
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
privind mpdificarea si completarea unor acte normative, precum pentru 

 stabilirea unor masuri de sprijin $i asistenta umanitara

Secfiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

l.Descrierea
situafiei
actuale

La data de 27 februarie 2022 Guvernul Romaniei a adoptat 
Ordonanfa de urgen{a a Guvemului nr. 15/2022 privind acordarea 
de sprijin §i asisten^a umanitarS de catre statul roman cetatenilor 
straini sau apatrizilor afla^i in situa^ii deosebite, proveni^i din 
zona conflictului armat din Ucraina, act normativ cu impact 
asupra situatiei cetatenilor strSini sau apatrizilor aflaji in situa^ii 
deosebite, proveniji din zona conflictului armat din Ucraina. Prin 
acest act normativ s-a creat cadrul juridic necesar acord^ii de 
sprijin §i asistenfS umanitara de cStre statul roman cetatenilor 
straini sau apatrizilor aflafi in situatii deosebite, proveni^i din 
zona conflictului armat din Ucraina in mod similar celui aplicat 
solicitanfilor de azil din perspectiva asigur^ii hranei, asistenfei 
medicale, articolelor de imbractointe §i igiena.
La data de 04 martie 2022 a fost adoptata Decizia de punere in 
aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de 
constatare a existenjei unui aflux masiv de persoane stramutate 
din Ucraina in infelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE §i 
avand drept efect introducerea unei protecfii temporare. Prin 
aceasta decizie s-a constatat existenfa unui aflux masiv in Uniune 
de persoane strtoutate care au fost nevoite sa paraseasca Ucraina 
ca urmare a unui conflict armat.
Avand in vedere ca situafia in care se afla beneficiarii Deciziei de 
punere in aplicare (UE) 2022/382 este similara cu cea a celor care 
nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr.122/2006 privind 
azilul in Romania (in privinfa carora Ordonanfa de ut\
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Guvemului a instituit anumite masuri de sprijin asisten^a 
umanitara de catre statul roman), este necesar ca toate aceste 
persoane sS fie gestionate in sistem integral. S-a constatat ca 
neaplicarea dispozifiilor Ordonanjei de urgenfS a Guvemului 
nr.15/2022 beneficiarilor Deciziei va conduce la aparitia unor 
dificultafi in sprijinirea acestor persoane. In contextul aplic^ii 
Deciziei, sunt necesare modificari inclusiv la nivelul legislafiei 
primare.

In baza acestui mecanism minorii neinsotiji care fug din calea 
rSzboiului li se va acorda protecfie temporara pe teritoriul 
Romaniei §i acces la sistemul de educa^ie de stat in acelea^i 
condifii ca $i cetSfenii Uniunii Europene, iar adulfii beneficiaza 
de protec|ie temporart la sistemul de educa{ie general, in temeiul 
prevederilor art, 14 din Directiva 2001/55/CE.
Avand in vedere faptul cS in Romania, dreptul la invafatura este 
asigurat prin invaftaantul general obligatoriu, prin inva^amantul 
liceal §i prin cel profesional, prin invaftaantul superior, precum 
§i prin alte forme de instrucfie §1 de perfecjionare §i reprezinta un 
drept fundamental statuat de prevederile art. 32 din Constitu^ia 
Romaniei, republicata §i pentru ca nu avem in prezent un cadm 
legal apt sa asigure acordarea dreptului de educajie in aceasta 
situa^ie speciala pentm minorii elevi §i pentru studen^ii proveniji 
din Ucraina, se impun modificmle §i complet^ile necesare 
pentru acordarea dreptului la educafie §i pentru ace^tia,
S-a constatat necesitatea asigurarii cadmlui legal pentm 
decontarea cheltuielilor legate de cazare, hr^ire, asistenfa 
medicala §i psihologica §i crearea condijiilor de invSJtoant 
pentm elevii unitafilor de invafSmant militar refugia|i din Ucraina 
in Romania.
Avand in vedere evolujia evenimentelor din Ucraina, s-a 
considerat oportuna dispunerea masurilor necesare pentm 
asigurarea unor condijii adecvate §i au fost stabilite demersuri in 
vederea asigurarii de sprijin §i asistenfa umanitara pentm anumite 
categorii de cetajeni strain! sau apatrizi aflati in situatii deosebite

