
A 465/2020. június 11. számú, a 394/2020. számú,  a vészhelyzet elrendelésének és a 

COVID-19 járvány megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések jóváhagyásáról 

szóló kormányrendelet 2. és 3. mellékletének a módosítására és kiegészítésére 

vonatkozó HATÁROZAT 

 

Figyelembe véve az Országos Vészhelyzeti Bizottság  28/2020. június 11-i, a 2020.  június 

15-étől érvénybe lépő lazító intézkedésekről szóló határozatával elfogadott  

intézkedéseket;  

Románia Alkotmánya  108. cikkének és az  55/2020. számú, a COVID-19 járvány  

megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedésekről szóló törvény alapján 

Románia Kormánya elfogadja a következő HATÁROZATOT:      

I. cikk     

A 394/2020. számú,  a vészhelyzet elrendelésének és a COVID-19 járvány megelőzésére 

és leküzdésére irányuló intézkedések jóváhagyásáról szóló kormányrendelet  2. és 3. 

számú melléklete a következőképpen módosul:     

 1. A 2. számú melléklet 1. cikkének 2 és 2^1 pontjai a következőképpen módosulnak:   

"2. Minden olyan személy esetében, aki Romániából érkezik olyan országokból, 

amelyekre nem vonatkozik az Országos  Közegészségügyi Intézet által megállapított és az 

Országos Vészhelyzeti Bizottság által jóváhagyott a karantén/lakhelyi elkülönítés 

kivétele, karanténba/lakhelyi  elkülönítésbe vonul az érintett személy által  bejelentett 

lakásban/helyszínen, a lakótársakkal együtt, ideértve a családot/rokonokat is.”  

2^1. Azok a személyek, akik Romániából érkeznek olyan országokból, amelyekre 2. 

pontban előírt karantén/lakhelyi elkülönítés alóli kivétel vonatkozik, de akik az adott 

ország elhagyása előtt legalább 14 napig nem tartózkodtak ennek területén, 

karanténba/lakhelyi elkülönítésbe vonulnak az érintett személy által bejelentett 

lakásban/helyszínen, a lakótársakkal együtt, ideértve a családot/rokonokat is.” 
 

 2. A 2. számú melléklet 1. cikkének 2^1  bekezdése után egy új bekezdést vezetnek be, a 

következő tartalommal:    



 "2^2. Nem kell karanténba/lakhelyi elkülönítésbe vonulniuk, azoknak a személyeknek, 

akik  Romániából mentek el és kevesebb mint 14 napot töltenek egy másik országban, 

amely mentesült a karanténra/lakhelyi elkülönítésre vonatkozó intézkedések alól, vagy 

azoknak  a személyeknek,  akik összesen legalább 14 napot töltöttek azokban az 

országokban, amelyek mentesülnek a karanténra/lakhelyi  elkülönítésre vonatkozó 

intézkedések alól.” 

    3. A 2. számú melléklet 1. cikke 6. bekezdésének d) pontja a következőképpen 

módosul :   

    "d) az Európai Parlament tagjai, a képviselők és a nemzetközi intézményekhez, 

valamint a nemzeti védelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszerhez tartozó 

alkalmazottak;” 

 

  4. A 2. számú melléklet 1. cikke 6. bekezdésének m) pontja a következőképpen 

módosul :   

    "m) azok a személyek akik Romániába érkeznek  egészségügyi tevékenység végzése, 

orvosi felszerelések és technikák,   valamint a tudomány, a gazdaság, a védelem, a 

közrend és a nemzetbiztonság területén alkalmazott felszerelések felhasználása, 

felszerelése, üzembe helyezése, karbantartása, szervizelése céljából, ha bizonyítják a 

szerződéses kapcsolatokat a kedvezményezett/kedvezményezettekkel Románia 

területén, valamint a nemzetközi testületek felügyelői; 

 

    5. A 3. számú melléklet  1. cikkének 5. és 6. pontja a következőképpen módosul:   

    "5.  Nem engedélyezik szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységeket, kivéve, azokat 

amelyekben legfeljebb 6 személy vesz részt, akik nem ugyanabban a háztartásban élnek 

–    kerékpározás, túrázás, futás, csónakázás, hegymászás, vadászat, horgászat és más 

szabadtéri sport- és szabadidős tevékenységek –  az egészségügyi miniszter, adott 

esetben az ifjúsági és sportminiszter, a környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási 

miniszter vagy a mezőgazdasági  és vidékfejlesztési miniszter közös  rendeletében 

meghatározott feltételekkel.     

 



6. Nem engedélyezik a beltéri magán jellgű rendezvényeket, kivéve azokat, amelyeken  

legfeljebb 20 személy vesz részt és betartják a társadalmi távolságtartásra vonatkozó 

szabályokat.”   

