
 

GUVERNUL  ROMÂNIEI 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

 

pentru modificarea unor acte normative  

 

luând în considerare necesitatea asigurării unor condiţii adecvate pentru 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, în alte locații decât 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 urgență, 

ținând cont de faptul că, până în prezent, au fost puse la dispoziție spații de cazare pentru cetățenii 

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

inclusiv în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi private şi instituţiilor de învăţământ 

universitar de stat şi private, 

având în vedere necesitatea evitării unui blocaj al activităților desfășurate de unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat şi private precum şi de instituțiile de învățământ universitar de stat şi private, în 

condițiile reluării cursurilor cu prezență fizică a elevilor și studenților, ca urmare a încetării măsurilor 

impuse pe perioada pandemiei Covid-19,   

luând în considerare 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, 

ținând seama de faptul că există o situație de risc ca, într-un termen foarte scurt, celelalte opțiuni de 

cazare prevăzute până în prezent să fie epuizate, 

luând în considerare necesitatea sprijinirii unităților administrativ-teritoriale din statele vecine 

afectate de afluxul de cetățeni străini și apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, 

având în vedere faptul că în cadrul reuniunilor task force-ului s-a concluzionat că se impune 

completarea de urgenţă a cadrului normativ referitor la mecanismele de sprijin, astfel încât statul 

român să poată oferi în mod eficient asistență pentru cetăţenii străini sau apatrizi aflaţi în situaţii 

deosebite, proveniți din Ucraina, 

întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, 

independentă de voinţa Guvernului, care pune în pericol interesul public şi a cărei reglementare nu 

poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă, 

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, 

extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art. I. – La articolul 1 din 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, publicată în Monitorul 



Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 2 februarie 2022, cu modificările și completările 

ulterioare, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(10) Persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, 

proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea din bugetul 

inspectoratelor judeţene pentru situaţii de Urgenţă/ Inspectoratului pentru Situaţii de Urgentă 

Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită pentru 

hrană și 50 de lei/zi/persoană găzduită pentru cazare. Mecanismul de decontare se stabileşte prin 

hotărâre a Guvernului.” 

 

Art. II. - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

1. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

 

„(2) Din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local consiliile locale, judeţene sau 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot aproba acordarea de ajutoare către unităţile 

administrativ-teritoriale din România aflate în situaţii de extremă dificultate sau către unităţi 

administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de 

persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea acestora sau din 

proprie iniţiativă.”  

 

2. La articolul 36, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins: 

 

„(1) În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, judeţean 

şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, 

după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea 

ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, 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 sau afectate de fluxul de persoane care provin 

din zona conflictului armat din Ucraina, la solicitarea acestora sau din proprie iniţiativă. 

… 

(3) Prin excepţie de la prevederile art. 58 alin. (1), în vederea acordării de ajutoare către unităţile 

administrativ-teritoriale din statele vecine aflate în stare de conflict armat sau afectate de fluxul de 

persoane care provin din zona conflictului armat din Ucraina, fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum 

şi a sectoarelor municipiului Bucureşti poate fi majorat cu sume din excedentul bugetului local, 

neangajate în finanţarea altor cheltuieli.”  
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