A

proveni{i din Ucraina. In considerarea riscului la care sunt expu§i 
copii care provin din Ucraina §i situafia de vulnerabilitate in care 
ace^tia se afla este necesara instituirea unui mecanism de 
protecfie speciala pentru protejarea interesul superior al copilului. 
Solutia are in vedere inclusiv conditia minorilor cetateni strain!,
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nemsofi^i de parin|i sau de un reprezentant legal care provin din 
zona conflictului armat intra in Romania. Este necesarS de 
asemenea identificarea unor solu^ii pentru a facilita accesul 
cetajenilor ucraineni pe pia^a muncii din Romania, prin crearea 
cadrului necesar pentru ca ace^tia sa-§i poatS asigura o sursS de 
venit din munca prestata, fapt care va avea ca efect o mai buna 
integrate a acestora in perioada in care sunt nevoiti sS ramana pe 
teritoriul Romaniei §i va conduce la o degrevare a bugetului de 
stat care, in contextui in care ceta^enii ucraineni nu au surse 
proprii de venit, trebuie sa suporte costul.intrefinerii acestora. 
Este necesar sS se asigure condijiile necesare integrarii sociale a 
cetatenilor Ucrainei care au intrat pe teritoriul Romaniei, inclusiv 
prin identificarea §i aplicarea unor noi solufii, care sS 
flexibilizeze procedurile administrative referitoare la prelungirea 
dreptului de §edere §i de munca pe teritoriul Romaniei, avand in 
vedere inclusiv faptul ca, dat fiind contextui in care ace^tia sunt 
nevoiji sa p^aseasca teritoriul Ucrainei, nu au posibilitatea 
solicit^i de viza de la misiunile diplomatice ale Romaniei in 
Ucraina §i nu defin asupra lor diplomele de studii/certificatele de 
calificare intr-o anumitS profesie.
De asemenea, situajia actuals a generat necesitatea reglementarii, 
ca utilita^i de prima necesitate, §i transportui cetajenilor strSini 
sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina, 
constatand in faptul ca, in situajia de rise §i vulnerabilitate se afla 
in special anumite categorii de persoane respectiv batrani, femei 
si copii, care dupa intrarea pe teritoriul Romaniei vizeaza de 
regula, deplasarea catre alte localita^i sau deplasarea catre alte 
puncte de frontiera sau catre ^rile de origine. Intrucat, fluxurile 
mari de persoane intrate impun asigurarea unor capacitafi 
suplimentare de transport catre zonele de cazare sau imbarcare, 
iar persoanele vizate se afla de cele mai multe ori in 
imposibilitatea financiara de suportare a costurilor aferente.
Prin Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr.15/2022 privind 
acordarea de sprijin §i asistenja umanitara de catre statul roman 
ceta^enilor strain! sau apatrizilor aflaji in situatii deosebite, 
proveni{i din zona conflictului armat din Ucraina, pentru cetafenii 
straini sau apatrizi aflafi in situa^ii deosebite a fost reglementata 
acordarea unor masuri de sprijin §i asisten{a umanitara, masuri 
referitoare la capacitatile de raspuns la situatiile din teren, astfel 
incat statul roman sa poata oferi imediat asisten^^ medicala
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necesarS pentru cet^tenii strain! sau apatrizi afla^i in situa^ii 
deosebite, proveni^i din Ucraina.
De asemenea, s-a reglementat dreptul acestor persoane aflate m 
situa^ii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina §i intra in Romania ^i care nu solicita o formS de protec^ie 
potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul m Romania, cu 
modificarile §i complet^rile ulterioare, de a beneficia de acelea§i 
servicii medicale ca asigura^ii romani, && plata contribujiei de 
asigurari sociale de sanitate, precum §i de medicamentele, 
materialele sanitare, dispozitivele medicale §i serviciile cuprinse 
in programele nalionale de sinitate. In contextul pandemiei de 
Covidl9 prin Ordonanfa de urgenja a Guvernului nr.15/2022 s-a 
asigurat baza legala pentru intrarea pe teritoriul Romaniei a 
cetatenilor straini sau apatrizi aflaji in situa{ii deosebite care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina §i intrl in Romania 
§i care nu soliciti o forma de protecfie potrivit Legii nr. 
122/2006 privind azilul in Romania, firl obligatia de a completa 
formuiarul digital in vederea intrarii pe teritoriul Romaniei. 
Necesitatea emiterii este justificata ?i de:
- inten^ia Guvernului Romaniei de sus{inere a eforturilor de 
implicare a mediului de afaceri in sprijinirea persoanelor afectate 
de conflictul armat din Ucraina, prin acordarea in mod gratuit de 
ajutoare cu caracter umanitar sub forma bunurilor ^i serviciilor, 
prin reglementarea unor masuri fiscale, avand ca scop incurajarea 
efectuarii acestor demersuri,
- rolul UNICEF, alaturi de alte organiza{ii intemafionale care 
sprijina Guvemului Romaniei, autoritatile locale, alte agenfii 
ONU §i organizafii neguvemamentale nationale in monitorizarea 
fluxurilor de refugiap din Ucraina, precum §i in ajutorarea 
acestora, situa^ie in care s-a eviden^iat necesitatea adaptarii in 
context a regimului fiscal in cazul dona|iilor catre aceste 
organizalii,
- necesitatea unui regim fiscal specific, pentru a stimula din punct 
de vedere fiscal donaliile efectuate de persoane juridice §i fizice 
In considerarea riscului la care sunt expuse persoanele adulte cu 
dizabilitaji, care provin din Ucraina §i a situafiei de vulnerabilitate 
in care se afla, este necesara instituirea unor intervenjii 
specializate prin care sa se asigure, la solicitarea acestora, 
protecfia special! in centrele reziden^iale destinate persoanelor 
adulte cu dizabilitati. Solutia are in vedere inclusiv situalia
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persoanelor adulte cu dizabilita{i care provin din serviciile 
spciale, cetafeni straini, insofite sau neinsojite care provin din 
zona conflictului armat intrS in Romania.
Este necesara de asemenea identificarea unor solujii pentru a 
facilita accesul cetafenilor ucraineni pe pia^ muncii din 
Romania, prin crearea cadrului necesar pentru ca ace^tia sa-Ji 
poata asigura o sursa de venit din munca prestata, fapt care va 
avea ca efect o mai buna integrare a acestora in perioada in care 
sunt nevoifi sa rtoana pe teritoriul Romaniei va conduce la o 
degrevare a bugetului de stat care, in contextul in care cetafenii 
ucraineni nu au surse proprii de venit, trebuie sa suporte costul 
intrejinerii acestora.
Astfel, este necesar sa se asigure condifiile necesare integr^ii 
sociale a cetSfenilor Ucrainei care au intrat pe teritoriul Romaniei, 
inclusiv prin identificarea §i aplicarea unor noi solufii, care sa 
flexibilizeze procedurile administrative referitoare la prelungirea 
dreptului de §edere §i de munca pe teritoriul Romaniei, avand in 
vedere inclusiv faptul ca, dat fiind contextul in care ace^tia sunt 
nevoifi sa p^^easca teritoriul Ucrainei, nu au posibilitatea 
solicitarii de viza de la misiunile diplomatice ale Romaniei in 
Ucraina §i nu defin asupra lor diplomele de studii/certificatele de 
calificare intr-o anumita profesie. Totodata, trebuie finut cont de 
faptul ca foarte mu\\i cetajeni ucrainieni, care au intrat pe 
teritoriul Romania, din cauza conflictului armat din Ucraina, nu 
au putut/nu au avut posibilitatea sS ia cu ei documentele care 
probeaza calificarile §i/sau competen^ele profesionale dobandite 
in acest stat, care ar da posibilitatea, in condifil normale, sS fie 
solicitate pentru incadrarea in munca la un angajator din 
Romania. In acest context este imperios necesara adoptarea unor 
misuri urgente §i excep^ionale de simplificare a modului de 
solicitare §i acordare a masurilor de sprijin in vederea integrarii 
sociale a cetajenilor Ucrainei care au gasit adSpost pe teritoriul 
Romaniei.
In prezent, nu exista un cadrul legal specific pentru situajiile in 
care persoanele juridice, persoanele fizice, cu excepjia 
institutiilor §i autoritajilor publice, indiferent de forma de 
finanjare §i de subordonare a acestora, intentioneaza sa doneze 
sume pentru persoanele afectate de conflictul armat din Ucraina. 
Potrivit regulilor fiscale in vigoare donatiile cu caracter umanitar
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nu sunt cheltuieli deductibile. Pentru a stimula din punct de 
vedere fiscal donajiile este necesar un regim fiscal specific, 
in domeniul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile 
micromtreprinderilor, potrivit prevederilor actuale ale art. 25 
alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile completarile ulterioare, anumite tipuri de 
cheltuieli efectuate de contribuabili, in special, in relatia cu 
proprii salariati, sunt considerate din punct de vedere fiscal 
cheltuieli sociale carora li se asociaza un tratament limitat de 
deductibilitate la calculul rezultatului fiscal, in limita unei cote de 
pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului, potrivit Codului muncii. Intra sub inciden^a acestei 
limite, de exemplu: ajutoarele pentru situatii speciale, cadourile, 
inclusiv tichetele cadou, oferite salariafilor §i copiilor minori ai 
acestora, serviciile de santote acordate in cazul bolilor 
profesionale §i al accidentelor de munca, tichetele culturale §i 
tichetele de cre§a, alte cheltuieli cu caracter social efectuate in 
baza contractului colectiv de munca sau a unui regulament intern.
A

In aceasta categorie de cheltuieli sociale, deductibile limitat la 
calculul rezultatului fiscal, nu se regasesc, inprezent, cheltuielile 
cu caracter umanitar, efectuate de contribubilii care se implica in 
acordarea de ajutoare umanitare in contextul unor ac|iuni derulate 
in acest scop.
A

