
 

 

  

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea unor acte normative 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației actuale 

I. În data de 27 februarie 2022 a fost emisă Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul 

român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite proveniți din 

zona conflictului armat din Ucraina prin care au fost reglementate unele măsuri 

și mecanisme care să permită gestionarea afluxului masiv de persoane civile 

ucrainene de la granițele României, în contextul crizei generate de conflictul 

militar între Federația Rusă și Ucraina. 

 

Ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.20/2022 privind modificarea 

şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 

sprijin şi asistență umanitară, au fost identificate și suplimentate măsurile de 

sprijin prin crearea și a altor mecanisme, pe diferite paliere (educaţie, încadrare 

în muncă, ș.a.m.d.), care să asigure o protecție minimă pentru persoanele 

provenite din zona de conflict de pe teritoriul Ucrainei. 

 

Una din măsurile de sprijin instituite de actul normativ menționat a vizat 

posibilitatea decontării de către persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini 

sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din 

Ucraina a cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoana găzduită, 

măsură al cărei mecanism de aplicare a fost reglementat, la nivel subsecvent, 

prin Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de 

decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de 

urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor 

cu hrana cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din 

zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum şi 

pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea 

bugetului Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Pe problematica monitorizării evoluției situației generate de conflictul din 

Ucraina și în scopul formulării de propuneri, prin Decizia Prim-ministrului nr. 

194/05.03.2022, la nivel național,  a fost constituită Comisia de lucru 

interinstituțională „Ucraina”.  

 

Astfel, pe problematica asigurării cazării, în cadrul celor mai recente reuniuni ale 

task force-ului s-a concluzionat faptul că se impune completarea de urgență a 

cadrului normativ referitor la mecanismele de sprijin, astfel încât statul român să 

poată oferi, pe timpul șederii în România, în mod eficient asistență pentru 

cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din Ucraina.  

 

În consecință, având în vedere necesitatea diversificării opțiunilor de cazare, în 



 

 

condițiile amplificării fenomenului generat de afluxul de cetățeni străini și 

apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România, 

a fost identificată ca soluție normativă, instituirea posibilității decontării 

cheltuielilor cu cazarea și în situația celor găzduiți de persoane fizice, în cuantum 

de 50 de lei/zi/persoană găzduită.  

 

II. În prezent, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale prevede 

posibilitatea utilizării unui procent de 5% din fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția consiliului local pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor 

unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte 

unităţi administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă 

dificultate sau către unităţi administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în 

stare de conflict armat. Structurile asociative ale administrației publice locale au 

solicitat completarea legislației astfel încât sumele prevăzute în fondul de rezervă 

să poată fi utilizate și pentru sprijinirea unităţilor administrativ-teritoriale din 

statele vecine afectate de afluxul de persoane care provin din zona conflictului 

armat. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență 

umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații 

deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina în sensul instituirii 

dreptului pentru persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, de a 

deconta cheltuielile cu cazarea pentru aceștia, în cuantum de 50 de 

lei/zi/persoană găzduită, din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 

Urgenţă/ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă Bucureşti-Ilfov.  

 

Sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor urmează să fie asigurate din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, potrivit art. 4 alin.(9) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

Totodată, prin proiect se propune modificarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

introducerii posibilității sprijinirii unităţilor administrativ-teritoriale din statele 

vecine care se confruntă cu dificultăți în gestionarea fluxului de persoane care 

provin din zona conflictului armat. 

3. Alte 

informații 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra 

mediului 

concurențial și 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

 

21. Impactul asupra 

sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici 

și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații  

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

 2022 2023 2024 2025 2026  

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

   (i) contribuții de asigurări 

 

- 

 

- - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus din care: 

a) buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

 

b) bugete locale: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

    

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

    (i) cheltuieli de personal 

    (ii) bunuri și servicii 

 

- 

 

- - - - - 

3. Impact financiar, plus/ minus 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- 

 

- - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare  

 



 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare  

 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

 

7. Alte informații Sumele necesare pentru decontarea cheltuielilor urmează să 

fie asigurare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului. 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ;     

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziții. 

 

 

 

 

a) Hotărârea Guvernului nr. 336/2022 privind 

stabilirea mecanismului de decontare din bugetul 

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 

urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetăţenilor 

străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, 

proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, 

găzduiţi de persoane fizice, precum şi pentru alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor 

Interne. 

11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice                 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislația comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații  

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu 

care a avut loc consultarea, precum și a 

modului în care activitatea acestor organizații 

este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în 

care proiectul de act normativ are ca obiect 

activități ale acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfășurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

Avizul Consiliului Legislativ nr. ____________. 

 

6. Alte informații 

 

Avizul de oportunitate nr.89A/22.03.2022. 

Secțiunea a 7-a                                                              

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

 

Proiectul de act normativ a fost supus consultării 

publice, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (13) 

din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională, fiind publicat pe pagina de internet a 

Ministerului Afacerilor Interne, la data de 

__.03.2022. 

2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum și efectele asupra sănătății și 

securității cetățenilor sau diversității biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informații  

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau locale – 

înființarea unor noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

 

2. Alte informații  

Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului 

pentru modificarea unor acte normative. 
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