 

    6. A 3. számú melléklet 1. cikkének 6. pontja után egy új pontot vezetnek be, a 

következő tartalommal: 

    "7. Nem engedélyezik a magán jellgű szabadtéri rendezvényeket, kivéve azokat, 

amelyeken  legfeljebb 50 személy vesz részt és betartják a társadalmi távolságtartásra 

vonatkozó szabályokat.”   

 

    7. A 3. számú melléklet 2. cikkének 1. pontja a következőképpen módosul:   

    "1. A településeken belül nem engedélyezik a 6-nál több fős - nem ugyanabban a 

háztartásban élő személyek –    gyalogos csoportok mozgását, valamint ilyen csoportok 

kialakulását. ”   

 

    8. A 3. számú melléklet 4. cikkének 1. pontja után egy új pontot vezetnek be, a 

következő tartalommal :   

    "1^1.  Az 1. pontban előírt   repülőjáratokat is újraindíthatják azokban  az országokban 

amelyek mentesülnek  az Országos Közegészségügyi Intézet által meghatározott és az 

Országos Vészhelyzeti Bizottság  által jóváhagyott karanténra/lakhelyi elkülönítésre 

vonatkozó intézkedések alól. ”  

    9. A 3. számú melléklet 7. cikke a következőképpen módosul:     

"7 

    (1) Engedélyezik a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmét  azokban  a  

bevásárlóközpontokban, amelyekben több  kereskedelmi egység működik.   

    (2) Az 55/2020. számú törvény 5. cikkének (3) bekezdése, f) pontjának értelmében 

azokban a bevásárlóközpontokban, ahol több kereskedelmi egység működik nem 

engedélyezik:    



    a) a vendéglők, kávézók, étkezdék tevékenységét, kivéve, azokét, amelyek a 6. cikk 3. 

pontja éretelmében működnek; 

    b)  a játszóhelyiségek, játéktermek és a mozik működését.”  

    10. A 3. számú melléklet 9. cikkének 1.,5. és 6. pontja a következőképpen módosul:    

"1. Felfüggesztik az beltéri uszódák, játszóhelyiségek és játéktermek tevékenységét.      

………………................................................................…….. 

5. A játéktermeket, szépségszalonokat, turisztikai egységeket – szállodák, panziók –  

üzemeltető gazdasági szereplők, valamint a nyílt rendszerű közös terekben irodai 

munkát végző gazdasági szereplők, kötelesek betartani az energetikai és  gazdasági 

miniszter és az egészségügyi miniszter közös rendeletében meghatározott megelőzési 

szabályokat, az 55/2020. számú törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében.   

 

6. Megnyitják a strandokat, kültéri úszómedencéket vagy a sport-/fitneszszalonokat, 

ezek működtetői kötelesek betartani az ifjúsági és sportminiszter és az egészségügyi 

miniszter közös rendeletében meghatározott megelőzési szabályokat, az 55/2020. számú 

törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében.  

 

    11. A 3. számú melléklet 3. cikkének 6. pontja után egy új pontot vezetnek be, a 

következő tartalommal:   

    "6^1. Engedélyezik a gyógyfürdős kezeléseket az egészségügyi miniszter rendelében 

meghatározott megelőzési szabályok betartásával,  az 55/2020. számú törvény 71. 

cikkének (2) bekezdése értelmében.  

 

    12. A 3. számú melléklet 10. cikkének 2. pontja után egy új pontot vezetnek be, a 

következő tartalommal:  

    "3. Az 1. ponttól eltérően, engedélyezik a bölcsődék, óvodák és az after-school 

rendszer tevékenységét, az oktatási és kutatási miniszter, az egészségügyi miniszter, 

valamint a munkaügyi miniszter közös rendeletében megállapított feltételek mellett, az 

55/2020. számú törvény 71. cikkének (2) bekezdése értelmében.  



    13. A 3. számú melléklet 11. cikkének (6), (15) és (17) bekezdései a kövekezőképpen 

módosulnak:   

    "(6) Az 1. cikk 6. és 7. pontjában előírt intézkedéseket a belügyminisztérium követi.   

    ………........................................………………………………. 

(15) A 9. cikk 4 és  6^1  pontjában előírt intézkedéseket az egészségügyi minisztérium 

hajtja végre. Az intézkedések végrehajtását a szociális és munkaügyi minisztérium követi.      

…………….....................................…………………………… 

(17) A 9. cikk 6. pontjában előírt intézkedéseket az egészségügyi minisztérium és az 

ifjúsági és sportminisztérium hajtja végre. Az intézkedések végrehajtását a szociális és 

munkaügyi minisztérium követi.   

 

     II. cikk 

    Az I. cikkben előírt intézkedéseket 2020. Június 15-től alkalmazzák. 
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