In prezent, conform prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i), art. 25 alin. 
(4^) §i art. 56 alin. (1^) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, pentru scaderea sumelor reprezentand 
sponsorizari efectuate de contribuabili din impozitul pe 
profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor, este necesara 
indeplinirea unor conditii legale privitoare la incheierea unor 
contracte intre beneficiari §i sponsor!, inscrierea beneficiarilor in 
Registrul entitdlilor/unitd^ilor de cult pentru care se acordd 
deduceri fiscale, precum §i a altor condijii prev^ute de Legea nr. 
32/1994 privind sponsorizarea, republicata, cu modificarile 
ulterioare. In domeniul impozitului pe venit , in prezent, in 
cazul in cazul persoanelor fizice care determina venitul net anual 
in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit 
prevederilor art.68 din Codul fiscal, nu sunt cheltuieli 
deductibile:
- bunurile §i serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare;
- donatiile de price fel._________________________________

6



In domeniul TVA, in prezent, acordarea de bunuri prestarea 
de servicii, in mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare sau 
de mecenat, in condi^iile stabilite prin Normele metodologice de 
aplicare a Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 1/2016, cu 
modificarile §i complet&'ile ulterioare, nu constituie operaliuni in 
sfera TVA.
De asemenea, statutul juridic al Fondul Naliunilor Unite pentru 
Copii - UNICEF este stabilit de cadrul juridic aplicabil intre 
UNICEF §i Romania, potrivit Hot^arii Guvemului nr. 295/1992 
privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare dintre Guvernul 
Romaniei §i Fondul Naliunilor Unite pentm Copii (UNICEF), 
precum §i a inlelegerii realizate prin schimbul de scrisori intre 
Ministeml Afacerilor Exteme §i UNICEF.
Potrivit Acordului, Oficiul reprezinta ’’unitatea organizatorica 
(unitafile) din tara gazda, prin intermediul c^eia UNICEF

A.

coopereaza in realizarea de programe” (art. 1 lit. f). In baza 
acordului Oficiului ii este recunoscuta o anumita capacitate 
juridica, cu scopul desfa§urarii in bune condi^ii a activitatilor 
pentru care a fost infiinjat. Oficiul beneficiaza de privilegiile.^i 
imunitatile stipulate in Acord, precum §i de cele prev^ute in 
Conventia asupra privilegiilor §i imunitatilor Na{iunilor Unite, 
adoptata de Adunarea generala a Natiunilor Unite la 13 febmarie 
1946, la care Acordul face referire, fiind o institutie 
interguvemamentala specializata in cadml ONU. Luand in 
considerare dificultafile de incadrare a acestei organizatii 
intemalionale in cadml persoanelor juridice beneficiare prevazute 
de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea este necesara 
clarificarea regimului fiscal al donafiilor efectuate de 
contribuabilii platitori de impozit pe profit §i de impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor catre aceasta organizatie. 
Totodata, luand in considerare ca in Romania isi desfeoara 
activitatea §i alte organizatii intemationale, potrivit regulilor 
generate ale dreptului international sau a prevederilor unor 
acorduri speciale la care Romania este parte, propunem ca 
regimul fiscal sa fie aplicabil §1 pentm aceste organizatii. Potrivit 
reglementarilor in vigoare contribuabili care efectueaza 
sponsorizari si/sau acte de mecenat sau acorda burse private, au 
obligatia de a depune o declaratie informativa privind beneficiarii 
acestora.
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Pentru ca statul roman sa poata oferi in mod eficient asisten{a §i 
educa^ie pentru cetatenii straini sau apatrizi proveni|i din Ucraina, 
in baza unor reglemen&i uniforme care instituie norme 
referitoare la asigurarea finant^rii ac^iunilor de gestionare a 
crizelor §i de reactie rapida, in perioada imediat urmatoare, 
apreciind ca reglementarea acestei situajii este posibila doar pe 
calea unei interven^ii normative urgente, intrucat aspectele vizate 
constituie o stare de fapt obiectiva, cuantificabilS, extraordinara, 
independenta de voinfa Guvemului, care pune in pericol interesul 
public §i a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune 
adoptarea in procedura de urgen^a a actului normativ care sa 
permita aplicarea masurilor identificate.

Avand in vedere necesitatea intensificarii eforturilor in vederea 
executarii misiunilor din competenta institufiei in contextul 
afluxului de persoane provenind din Ucraina, este necesarS 
crearea unor mecanisme care sa permita Ministerului Afacerilor 
Interne reducerea deficitului de personal (acutizat constant 
incepand cu anul 2010) pentru structurile implicate in asigurarea 
ordinii §i siguran^ei publice §i in gestionarea situatiilor de urgen^a. 
In concret, in prezent, afluxul masiv de persoane deplasate din 
zona de conflict armat din Ucraina, conduce la cre^terea 
semnificativa a volumului activitalilor specifice din domeniul de 
competenfa al Ministerului Afacerilor Interne gestionat prin 
intermediul Inspectoratului General pentru Imigr^i, 
Inspectoratului General pentru Situajii de UrgenfS, 
Inspectoratului General al Polijiei de Frontiers ^i Inspectoratul 
General al Poliliei Romane.
Astfel, s-a constatat necesitatea crearii instrumentelor juridice 
care sa permita Ministerului Afacerilor Interne rechemarea in 
activitate/reincadrarea cadrelor militar/poli{i§tilor, precum §i 
angajare de personal pentru cre^terea capacitajii institufionale $i 
prevenirea unei posibile vulnerabilitSfi a modului de intervenlie a 
structurilor implicate in gestionarea fluxului masiv de persoane, 
acest mecanism asigurand atragerea de resursa umana calificata 
deja in domeniile opera{ionale.
Totodata, pentru garantarea unui grad de securitate adecvat 
pentru cetajeni, prin menjinerea climatului de ordine §i siguran^a 
publics, precum §i pentru asigurarea drepturilor §i libertSlilor 
fundamentale ale persoanelor respective, intervenlia urmeazS a
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permite reducerea rapida a deficitului de personal in domeniile 
deficitare.

2.Schimbari
preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune modificarea §i 
completarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvemului nr. 15/2022 
privind acordarea de sprijin asistenfa umanitara de catre statul 
roman cetSfenilor strain! sau apatrizilor aflaji in situa|ii deosebite, 
provenifi din zona conflictului armat din Ucraina §i se stabilesc 
unele misuri de sprijin §i asistenta umanitarS dupS cum urmeaza; 
1. modificarea a art. 1 alin. (1) a literelor d) §i e) astfel meat 
cetajenii strain! sau apatrizii afla^i in situa{ii deosebite care provin 
din zona conflictului armat din Ucraina §i intrS in Romania §i care 
nu solicits o formS de protec^ie potrivit Legii nr. 122/2006 privind 
azilul in Romania, cu modificarile §i completarile ulterioare, sa 
beneficieze, in cadrul taberelor temporare de cazare §i asisten^a 
umanitara sau in alte loca^ii de cazare stabilite de comitetele 
judetene/al Municipiului Bucure§ti pentru situa^ii de urgenfa, de 
asigurarea dreptului de a primi gratuit asisten^a medicala §i 
tratament corespunzator pentru situa{ii de urgentS, care ii pun 
via{a in pericol iminent, prin sistemul national de asisten^S 
medicala de urgen|S §i de prim ajutor calificat §i de dreptul de a 
fi inclu§i in programele najionale de sanatate publica.

