézmények vezetői – az 5. cikk előírásai szerint; 

c) a Román Rendőrség, a Román Csendőrség, a helyi rendőrség, az Országos Adóügyi Hivatal, 

az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatal és a helyi közigazgatási intézmények vezetői – a 7. cikk 

előírásai szerint; 

d) a közlekedési és távközlési minisztérium – a 8. cikk előírásai szerint; 

e) a Román Tengerészeti Hatóság és a közegészségügyi igazgatóságok – a 9. cikk előírásai 

szerint. 

 (2) Az 1–5., 7–9, cikkben előírt intézkedések be nem tartása fegyelmi, polgárjogi, 

szabálysértési vagy büntetőjogi felelősséget von maga után, az 1/1999. sz. kormányrendelet 

27. cikke szerint. 

(3) Az 1. cikkben meghatározott intézmények személyzetét felhatalmazzák, hogy kihágásokat 

állapítson meg, és hogy büntetéseket  alkalmazzon jogsértések esetén.  

 

15. cikk – (1) Ezt a katonai rendeletet Románia Hivatalos Közlönyének I. részében teszik közzé. 

(2) A 2. sz. katonai rendelet 4. és 5. cikkének előírásai nem alkalmazandóak a továbbiakban.  
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(3) Az audiovizuális médiaszolgáltatók kötelesek a közzététel napjától számított legalább 2 

napon keresztül tájékoztatni a nyilvánosságot e katonai rendelet tartalmáról. 

 

Ion Marcel Vela 

belügyminiszter 

 

 

 

 


