INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

28 februarie 2022

√ Ordonanță de urgență nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de
către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona
conflictului armat din Ucraina, publicată in Monitorul Oficial 193/28.02.2022.
Art. 1
(1)Cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din
Ucraina şi intră în România şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind
azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, în cadrul taberelor temporare
de cazare şi asistenţă umanitară sau în alte locaţii de cazare stabilite de comitetele judeţene/al
Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, de asigurarea următoarelor utilităţi de primă
necesitate pe perioada staţionării temporare:
a)hrană;
b)îmbrăcăminte;
c)materiale de igienă personală;
d)asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi
asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol
iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;
e)dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea,
supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.
(2)Utilităţile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se asigură în cuantumul prevăzut la
art. 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Achiziţia produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) şi a serviciilor de cazare se realizează prin
procedura de achiziţie publică în regim de urgenţă, conform prevederilor art. 68 alin. (1) lit. f) coroborat
cu art. 69 alin. (4) şi art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările
şi completările ulterioare, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau unităţile
subordonate.
(4)Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca asiguraţii români, fără
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi de medicamentele, materialele sanitare,
dispozitivele medicale şi serviciile cuprinse în programele naţionale de sănătate curative.
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Art. 2
Copiii cetăţeni străini neînsoţiţi de părinţi sau de un alt reprezentant legal, care provin din zona
conflictului armat din Ucraina şi intră în România, beneficiază de protecţia specială prevăzută în Legea
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 3
(1)Asigurarea utilităţilor de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) se realizează de către
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau unităţile subordonate.
(2)În situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt cazate în alte locaţii stabilite de
comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, cheltuielile aferente cazării şi
utilităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) se pot asigura şi prin decontare de către Inspectoratul General
pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau unităţile subordonate.
Art. 4
(1)Cheltuielile ocazionate cu utilităţile de primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c), precum
şi cele necesare funcţionării taberelor temporare de cazare şi asistenţă umanitară, respectiv cele
aferente asigurării cazării în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru
situaţii de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Inspectoratului General pentru Situaţii
de Urgenţă, aprobat potrivit legii.
(2)Cheltuielile generate de măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) şi e), precum şi la alin. (4) se asigură
de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
(3)Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor necesare asigurării utilităţilor de
primă necesitate prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi a celor necesare funcţionării taberelor temporare
de cazare şi asistenţă umanitară, respectiv a celor aferente asigurării cazării în alte locaţii stabilite de
comitetele judeţene/al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se pot aloca Ministerului
Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, şi, după caz, Ministerului
Sănătăţii, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, la
propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 5
Valoarea maximă a costurilor aferente cazării în alte locaţii stabilite de comitetele judeţene/al
Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 6
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021
privind implementarea formularului digital de intrare în România, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu au obligaţia de a completa formularul în vederea
intrării pe teritoriul României.
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√ Hotararea nr. 277/2022 pentru modificarea art. 55 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului
României nr. 1.251/2006, publicată in Monitorul Oficial 193/28.02.2022.
→La articolul 55 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006, alineatele (1) şi (2) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
"- Art. 55
(1)Solicitantul de azil beneficiază, la cerere, de hrană în limita sumei de 20 de lei/persoană/zi, de
îmbrăcăminte în limita sumei de 135 de lei/persoană/sezon vară şi de 200 de lei/persoană/sezon iarnă
şi de alte cheltuieli, în limita sumei de 12 lei/persoană/zi, reprezentând cheltuieli cu transportul local,
servicii culturale, presa, servicii de reparaţii şi întreţinere, cheltuieli cu produse de igienă personală.
(2)Sumele necesare asigurării condiţiilor materiale de primire:
a)norma de hrană = 2.500 calorii - se acordă solicitantului de azil major sau minor în vârstă de peste un
an. În acest caz, alocaţia de hrană este stabilită la 20 de lei/persoană/zi;
b)norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă solicitantului de azil major care desfăşoară o activitate
potrivit alin. (9). În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10 lei/zi;
c)norma de hrană = 3.175 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată până în luna a 4-a,
precum şi solicitanţilor de azil bolnavi pe perioada internării în infirmerii. În acest caz, alocaţia de hrană
prevăzută la alin. (1) se majorează cu 6 lei/zi;
d)norma de hrană = 3.260 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a
9-a sau care a născut şi nu alăptează copilul în vârstă de până la un an. În acest caz, alocaţia de hrană
prevăzută la alin. (1) se majorează cu 8 lei/zi;
e)norma de hrană = 3.625 calorii - se acordă pentru solicitanta de azil care a născut şi alăptează copilul
în vârstă de până la un an. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin. (1) se majorează cu 10 lei/zi;
f)norma de hrană = 3.590 calorii - se acordă fiecărui copil în vârstă de la 0 la 5 luni inclusiv, care se află
împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută la alin.
(1) se majorează cu 10 lei/zi;
g)norma de hrană = 4.050 calorii - se acordă pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă
se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi solicitanţi de azil. În acest caz, alocaţia de hrană prevăzută
la alin. (1) se majorează cu 14 lei/zi."

√ Decizia Prim-Ministrului nr. 173/2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru
monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului,
xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023 , publicat in
Monitorul Oficial 149/15.02.2022.
Art. 1
(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru
monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului,
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xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023, denumit în
continuare Comitetul, organism consultativ fără personalitate juridică.
(2)Coordonarea Comitetului este asigurată de către un secretar de stat din cadrul Cancelariei PrimMinistrului, desemnat prin decizie a prim-ministrului.
(3)Secretariatul Comitetului este asigurat de către Ministerul Afacerilor Externe.
(4)Componenţa Comitetului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
(5)Ministerele sunt reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de secretar de stat, iar instituţiile publice
de către conducătorii sau înlocuitorii de drept ai acestora.
Art. 2
(1)Comitetul are ca obiectiv principal monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru
prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură,
aferentă perioadei 2021-2023, şi a Planului de acţiune al Strategiei.
(2)Comitetul prezintă Guvernului, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, informări cu privire la
îndeplinirea obiectivului prevăzut la alin. (1).
Art. 3
(1)Comitetul se reuneşte în şedinţe de lucru la solicitarea coordonatorului sau a oricărui membru.
(2)La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor entităţi şi specialişti
în domeniu, din sfera guvernamentală sau neguvernamentală.
(3)Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, pe
care îl aprobă în prima şedinţă de lucru.
ANEXĂ: COMPONENŢA Comitetului interministerial pentru monitorizarea implementării Strategiei
naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului
instigator la ură, aferentă perioadei 2021-2023
1.Cancelaria Prim-Ministrului
2.Ministerul Afacerilor Externe
3.Ministerul Afacerilor Interne
4.Ministerul Justiţiei
5.Ministerul Educaţiei
6.Ministerul Culturii
7.Ministerul Apărării Naţionale
8.Ministerul Sportului
9.Secretariatul General al Guvernului
10.Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
11.Agenţia Naţională pentru Romi
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