2. se completeazS de asemenea la art. 1, alin.(l), pentru ca 
ace^tia sa beneficieze de transport, in condillile stabilite prin 
hotarare a guvemului, la propunerea Ministerului Afacerilor 
Interne §i Ministerului Transporturilor 91 Infrastructurii.
3. introducerea la articolul 1, alineatul (1^), a beneficiarilor 
Deciziei de punere in aplicare (UE) 20221382 a Consiliului din 4 
martie 2022 de constatare a existenfei unui aflnx masiv de 
persoane strdmutate din Ucraina in infelesul articolului 5 din 
Directiva 2001f55ICE ^i avdnd drept efect introducerea unei 
proteefii temporare intrucat situa|ia in care se afla aceste persoane 
este similara cu cea a celor care nu solicits o formS de proteefie 
potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania, iar toate 
aceste persoane trebuie gestionate in sistem integral.

4. se clarifies situa|iile in care se pot afla persoanele care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina $i care au 
nevoie de asistenfa medicala $i tratament corespunzator 
pentru situa^i de urgenfS, care le pun via{a in pericol iminent, 
prin sistemul national de asistenfS medicals de urgentS $i d^jjrini
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ajutor calificat, prin utilizarea unor termeni de specialitate 
consacrati in domeniul domeniul s^atafii, potrivit dispozifiilor 
Legii nr. 95/2006 privind reforma m domeniul sanatatii, 
republicata, cu modificmle complet^ile ulterioare.
Pentru asigurarea unui regim juridic nediscriminatoriu intre 
persoanele care intra sub incidenfa Ordonanfei de urgen|a a 
Guvemului nr. 15/2022 cele care, in urma solicitarii unei forme 
de protecjie, intra sub inciden|a Legii nr. 122/2006, cu 
modific^ile §i completarile ulterioare, se reglementeaza in mod 
unitar faptul ca to\i cetatenii strini §i apatrizii care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina beneficiaza de pachetul de servicii 
de baza prevent in contractul-cadru privind condi^iile acordarii 
asisten^ei medicale, medicamentelor §i dispozitivelor medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ^i in normele 
de aplicare ale acestuia, precum §i de medicamentele, materialele 
sanitare, dispozitivele medicale §i serviciile medicale cuprinse in 
programele najionale de sanatate curative, ca §i asigurajii romani, 
fam plata contribuliei de asigurari sociale de sanatate, a 
contribujiei personale pentru medicamentele acordate in 
tratamentul ambulatoriu §i cu scutire de la coplata.
Totodata, se reglementeaza faptul ca aceste servicii medicale in 
asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru 
specialitatile clinice cuprinse in pachetul de servicii de baza se 
acorda fara a fi necesara prezentarea biletului de trimitere, care 
este formular cu regim special utilizat in sistemul de asigurm 
sociale de sanatate.
Avand in vedere specificul acord^i asistentei medicale in 
sistemul de asigurari sociale de sanatate Romania, pentru a 
asigura o corecta evidenta a asisten^ei medicale acordate, precum 
§i o buna gestiune financiara a fondurilor alocate cu aceasta 
destinajie, prin proiectul de act normativ se reglementeaza 
aspecte practice privind modalitatile de inregistrare, raportare §i 
decontare a serviciilor medicale acordate persoanelor aflate in 
situatii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina, precum §i documentele de decontare necesare in aceste 
cazuri in relafia cu casele de asigurari de santote, pentru o 
implementare imediata a reglementmlor.
De asemenea, se reglementeaza modalitatea de regularizare 
anuala a contributiilor datorate pentru contractele cost -volum 
precum si modalitatea de stabilire a depagirii valorii anuale a
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bugetului de referinta pentru contractele cost-volum-rezultat, 
avand in vedere faptul ca, ceta^enii straini sau apatrizii afla^i in 
situa^ii deosebite care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina vor beneficia de pachetul de servicii de baza prevent in 
contractul-cadru privind cond4iile acordarii asisten{ei medicale, 
medicamentelor §i dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de 
asigur^i sociale de sanatate §i in normele de aplicare ale 
acestuia, precum §i de medicamentele, materialele sanitare, 
dispozitivele medicale si serviciile medicale cuprinse in 
programele nationale de sanatate curative, inclusiv de 
medicamente ce fac, la data prezentei, obiectul contractelor cost- 
volum/cost-volum-rezultat ceea ce va conduce la o cre^tere a 
numarului efectiv de pacienji trata^i fa^a de num^l pacien^ilor 
eligibili estimati de catre Comisiile de specialitate ale 
Ministerului Sanata^ii pe indicatie/arie terapeutica pe baza datelor 
nationale epidemiologice §i/sau de morbiditate sau, cand acestea 
nu exista, estimarea se va realiza in baza datelor epidemiologice 
intemationale din surse publice extrapolate la nivelul Romaniei.
A.

In ceea ce prive^te cheltuielile generate de masurile de acordare 
a asistentei medicale in aceste cazuri, inclusiv pentru contributia 
personala pentru medicamentele acordate in tratamentul 
ambulatoriu, se reglementeaza faptul ca acestea se asigura de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sanatatii prin transferuri 
catre bugetul Fondului national unic de asigur^i sociale de 
sanatate, avand in vedere destinatia acestuia prev^uta de Legea 
nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. De asemenea, se asigura cadrul legal pentru acordarea 
serviciilor medicale si a altor bunuri prev^ute in programele 
nationale de sanatate publica finantate din bugetul Ministerului 
Sanatatii pentru cetatenii straini sau apatrizii aflati in situatii 
deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina §1 
intra in Romania §i care nu solicita o forma de protectie 
potrivit Legii nr, 122/2006 privind azilul in Romania, cu 
modific&'ile §i completarile ulterioare.

