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A 11. SZÁMÚ, A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉT FÉKEZNI HIVATOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ 
KATONAI RENDELET  

 

A belügyminiszter kibocsátja a következő katonai rendeletet: 

1. cikk  

(1) 2020. május 12-től kezdődően meghosszabbítják azt a rendelkezést, amellyel 
felfüggesztették a személyszállító repülőgépek forgalmát a Spanyolországba induló és 
az onnan érkező repülőgépek esetében, a felfüggesztésre vonatkozó rendelkezés 2020. 
május 14-ig érvényes.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés nem vonatkozik az állami repülőgépek 
által végrehajtott repülésekre, a teher- és postai küldemények, a humanitárius vagy 
sürgősségi orvosi szolgáltatások, műszaki szolgáltatások légi fuvarozása esetében, 
valamint a nem kereskedelmi célú műszaki leszállások esetében. 

 

2. cikk  

(1) Bármilyen szállítási eszközzel hazaérkező, román – folyami és tengeri – hajószemélyzet 
tagjai mentesülnek az otthoni elszigetelés intézkedése alól, ha az országba való 
belépéskor nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit és betartják a 9. számú 
katonai rendelet 3. cikkének előírásait. 

(2) Az intézkedés a jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében 
való megjelenésétől lép érvénybe. 
 

3. cikk 
(1) Feloldják a vesztegzárat a Ialomiţa megyei Ţăndărei településen.  
(2) Az intézkedés a jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első 

részében való megjelenésétől lép érvénybe. 
 

https://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2020/04/9esKatonaiRendelet16042020HU.pdf
https://www.borbolycsaba.ro/wp-content/uploads/2020/04/9esKatonaiRendelet16042020HU.pdf
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4. cikk 
(1) A jelen katonai rendelet alkalmazását és betartatását biztosító szervek:  

a) a Közlekedési, Infrastrukturális és Hírközlési Minisztérium, a Román Polgári Repülési 
Hatóságon keresztül az 1-es cikkbe foglalt intézkedések esetében;  
b) a Román Határrendőrség és a közegészségügyi igazgatóságok, a 2-es cikkben foglalt 
intézkedések esetében. 
 
(2) Az 1. és 2. cikk rendelkezéseinek be nem tartása maga után vonja a fegyelmi, polgári és 
büntetőjogi eljárást a hatályban lévő jogszabályok értelmében.  
 
5. cikk 

(1) Jelen katonai rendelet Románia Hivatalos Közlönyének első részében jelenik meg.  

(2) Az audiovizuális szolgáltatóknak kötelességük tájékoztatni a nagyközönséget 
rendszeresen sugárzott közleményekben, legkevesebb két napon keresztül, a jelen katonai 
rendelet dokumentumának kiadását követően, az ebben foglaltakról. 

 

Ion Marcel Vela 

belügyminiszter 

 


