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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

24 februarie 2022 

 

√ Ordonanță de urgență nr. 14/2022 pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind 

monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale, publicată in 

Monitorul Oficial 182/24.02.2022. 

→Legea nr. 146/2021 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 39 va avea următorul cuprins: 

"Art. 39: Data operaţionalizării SIME 

Operaţionalizarea SIME se face cel mai târziu la data de 1 octombrie 2022." 

2. La articolul 40, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"(1) Monitorizarea electronică se aplică, în primă fază, în sistem pilot, cazurilor prevăzute la art. 1 alin. 

(2) lit. c) şi d), începând cu data de 1 octombrie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025." 

 

√ Hotararea Guvernului nr. 254/2022 privind completarea art. 4 din Normele pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945 din motive etnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 127/2002, publicată in 

Monitorul Oficial 186/24.02.2022. 

→La articolul 4 din Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 după 

alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 

"(4) În aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 

martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de 



2 
 

Pensii Publice încheie documente de cooperare internaţională cu autorităţi publice competente ale 

statului de reşedinţă al solicitantului." 

 

√ Hotararea Guvernului nr. 273/2022 privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva 

Ministerului Sănătăţii, cu titlu gratuit, pentru Pakistan, Bangladesh, Algeria şi Libia, în conformitate 

cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , publicată 

in Monitorul Oficial 186/24.02.2022. 

Art. 1 

(1)Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, din Rezerva Ministerului Sănătăţii pentru 

Pakistan, în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, ce constă în 500.000 de doze de vaccin 

împotriva COVID-19 din numărul de doze achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi livrate de către 

compania AstraZeneca. 

(2)Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, din Rezerva Ministerului Sănătăţii pentru 

Bangladesh, în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, ce constă în 200.000 de doze de vaccin 

împotriva COVID-19 din numărul de doze achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi livrate de către 

compania AstraZeneca. 

(3)Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, din Rezerva Ministerului Sănătăţii pentru 

Algeria, în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, ce constă în 200.000 de doze de vaccin împotriva 

COVID-19 din numărul de doze achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi livrate de către compania 

AstraZeneca. 

(4)Se aprobă acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, din Rezerva Ministerului Sănătăţii pentru 

Libia, în vederea gestionării epidemiei de COVID-19, ce constă în 200.000 de doze de vaccin împotriva 

COVID-19 din numărul de doze achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi livrate de către compania 

AstraZeneca. 

(5)În vederea acordării ajutorului umanitar prevăzut la alin. (1)-(4) urmează a se încheia un acord 

tripartit între România şi statul solicitant, prin instituţiile sau autorităţile cu atribuţii în domeniul 

sănătăţii, şi AstraZeneca şi un acord bilateral între România şi statul solicitant în scopul respectării 

Acordului de cumpărare în avans, încheiat de către Comisia Europeană, în numele şi pentru statele 

membre, şi producătorul de vaccin. 

Art. 2 

(1)Dozele de vaccin prevăzute la art. 1 se transportă în cutii frigorifice, împreună cu elementele de răcire 

şi dispozitive de monitorizare a temperaturii, cu respectarea lanţului de frig pentru fiecare tip de vaccin 
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până la destinaţie, puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 

"Cantacuzino" din Bucureşti, pe perioada transportului. 

(2)Transportul se asigură de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de 

Urgenţă - structurile de specialitate aflate în coordonarea acestuia, sau prin Ministerul Apărării 

Naţionale şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Compania Naţională de Transporturi Aeriene 

Române TAROM - S.A. sau alţi operatori de transport aerian identificaţi cu sprijinul Mecanismului 

European de Protecţie Civilă. 

(3)Restituirea cutiilor frigorifice, împreună cu elementele de răcire şi dispozitivele de monitorizare a 

temperaturii, către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" se 

asigură de către transportator, atunci când este posibil. 

(4)Cheltuielile generate de efectuarea transportului, inclusiv achiziţia cutiilor frigorifice, împreună cu 

elementele de răcire şi dispozitivele de monitorizare a temperaturii, se suportă din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului. 

(5)Taxele vamale şi plata vaccinurilor care fac obiectul ajutorului umanitar sunt suportate din bugetul 

Ministerului Sănătăţii. 

(6)În situaţia în care ajutorul umanitar se acordă prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii 

(U.C.P.M.), Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă, va întreprinde demersurile necesare pentru rambursarea cheltuielilor eligibile ocazionate de 

transport, din bugetul U.C.P.M., după caz, conform prevederilor legale. 

 