5. Se asigura infrastructura administrativa §;! resursa umana 
necesara, adecvat situafiei speciale, prin instituirea 
posibilitatii ca Direc^iile Generate de Asistenta Sociala ^i 
Protecfia Copilului sa poata angaja personal contractual fara 
concurs in serviciile sociale destinate copiilor neinsotiti, in flinctie 
de nevoile acestora, pe o durata determinata, care nu poate fi mai
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mare de 3 ani”. Se reglementeazS statutul minorului neinsotit ca 
fiind cetafeanul strain sau apatridul sub varsta de 18 ani, care a 
sosit pe teritoriul Romaniei neinsofit de nici unul dintre parinfii sSi 
sau de un alt reprezentant legal ori care nu se gase§te sub 
supravegherea legala a unei alte persoane.
Pentru a asigura o interven^e integrata a institufiilor 
implicate pentru protecfia drepturilor copiilor, la nivelul 
flecirui jude( ^i dupa caz la nivelul fiecarui sector al 
municipiului Bucurei^ti se constituie Grupul Operativ pentru 
Minorii Neinso^ifi, ^ra personalitate juridica, care are rolul 
de a identifica rapid mSsura cea mai adecvata pentru protecjia 
minorului neinso^it. Coordonarea Grupului Operativ este asigurata 
de un reprezentant cu funcfie de conducere din partea Direcjiei 
Generate de Asistenfa Sociala §i Protectia Copilului §i in aplicarea 
legisla^iei na^ionale §i intemafionale, procedura de cooperare intre 
autoritati privind intrarea, inregistrarea, tranzitul, §ederea, precum 
§i asigurarea protec}iei drepturilor minorilor neinso{iti se aproba 
prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului §i egalitafii de 
§anse, al ministrului afacerilor interne, al ministrului educafiei 
nafionale §i al ministrului sanatajii, in termen de 3 zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei ordonan^e de urgenfa.
6. In ceea ce prive^te asigurarea dreptului la educafie, minorii 
afla^i in situalii deosebite care provin din zona conflictului 
armat din Ucraina intrafi pe teritoriul Romaniei, inclusiv 
cei care nu solicita protecfie internafionala conform Legii nr. 
122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, ori cei care sunt beneficiari ai 
Deciziei de punere in aplicare (U£) 2022/382 a Consiliului din 
4 martie 2022 de constatare a existenfei unui aflux masiv de 
persoane stramutate din Ucraina in infelesul articolului 5 din 
Directiva 2001/55/CE ^i avand drept efect introducerea unei 
protec(ii temporare, beneficiaza de urmStoarele drepturi in 
domeniul educafiei:

a) dreptul la educa^ie in unitafile de invajamant din Romania 
in acelea§i condi^ii §i din acelea^i bugete cu antepre^colarii, 
pre^colarii elevii romani,

b) dreptul la cazare gratuita in intematele §coIare, alocafie de 
hrana, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite,

_____ imbracaminte, incalttointe, manuale.________________
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Ministeru! Educafiei, prin inspectoratele ^colare, va asigura 
resursa umana pentru cuprinderea tuturor minorilor care fac 
obiectu] prezentei ordonanfe de urgenfi in sistemul de 
inv^^mant romanesc, indiferent de efectivele de elevi din 
formatiuni de studiu/grupe/clase, prin asigurarea resursei umane 
necesare desfa§urarii activitStilor didactice. In situa^ia in care 
resursa umana este insuficienta, prin derogare de la prevederile 
art. 247, art. 248, art. 254, art. 262, din Legea educajiei nationale 
nr. 1/2011, cu modificarile completarile ulterioare, activitatea 
didactics §i activitatea de consiliere ^colara va putea fi realizata 
de studenjii din universita^ile de stat/particulare din Romania sau 
de cadre didactice pensionare.
Procedura de inscriere a acestora ca audienfi la cursurile 
unitafilor de mvSfamant, va fi stabilita prin ordin al ministrului 
educa^iei.
De asemenea, ace§tia vor beneficia de examinarea starii de 
sanatate in unitatile de invalSmant conform legislatiei in vigoare 
§i li se va elibera un document medical pentni inscrierea in 
colectivitate. In situajia in care ace^tia nu sunt vaccinap, ace§tia 
pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului 
naponal de vaccinare derulat de Ministerul SanStapi. Se mai 
reglementeaza urmatoarele drepturi:
a) dreptul de a participa la activitSpIe educative din cadrul 

unitSplor de invafamant preuniversitar §i la activitaple 
extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul 
palatelor §i cluburilor copiilor. Participarea la activitaple 
extracurriculare nu este condiponata de calitatea de audient 

dreptul de §colarizare in unitap complexe de asistenja 
medicals, de tip spital, in conformitate cu prevederile legale, 
pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilitSp, 
respectiv pentru elevii care suferS de boli cronice sau care au 
afecpuni pentru care sunt spitalizap pe o perioadS mai mare de 
4 saptSmani;

c) dreptul de a beneficia facilitSple pentru transport local in 
comun, de suprafaJS, naval §i subteran, precum §i la transportul 
intern auto, feroviar, naval §i fluvial, pe tot parcursul anului 
calendaristic similar cu elevii inmatriculap in unitSple de 
invSJSmant preuniversitar din Romania;

dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile 
de transport mentionate la lit.c), pentru elevii orfani, elevii cu

b)

d)
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cerinte educationale speciale, precum §i cei pentru care s-a stabilit 
o mSsura de protec^ie specials, in condi^iile legii, sau tutela, m 
conformitate cu prevederile legale m vigoare; 
e) dreptul la alocarea unor alimente de baza tuturor copiilor 
din invatamantul primar gimnazial acordate prin programele 
sociale aflate m denilare.
Pentru o gestionare eficienta a procedurilor administrative de 
cuprindere a minorilor in unitSfile de mva^taant preuniversitar, 
in termen de 24 de ore de la intrarea in vigoare a prezentei 
ordonanje de urgenJ5, la nivelul inspectoratelor §colare se va 
constitui o comisie formats din; inspectorul ^colar general, 2 
inspectori §colari, 3 cadre didactice §i un psiholog/consilier §colar 
pentru coordonarea activitafii de repartizare a 
pre§colarilor/elevilor la unitajile de invafamant in care pot 
desfa^ura activitafi educa|ionale, precum §i in institujiile in care 
vor beneficia de asistenfa psihopedagogicS §i consiliere. 
Ministerul Educajiei va elabora procedura de organizare §i 
func^ionare a comisiei.
Comisia constituita la nivelul inspectoratelor §coIare 

