
A  856/2020. 10.14. számú határozat 

a készenléti állapot meghosszabbításáról Románia területén , valamint  ebben az 

időszakban a  COVID-19 járvány következményeinek megelőzése és leküzdése 

érdekében  meghozandó intézkedésekről 

 

Figyelembe véve a 20/2020-as számú utólag kiegészített törvénnyel jóváhagyott, a 

sürgősségi orvosi készletekről, valamint az elkülönítés bevezetésével összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 11/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet, valamint az egyes 

intézkedések szabályozásáról szóló 70/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet 

rendelkezéseit, 2020. május 15-étől kezdődően, a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése által 

meghatározott járványügyi helyzet összefüggésében, bizonyos határidők 

meghosszabbítására, az Adótörvénykönyvről szóló 227/2015. számú törvény, az 1. sz. 

számú oktatási törvény, valamint a 179/2020-as számú, utólag kiegészített törvénnyel 

jóváhagyott egyéb normatív előírásokat; 

Figyelembe véve a választási ügyekre vonatkozó egyes normatív aktusokról szóló 

202/2020. számú törvény, a szenátusi és a képviselőházi választások megfelelő 

szervezéséhez és lebonyolításához szükséges technikai intézkedések megállapításáról 

szóló 754/2020 számú kormányhatározat, a módosításokkal és kiegészítésekkel újra 

kiadott 53/2003 számú Munka- törvénykönyv és a távmunkában zajló tevékenység 

szabályozásáról szóló utólag módosított és kiegészített 81/2018-as számú törvény, 

valamint a munkavállalók és a munkaadók számára a SARS-CoV-2 koronavírus terjedése 

által okozott  járványhelyzet összefüggésében a foglalkoztatás növekedésének 

ösztönzéséről szóló 132/2020-as számú sürgősségi kormányrendelet intézkedéseit; 

Figyelembe véve a 15/2005 számú, utólag módosított és kiegészített törvénnyel 

jóváhagyott, az országos katasztrófakezelési rendszerról szóló módosításokkal és 

kiegészítésekkel elfogadott 21/2004 számú sürgősségi kormányrendelet 16. cikkének (1) 

és (3) bekezdése és a kockázattípusok kezeléséről szóló 557/2016 számú 

kormányhatározat 11. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseit; 

Figyelembe véve, hogy a kockázati tényezők alapján kiszámított értékelés az utólag 

módosított és kiegészített COVID-19 járvány megelőzésének és leküzdésének egyes 

intézkedéseiről szóló 55/2020 számú törvény 3. cikke (4) bekezdésében előírtak 

értelmében történik, az új koronavírus terjedése által okozott vészhelyzetre adott válasz 

fokozott fenntartásának szükségességét jelzi, amelynek aspektusai az Országos 



Intervenciós Kezelési és Koordinációs Központ szintjén elkészítetett a „2020.10.11-i 

romániai kockázati tényezők elemzése a SARS-CoV-2 vírus által előidézett vészhelyzet 

kezelésében”című dokumentumban ölt testet; 

Figyelembe véve az Országos Sürgősségi Esetek Bizottságának a COVID-19 járvány 

következményeinek megelőzése és leküzdése érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 49/2020-as számú határozatában foglalt javaslatait; 

Az újraközölt Alkotmány 108. cikke és a COVID-19 járvány megelőzésének és leküzdésének 

egyes intézkedéseiről szóló 55/2020 számú utólag módosított és kiegészített törvény 3., 

4., 6. és 71. cikke (1) bekezdése alapján,  

Románia kormánya elfogadja a jelen HATÁROZATOT 

 

1. cikk  

2020. október 15-től 30 nappal meghosszabbítják az ország egész területén a készenléti 

állapotot, amelyet 394/2020 kormányhatározattal hirdettek ki az összes intézkedéssel 

együtt amit annak során be kell tartani a COVID-19 világjárvány hatásainak korlátozása és 

a fertőzések terjedésének megelőzése céljából, amelyet utólagosan az 5/2020. számú 

parlamenti határozattal módosítottak és egészítettek ki, valamint már 

meghosszabbítottak a 476/2020. számú kormányhatározattal, az 553/2020. számú 

kormányhatározattal, a 668/2020. számú kormányhatározattal és a 782/2020. számú 

kormányhatározattal, ezek  utólagos módosításaival és kiegészítéseivel.  

 

2. cikk 

Az 1. cikkben meghatározott időtartam alatt a SARS-CoV-2 koronavírus-fertőzések 

megelőzésére és leküzdésére vonatkozó intézkedések, az alkalmazásuk konkrét feltételei 

és az intézkedések címzettjei, valamint az intézkedéseket a riasztási időszak alatt 

végrehajtó vagy ellenőrző intézmények és hatóságok a a következőkben vannak 

meghatározva: 

a) 1. számú melléklet „Intézkedések a válaszadási képesség növelésére”  

b) 2. számú melléklet „Intézkedések a reagálási képesség növelésére”;  

c) 3. számú melléklet „Intézkedések a kockázattípus hatásának a csökkentésére”;  

 

 



 

3. cikk 

A sürgősségi orvosi készletekről, valamint a karantén létesítésével kapcsolatos egyes 

intézkedésekről szóló és 20/2020. számú kiegészített törvénnyel jóváhagyott 11/2020. 

számú sürgősségi kormányrendelet 7 ^ 1. cikke, valamint a kockázatkezelésről szóló 

557/2016. számú kormányrendelet rendelkezései alkalmazásakor a Belügyminisztérium 

vészhelyzetekkel foglalkozó osztályának vezető államtitkára az Egészségügyi 

Minisztériummal együttműködve az akcióparancsnok utasítására elrendeli a SARS-CoV-2 

koronavírusos fertőzések megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges intézkedéseket, az 

országos szintű szintű válaszintézkedések során.  

 

4. cikk 

Az 1–3. számú mellékletekben szereplő intézkedések be nem tartása esetén  

alkalmazandó szabálysértési bírságot a COVID-19 járvány következményeinek 

megelőzését és leküzdését célzó egyes intézkedésekről szóló 55/2020 számú módosított 

és kiegészített törvény 64–70 cikke szögezi le. 

 

5. cikk 

Az 1– 3. számú mellékletek  a jelen határozat szerves részét képezik.  

 

6. cikk 

A román parlament 5/2020 számú határozatával jóváhagyott, utólag módosított és 

kiegészítészített 394/2020 kormányhatározat, a 476/2020, 553/2020, 668/2020, 

782/2020 számú kormányhatározat végrehajtására kiállított dokumentumok annyiban 

tartják fenn alkalmazhatóságukat amennyiben ezek rendelkezései nem ütköznek jelen 

határozat 1–3. számú  mellékleteiben megállapított intézkedésekbe.  
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szállítási miniszter 

 

a környezetvédelmi miniszter nevében,  
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mezőgazdasági miniszter 



 

a pénzügyminiszter nevében,   
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Vajda Zsombor  

 

Victor Opaschi, 

vallásügyi államtitkár 

 

 


