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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a 

costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care 

provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie 

potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne 

 

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale În data de 27 februarie 2022 a fost emisă OUG 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. 

        Astfel, printre măsurile instituite de actul normativ menționat a 

fost avut în vedere crearea unui mecanism potrivit căruia, prin 

derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării utilităților de 

primă necesitate, precum și a celor necesare funcționării taberelor 

temporare de cazare și asistență umanitară, respectiv a celor 

aferente asigurării cazării în alte locații stabilite de autorități pot fi 

alocate Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă și, după caz, Ministerului 

Sănătății, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, la propunerea Comitetului 

Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. 

        Potrivit art.5 din OUG nr. 15/2022, prin hotărâre a Guvernului 

se aprobă valoarea maximă a costurilor aferente cazării în alte 

locații stabilite de comitetele județene/al Municipiului București 

pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați 

în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 
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122/2006 privind azilul în România. 

       Astfel, a fost adoptată HG nr. 315/2022, care la art. 2 alin. (1) 

reglementează valoarea maximă a costurilor aferente cazării în 

locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi 

în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 

122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, puse la 

dispoziţie de către instituţiile sau autorităţile publice centrale sau 

locale ori de către operatorii economici publici sau privaţi. 

       În practică s-a constatat că, printre locațiile stabilite de 

comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de 

urgenţă în condițiile OUG nr. 15/2022, se regăsesc unități de cazare 

aflate în gestiunea unor  asociații sau fundații.  

       Având în vedere faptul că asociațiile și fundațiile sunt persoane 

juridice fără scop patrimonial, ale căror venituri provin, în mare 

parte, din donații, sponsorizări, cotizații ale membrilor, apare ca 

necesară modificarea HG nr. 315/2022 în sensul decontării 

costurilor aferente cazării și în cazul acestor persoane juridice.  

11 În cazul proiectelor de acte 

normative care transpun 

legislație comunitară sau 

creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Nu este cazul. 

2. Schimbări preconizate           Prin prezentul proiect se propune modificarea art. 2 alin. (1) 

din HG nr. 315/2022 în sensul aplicării normei referitoare la 

valoarea maximă a costurilor aferente cazării în sumă de 50 de 

lei/zi/persoană și în locaţiile puse la dispoziţie de către asociații sau 

fundații, stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi 

în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 

122/2006, cu modificările şi completările ulterioare (similar cu 

locațiile puse la dispoziție de instituțiile sau autoritățile publice 

centrale sau locale, ori de către operatorii economici publici sau 

privați). 

         Costurile aferente cazării în această situație includ cheltuielile 

necesare funcţionării locaţiei, respectiv cheltuielile cu utilităţile şi 

cele necesare întreţinerii spaţiului, potrivit alin. (2) al art. 2 din 

actul normativ invocat. 

3. Alte informații  Nu este cazul. 
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Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul. 

1¹ Impactul asupra mediului 

concurențial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi mijlocii 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul. 

5. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din 

care: 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

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: 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

(iii) asistență socială       

(iiii) cheltuieli de capital       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       
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(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri si servicii       

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu 

este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

Nu este 

cazul. 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul. 

7. Alte informații Proiectul de act normativ nu generează influențe financiare având în 

vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este 

parte a bugetului general consolidat. 

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.  

Nu este cazul. 

1¹ Compatibilitatea 

proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului Nu este cazul. 
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de act normativ cu legislația 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare    

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curții de 

Justiție a Uniunii Europene  

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaționale din 

care decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informații Măsurile propuse nu presupun modificări ale veniturilor bugetare 

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 şi alte organisme 

implicate. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea 

acestor organizații este legată 

de obiectul proiectului de act 

normativ 

Nu este cazul. 

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 

Nu este cazul. 

4. Consultările desfășurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

Nu este cazul. 

../../../../../../../../../../Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00083962.htm
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conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 

750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente 

5. Informații privind avizarea 

de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

f) Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Prezentul proiect de act normativ este supus avizării Consiliului 

Legislativ.  

6. Alte informații Nu este cazul 

 

Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societății civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ prezentat vizează reglementarea unei 

situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune 

adoptarea unei soluții imediate, fiind elaborat cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, 

republicată.  

Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului 

Afacerilor Interne la data de ___________. 

 

2. Informarea societății civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra 

sănătății şi securității 

cetățenilor sau diversității 

biologice 

  

3. Alte informații Nu este cazul 

Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autoritățile 

Punerea în aplicare a prevederilor actului normativ se va realiza 

folosind instituțiile existente, nefiind necesară înființarea unora noi. 

../../../../../../../../../../Fisiere%20de%20pe%20ecran/AppData/dan.croitoru/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00085040.htm
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administrației publice centrale 

şi/sau locale - înființarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competențelor instituțiilor 

existente  

2. Alte informații Nu este cazul 

 

 

      În forma prezentată, proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile 

stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru 

cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din 

Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în 

România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

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

Ministerului Afacerilor Interne, a fost însușit de instituțiile interesate. 

 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

 

AVIZAT   

 

 

      

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

MINISTRUL FINANȚELOR  

 

 

Adrian CÂCIU  

 

  
 

 

 