judefene/inspectoratului §colar al municipiului Bucure^ti va lua 
deciziile privind repartizarea minorilor catre unitatea de 
invajamant, in vederea asigurSrii dreptului la educa|ie, avand la 
bazS situafia transmisS de Direc^iile Generale de Asisten^ 
Socials §i Protecjia Copilului cu sprijinul Inspectoratului General 
pentru Imigrari ^i va menfine legStura cu aceste direc^ii generale 
in vederea acordSrii suportului necesar asigurarii dreptului la 
educa^ie, protecfie ^i asistenfS socialS.
Se reglementeazS deasemenea §i dreptul audienfilor de a dobandi 
calitatea de elev in Romania dupS recunoa^terea sau echivalarea 
de cStre inspectoratele §colare judefene, Inspectoratul §colar al 
Municipiului Bucure§ti, respectiv de cStre minister a studiilor 
urmate in strSinState §i, dupS caz, dupa susjinerea examenelor de 
diferenJS stabilite in cadrul procedurii de echivalare, in 
conformitate cu prevederile ordinului ministrului educafiei.
In vederea cuprinderii studenjilor inmatriculafi la institujii de 
invSfSmant superior din Ucraina in universitSfile romane§ti, se 
instituie excepfia de la prevederile alin. (5) al art.138 al Legii 
nr.1/2011 a educafiei na^ionale cu modificSrile §i completSrile 
ulterioare, astfel incat, in cazuri temeinic justificate, Ministerul 
Educatiei sS poata aproba in anii universitari 2021-2022 $i 2022-
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2023 universita^ilor/institu^iilor de mva^amant superior un nuinSr 
suplimentar de locuri - in limita a 20% din capacitatea de 
§colarizare stability de Agen|ia RomanS pentru Asigurarea 
Calitajii in Invafamantul Superior pentru programul de studii 
solicitat.
Pentru cazare in spafiile unita^ilor de invatamant preuniversitar de 
stat'^i private §i institu^iilor de invajtoant universitar de stat §i 
private, se acorda cheltuieli de masa §i cazare in limita a 50 
lei/persoanS/zi pentru cazare §i 20 lei/persoana/zi pentru masa, 
pe o perioada de panS la 90 de zile,Pentru unita^ile de invaftoant 
preuniversitar de stat §i private §i pentru institufiile de inv^^amant 
universitar de stat §i private, sumele se asigura de catre 
Inspectoratul General pentru Situa^ii de Urgen^a. Mecanismul de 
plata al sumelor se va stabili prin ordin comun al Ministerului 
Afacerilor Interne, Ministerului AparSrii Na^ionale §i 
Ministerului Educafiei.
7. In ceea ce prive^te dreptul la munca alte masuri de 
protecfie sociala, proiectul de act normativ reglementeaza:
a) posibilitatea persoanelor cu dizabilitafi insotite sau neinsojite, 
care rSman in Romania, sa beneficieze, la cerere, de serviciile 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitafi, prev^ute la 
art.51 alin,(3) din Legea nr. 448/2006 privind protec^ia §i 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatS, cu 
modific^le §i complet^ile ulterioare, de tipul: locuinfe 
protejate, centre de pregatire pentru via{5 independent, centre de 
abilitare §i reabilitare, centre de ingrijire §i asistenja, centre 
respiro/criza.
b) posibilitatea persoanelor varstnice cu mobilitate redusa sau 
aflate in situafie de dependenfa, care provin din zona conflictului 
armat din Ucraina §1 intra in Romania, sa beneficieze, Ja cerere, 
de serviciile sociale in conformitate cu legisla^ia privind asistenfa 
sociala a persoanelor varstnice.
c) de asemenea, pentru persoanele adulte cu dizabilitati care 
provin de pe teritoriul Ucrainei §i care nu defin documente de 
identitate valabile, se propune referirea in vederea ini{ierii 
procedurilor aplicabile in materia azilului, concomitent cu 
preluarea lor, la cerere, de catre direcfia generala de asistenfa 
sociala §i protec^ia copilului in vederea acordarii serviciilor 
rezidentiale.

i iS ■«'-
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Posibilitatea autorita^ilor administra^iei publice locale sa 
angajeze asistenfi sociali in cadrul serviciilor publice de asistenfS 
sociala de la nivel local judefean m cadrul serviciilor sociale 
in care sunt beneficiari care provin din zona conflictului armat din 
Ucraina ?! intra in Romania, in func^ie de nevoile acestora, pentru 
o durata determinate, dar nu mai mult de 3 ani.

posibilitatea ca incadrarea in muncS a ceta^enilor Ucrainei 
aflati pe teritoriul Romaniei urmare a conflictului armat din 
Ucraina, sS poata fi realizatSt in baza declarafiei pe propria 
r^spundere a acestora, data angajatorului roman, cS indeplinesc 
conditiile de pregatire profesionala §i experienfa in activitate 
necesare ocup^ii postului pe care urmeazS sS fie incadrafi in 
muncS , §i nu au antecedente penale care sS fie incompatibile cu 
activitatea pe care o desfa§oara sau urmeaza sS o desf^oare pe 
teritoriul Romaniei.

posibilitatea incadrarii in munca a acestora farS necesitatea 
obfinerii de la misiunile diplomatice ale Romaniei in Ucraina, a 
vizei de §edere in scop de munca.

8. Se stabilesc bugetele din care se asigura cheltuielile pentru 
masurile din prezenta ordonanfS de urgenfa, dupa cum 
urmeaza:

Cheltuielile ocazionate cu utilitafile de prima necesitate 
prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) - c), precum §i cele necesare 
functionarii taberelor temporare de cazare ^i asistenfa umanitara, 
respectiv cele aferente asigurarii cazarii in alte locajii stabilite de 
comitetele judefene/al Municipiului Bucure§ti pentru situafii de 
urgenja se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul 
Inspectoratului General pentru Situafii de Urgenja, aprobat 
potrivit legii.
Cheltuielile generate de masurile prevazute la art, 1 alin. (1) lit. 
d) ^i e) se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
sanatafii.
Cheltuielile generate de masurile prevazute la art. 1 alin. (4), 
inclusiv pentru contribufia personaia pentru medicamentele 
acordate in tratamentul ambulatoriu, se asigura de la bugetul de 
stat prin bugetul Ministerului Sanatafii prin transferuri catre 
bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 
Contravaloarea prescripfiei medicale, inclusiv a contribufiei 
personale pentru medicamentele acordate in tratamentul 
ambulatoriu persoanelor prevazute la art. 1 alin. (4) se deconteaza

d)

e)

0
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fumizorilor de medicamente care se afla in rela^ie contractual^ cu 
casele de asigurari de sSnatate Tn termen de 30 de zile de la data 
depunerii facturilor insofite de documentele justificative.
La stabilirea depa§irii valorii anuale a bugetului de referin^ 
potrivit dispozi^iilor art. 12 alin.(17) din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvemului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru 
finantarea unor cheltuieli m domeniul s&iatSfii, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, nu se ia in calcul valoarea consumului de 
medicamente aferent persoanelor prevtoite la art.l alin. (4) care 
au beneficiat de medicamente ce fac obiectul contractelor cost- 
volum-rezultat §i au inregistrat rezultat medical.
La regularizarea anuala a contributiei datorate, potrivit 
dispozi^iilor art, 14 alin.(2) din Ordonan^a de urgen^a a 
Guvernului nr.77/2011 , cu modific^ile §i completarile 
ulterioare, la stabilirea numarului unic depacienji eligibili efectiv 
trataji pe parcursul derularii unui contract cost-volum nu se iau in 
calcul persoanele prevazute la art.l alin. (4) care au beneficiat de 
medicamente ce fac obiectul acestuia.
Pentru serviciile medicale, medicamentele §i dispozitivele 
medicale din pachetul de baza, precum si medicamentele, 
materialele sanitare, dispozitivele medicale si serviciile cuprinse 
in programele nafionale de s^State curative, acordate 
persoanelor prev^ute la art. 1 alin. (4), sumele contractate cu 
casele de asigurSri de sanatate se suplimenteazS dupa mcheierea 
lunii in care au fost acordate, prin acte adi^ionale.
Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002 privind finan^ele publice, cu modific^ile §i 
completarile ulterioare, pentru finan|area cheltuielilor generate 
de acordarea asistentei umanitare prevazute de prezenta 
ordonanfa de urgenfa, precum pentru finanfarea cheltuielilor 
aferente acordarii protectiei temporare conform Deciziei de 
punere in aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 
de constatare a existenjei unui aflux masiv de persoane strmutate 
din Ucraina in in{elesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE §i 
avand drept efect introducerea unei protecfii temporare, la 
solicitarea ordonatorilor principali de credite, prin hotarare a 
Guvemului pot fi asigurate sume din Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvemului. ____
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Cheltuielile generate de masurile prev^ute la art. 1 alin. (1) lit. 
f), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Transporturilor Infrastructurii”
Se autorizeaza Ministerul Finati^elor sa introduce modificarile 
corespimzatoare in volumul si structura veniturilor §i cheltuielilor 
bugetului Fondului najional unic de asigurari sociale de s^atate 
in vederea majorarii cu sumele transferate din bugetul 
Ministerului S^atafii, conform art. 4 alin (3), la propunerea 
Ministerului Sanata|ii.

9. Se propune crearea cadrului legal pentru asigurarea resursei 
umane necesara Ministerului Afacerilor Interne, adecvat situatiei 
speciale, pentru gestionarea afluxului masiv de persoane. Astfel, 
se instituie posibilitatea acoperirii necesarului de personal pana la 
incetarea situafiei care genereaza un aflux masiv de persoane din 
Ucraina, dar nu mai mult de 3 ani, dupa cum urmeaza:

MAI va putea rechema in activitate/reincadra, &a concurs, 
pe durata determinata de un an, cadre militare/poli{i§ti care au 
trecut in rezerva/le-au incetat raporturile de serviciu, cu acordul 
acestora;

□

MAI va putea angaja personal fca concurs, pentru 
activitati specifice domeniilor migralie si azil, situatii de urgen{a 
§i ordine §i siguranfa publica, pentru o durata determinata, ce nu 
poate depa§i 90 de zile de la data incetarii conflictului armat din 
Ucraina;

□

Pentru ca ordonatorii principali de credite cu atribujii de gestiune 
a situajiei rezultate ca urmare a conflictului armat din Ucraina sa 
poate duce la indeplinire atributiile ce le revin, se reglementeaza, 
prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 
500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile §i 
complet&*ile ulterioare, §i ale art. 23 alin. (1) din Legea 
responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, 
posibilitatea ca Guvemul sa aprobe in semestrul I, prin 
memorandum, in situatii temeinic justificate, utilizarea totala sau 
parjiala a creditelor de angaj ament §i creditelor bugetare rejinute 
in proportie de 10% pentru ace§tia.
De asemenea, prin derogare de la termenele §i limitele prevazute 
la art. 47 alin. (8)- (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei
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ordonan^e de urgenfa pana la sfar§itul exercijiului bugetar, se 
autorizeaza ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat 
Fondului nafional unic de asigurari sociale de sanitate, carora le 
revin atributii de gestiune a sitxiafiei rezultate ca urmare a 
conflictului armat din Ucraina sa aprobe virari de credite de 
angajament §i credite bugetare, intre celelalte subdiviziuni ale 
clasificafiei bugetare, din prevederile capitolului bugetar, de la un 
capitol bugetar la altul, respectiv intre programe bugetare, cu 
incadrarea in prevederile bugetare aprobate. 
lO.In ceea ce prive^te dona^ile in bani: in scopul crearii 

cadrului legal pentru incasarea sumelor reprezentand donatii de 
la persoanele juridice, persoanele fizice, cu excep^ia institujiilor 
§i autoritatilor publice, indiferent de forma de finanjare §i de 
subordonare a acestora prin prezentul act normativ se stabilesc o 
serie de aspecte care vizeaza desemnarea institutiei publice, 
respectiv Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenfi, care 
va gestiona sumele donate, modalitatile de incasare a acestora, 
precum si alte aspecte cu implicatii in domeniul fiscal sau 
bugetar.
Pentru donaliile in bani efectuate de persoanele juridice se 
propune deducerea integrals din rezultatul fiscal in cazul 
piatitorilor de impozit pe profit, respectiv scaderea integrals din 
baza impozabila pentru plStitorii de impozit pe venitul 
microintreprinderilor,
De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) §i 
alin. (7) lit. e) din Legea nr,227/2015 privind Codul fiscal, in 
cazul persoanelor fizice care determina venitul net anual in sistem 
real, pe baza datelor din contabilitate,, se propune ca sumele 
donate sa fie deductibile pe baza documentelor care atesta 
depunerea acestora in conturile prevazute cu aceasta destinaiie. 
In domeniul impozitului pe profit/impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, in scopul reducerii costurilor de 
conformare pentru societajile care se implied in acordarea de 
ajutoare cu caracter umanitar persoarielor afectate de conflictul 
armat din Ucraina, in contextul crizei umanitare, se propune 
simplificarea regulilor de deducere fiscals pentru cheltuielile 
efectuate cu bunurile §i serviciile, acordate cu titlu gratuit. 
Intrucat se are in vedere ca aceste masuri fiscale propuse sa nu 
determine un impact bugetar suplimentar, sumele reprezentand 
deducerile aferente urmeaza sa se incadreze in limitele fiscale
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existente, in prezent, pentru cheltuielile sociale cheltuielile cu 
sponsorizarea. Propunerea stabile^te reguli fiscale de deducere 
din rezultatul fiscal sau din impozitul datorat, cu referire la 
insumarea cheltuielilor cu caracter umanitar atat cu cheltuielile 
sociale, cat cu cheltuielile cu sponsorizarea, prev^ute de 
cadrul fiscal in vigoare aplicarea limitelor fiscale incidente, &a 
modificarea acestora.
A

In domeniul impozitului pe venit, prin derogare de la prevederile 
art. 68 alin. (4) alin. (7) lit. e) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile completarile ulterioare, in cazul 
persoanelor fizice care determina venitul net anual in sistem real, 
pe baza datelor din contabilitate, se propune includerea in 
categoria cheltuielilor deductibile limitat prevazute la art. 68 alin. 
(5) lit. a) §i lit. c) din Codul fiscal a bunurilor §i serviciilor 
acordate gratuit ca ajutoare umanitare, pentru persoanele afectate 
de conflictul armat din Ucraina.
Astfel, in limitele prevazute la art. 68 alin. (5) lit. a) §i c) din 
Legea nr.227/2015, cu modificarile §i complet^rile ulterioare, 
dupa caz, sunt incluse cheltuielile de sponsorizare, mecenat, 
precum §i pentru acordarea de burse private, efectuate conform 
legii, respectiv cheltuielile sociale, in limita sumei obfinute prin 
aplicarea unei cote de pana la 5% asupra valorii anuale a 
cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinafiile 
prevazute la art. 25 alin. (3) lit. b) din titlul II, precum §i 
cheltuielile cu bunurile §i serviciile acordate gratuit ca ajutoare 
umanitare in scopul reglementat prin proiectul de act normativ. 
Bunurile §i serviciile destinate persoanelor afectate de conflictul 
armat din Ucraina sunt acordate/prestate in baza solicit&'ii 
Departamentului pentru Situajii de Urgenfa din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de catre 
acesta sau prin intermediul organizafiilor non-guvernamentale 
care -au exprimat intenfia, pe baza documentelor de predare- 
primire a bunurilor/prestarea serviciilor. Masurile au in vedere 
susfinerea eforturilor de implicare activa a mediului de afaceri in 
sprijinirea persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, 
precum §i reducerea impactului bugetar al masurilor fiscale 
propuse.
In domeniul TVA, avand in vedere scopul umanitar al 
actiunilor derulate inclusiv de mediul de afaceri, se propune 
introducerea cu celeritate a unor prevederi cu caracter
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temporar prin care sa se reglementeze ca bunurile §i serviciile 
acordate gratuit in scop umanitar de catre persoane 
impozabile, persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, 
sa fie considerate bunuri §i servicii acordate gratuit in cadrul 
actiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. 
(8) lit. c), respectiv art. 271 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 227/2015, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare. Masura urmeazS sa fie 
limitata in timp, respectiv pana la 31 decembrie 2022, inclusiv, 
de la data intr&'ii in vigoare a prezentei ordonanfe de urgenfa. 
Bunurile/serviciile sunt acordate/prestate in baza solicitirii 
Departamentului pentru Situafii de Urgenfa din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de cStre 
acesta sau prin intermediul organizaliilor non-guvernamentale 
care §i-au exprimat inten^ia, pe baza documentelor de predare- 
primire a bunurilor/prestarea serviciilor.
Pentru bunurile/serviciile, inclusiv mijloace financiare, 
acordate UNICEF, precum altor organizafii intemafionale, 
potrivit regulilor generale ale dreptului international sau a 
prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte, de 
catre contribuabilii plStitori de impozit pe profit/impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor, se propune instituirea unui regim 
fiscal special.
Pentru cheltuielile privind bunurile §i serviciile acordate UNICEF 
precum §i altor organizafii intema{ionale care i§i desfa^oara 
activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care 
Romania este parte se propune deductibilitate in limitele 
aplicabile in prezent cheltuielilor de sponsorizare, fea a exista 
obliga^ia inscrierii entita^ilor beneflciare respective in Registrul 
entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. 
Se propun modificari pentru a instituii obligafia de a depune 
declarafia informativa privind beneficiarii acestora §i pentru 
bunurile §i acordate UNICEF precum §i altor organizafii 
intemajionale.

De asemenea, se clarifica faptul ca drepturile de hrana, cazare, 
asistenfa medicala, asistenfa medicals adecvata pentru 
beneficiarii protecfiei temporare cu nevoi speciale, precum §i alte 
cheltuieli, pentru cetajenii strain! sau apatrizi care provin din zona 
conflictului armat din Ucraina sunt finanjate, in situa^ia actuala, 
potrivit Qrdonantei de urgenta.a Guvemului nr.l5/2Q22 §i nu
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potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania (care 
prevede finanfarea exclusiv prin bugetul MAI),
Prin proiectul de act normativ este clarificata situatia strmnului a 
c^i protecjie temporara acordata prin Decizia Consiliului 
Uniunii Europene inceteaza, care, potrivit legii, determina 
returnarea in tara de origine.

3.Alte
informatii

Secfiunea a 3^a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul 
macroeconomic
11. Impactul asupra 
mediului concurenlial §i 
domeniului ajutoarelor 
de stat
2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

2.1. Impactul asupra 
sarcinilor administrative
2.2. Impactul asupra 
intreprinderilor mici si 
miilocii
3.Impactul social
4.Impactul asupra 
mediului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

S.Alte informatii Nu au lost identificate

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidate atdtpe termen scurt, 

pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)
Indicatori An Urmatorii 4 ani Media

urmatorilor 5 
ani, dupa anul 

curent

curent

1 2 3 4 5 6 7
Impact previzionat 2022 2023 2024 2025 2026
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(mil (mil (mil (mil (mil
lei) lei) lei) lei) lei)

1 .Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din 
care:
a) bugetul de stat, 
din acesta:
-impozit pe profit 
-impozit pe venit
b) bugete locale: 
-impozit pe profit
c) bugetul
asigurarilor sociale 
-contribujii de 
asigurm
2.Modified! ale 
cheltuielilor 
bugetare din care:
a) bugetul de stat, 
din acesta: 
-cheltuieli de 
personal
-bunuri §i servicii
b) bugete locale: 
-cheltuieli de 
personal
-bunuri §i servicii
c) bugetul
asigurarilor sociale 
-cheltuieli de

:r'

personal
-bunuri $i servicii
3.Impact financiar, 
plus/minus, din
care:
a) buget de stat
b) bugcte locale
4. Propuneri pentru

Z . '>3p‘ 1Wp
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acopenrea 
cre§terilor de 
cheltuieli
5. Propuneri pentru 
acoperirea 
scaderilor de 
venituri
6. Calcule detaliate 
privind
fundamentarea 
modificarilor 
veniturilor §i/sau 
cheltuielilor

Nu este cazul

bugetare
7. Alte informatii

Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii in vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implement^ii 
noilor dispozitii. 
11. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia in domeniul 
achizitiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legisla^ia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

S.Hotarari ale Cur{ii de Justijie a 
Uniunii Europene__________

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect
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4. Alte acte normative §i/sau 
documente intemationale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

5.Alte informatii Nu au fost identificate
Sectiunea a 6-a

y

Consultarile efectuate in vederea elaborariiproiectului de act normativ

1.Informatii privind procesul de
consultare 
neguvernamentale, instituite de 
cercetare $i alte organisme implicate

organizatiicu

2.Fundamentarea 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizatii este 
legata de obiectivul proiectului de act 
normativ

alegerii

3.Consult^ile 
autoritatile administratiei publice
locale, in situatia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati ale
acestor autoritati, in conditiileAu fost consultate structurile asociative ale
Hotararii Guvemului nr. 521/2005autoritatilor administratiei publice locale
privind procedura de consultare aprin adresa AMR nr 217/01.03.2022
structurilor asociative ale autoritatilor
administratiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte
normative

organizate cu

4.Consultarile desfa^urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr. 750/2005 privind

consiliilorconstituirea
interministeriale permanente
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S.Informa^ii privind avizarea de catre: 
a) Consiliul legislativ a) Proiectul de act normativ a fost avizat 

favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul 
nr. 222/2022.
b) Nu este cazul
c) Nu este cazul
d) Nu este cazul
e) Nu este cazul

b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren^ei
e) Curtea de Conturi

Nu au fost identificate6.Alte informafii

Secfiunea a 7-a
Activitati de informare publicdprivind elaborarea 

si implementarea proiectului de act normativ
l.Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii 
proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect2.InfGrmarea societatii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului in 
urma implement^ii 
proiectului de act 
normativ, precum §i 
efectele asupra sanatatii 

securitatii§1
cetateanului 
diversitatii biologice

sau

Nu au fost identificate3. Alte informatii
Secfiunea a 8-a 

Masuri de implementare

1 .Masuri de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administrative publice 
centrale §i/sau locale-infiin^area sau 
extinderea competen^ei institu^iilor 
existente

Nu au fost identificateZ.Alte informajii
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului privind modificarea §i completarea unor acte 

normative, precum pentru stabilirea unor masuri de sprijin si asistenja umanitara, 

pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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