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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanfa de urgenfa pentru modificarea 

si completarea unor acte normative, precum ^i pentru stabilirea 

unor masuri de sprijin si asistenta umanitara

Analizand proiectul de Ordonanfa de urgenf^ pentru 

modificarea $i compietarea unor acte normative, precum ^i pentru 

stabilirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, transmis 

de Secretariatul General al Guvemului cu adresa nr. 102 din 7.03.2022 

§i inregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D229/7.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

in temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, 
republicata, ^i al art.46 alin.2 din Regulamentul de organizare si 
functionare a Consiliului Legislativ, republican

Avizeaza favorabil proiectul de ordonan^a de urgen^a, cu 

urmatoarele observatii si propuneri:
1. Proiectul de ordonant^ de urgent^ are ca obiect stabilirea unor 

masuri pentru acordarea de sprijin si asistent^ umanitarS de catre statul 
roman unor anumite categorii de persoane, respectiv femei ?i copii - 

cet^teni str^ini sau apatrizi, afla^i in situafii deosebite, provenifi din 

zona conflictului armat din Ucraina.
Potrivit Notei de ftindamentare, formele de sprijin vizeaz^ printre 

altele, masuri precum:
- ^,asigurarea dreptului la educatie pentru minori, cetdfeni 

ucraineni care se afld pe teritoriul Romdniei care nu solicitd o 

forma de protecfie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania, cu modiftcdrile ^i completdrile ulterioare'\
- Jdentificarea unor solufii pentru a facilita accesul ceta(enilor 

ucraineni pe piata muncii din Romania, prin crearea cadrului 

necesar pentru caacestia sd-si poatd asigura o sursd de venit din 

munca prestatd, fapt care va avea ca efect o mai bund integrare



a acestora in perioada in care sunt nevoiti sd rdmdnd pe teritoriul 
RomdnieP\

- Jdentificarea aplicarea unor noi solutii, care sd flexibilizeze 

procedurile administrative referitoare la acordarea dreptului de 

sedere si de muncd pe teritoriul Romdniei, avdnd in vedere 

inclusiv faptul cd, dat fiind contextul in care ace^tia sunt nevoiti 
sd pdrdseascd teritoriul Ucrainei, nu an posibilitatea solicitdrii 

de vizd de la misiunile diplomatice ale Romdniei in Ucraina ^i nu 

defin asupra lor diplomele de studii/certificatele de calificare 

intr~o anumitd profesie'\
De asemenea, se preconizeaza modificarea §i/sau completarea 

urmatoarelor acte normative:
- Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr.15/2022 privind 

acordarea de sprijin §i asistenta umanitara de cStre statui roman 

cetafenilor strain! sau apatrizilor aflafi in situatii deosebite, proveni{i din 

zona conflictului armat din Ucraina,
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.121/2021 privind 

stabilirea unor masuri la nivelul administrafiei publice centrale §i pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare,

- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completmle ulterioare,

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile §i completarile ulterioare.
2, Menjionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunfa asupra oportunit^jii solufiilor legislative preconizate.
3. Apreciem ca, in raport de confinutul proiectului, este necesara 

solicitarea avizului Consiliului Economic si Social, precum §i opinia 

Consiliului Fiscal, instrumentul de prezentare si motivare urmand s^ fie 

completat in consecinja.
Avand in vedere cre^terea cheltuielilor bugetare, generate de 

posibila adoptare a ordonanjei de urgenta in forma propusa, devin 

incidente dispozifiile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind fmantele 

publice, cu modificarile ?i completarile ulterioare, coroborate cu art, 15 

din Legea responsabilitafii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, cu 

referire la elaborarea fisei financiare. In acest sens, amintim ca, in 

considerentele Deciziei nr.331/2019, Curtea Constitutionaia a retinut ca 

Jipsind fi§a fmanciard (inifiald p reactualizatd) nu se poate trage 

decdt concluzia cd la adoptarea legii s-a avut in vedere o sursd de
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fmantare incertd, generald §i lipsita de un caracter obiectiv efectiv, 
nefiind a^adar realS\

De asemenea, Secfiunea a 4-a din Nota de fundamentare - 

„Impactul fmanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen 

scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)” va trebui 
completata in mod corespunzator.

Din punct de vedere financiar-fiscal, prin prezentui proiect sunt 
identificate sursele financiare de acoperire a cheltuielilor previzionate, 
prin instituirea unui sistem de derogari de la prevederile in materie. Sub 

acest aspect, analizarea menfinerii stabilita^ii fiscai-bugetare, din 

perspectiva Legii nr.69/2010, republicata, va trebui agreata cu 

Ministerul Finan^elor.
4. La preatnbul, ca observa{ie generala, semnalam ca acesta nu 

cuprinde motivarea pentru intervenfiile legislative care vizeazS 

Ordonanfa de urgen^a a Guvernului nr.121/2021 privind stabilirea 

unor masuri la nivelul administrafiei publice centrale §i pentm 

modificarea §i completarea unor acte normative, cu modificmle ?i 
complet^ile ulterioare.

In alta ordine de idei, pentru respectarea uzanjelor normative, 
propunem ca paragrafele sa debuteze cu exprimari ca „avand in vedere

„intrucat,4inand seama „luand in considerare
Totodata, pentru acela^i considerent, paragrafele ulterioare 

primului paragraf vor debuta cu litera mica, iar la finalul fiecarui 
paragraf se va insera virgula.

La primul paragraf al preambuiului, pentru respectarea art.43 

alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicat^ cu modific^rile si 
completarile ulterioare, care prevede ca „Preambulul enunfd, in sintezd, 
scopul si dupd caz, motivarea reslementdriP\ este necesarS 

reformularea textului, intrucat proiectul vizeaza masuri de sprijin ?i 
asistent^ umanitara pentru cetatenii strain! §i apatrizi care tranziteaza 

ori ram§n pe teritoriul Romaniei, §i nu „migrafia masivd ...cdtre 

frontiera cu Romdnid'\
De asemenea, pentru respectarea regulilor de tehnica legislativa, 

reformularea textului va avea in vedere renunfarea la utilizarea 

parantezelor pentru redarea unor explicatii.
in plus, pentru o exprimare adecvata in context, se va revedea §i 

formularea „pe teritoriul vecin”.
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La paragrafu! al doilea, semnalam ca textui are un caracter 

declarativ, sens in care recomandam fie eliminarea acestuia, fie 

reformularea sub forma enuntarii unei argumentatii.
Observafia este valabila pentru paragraful a! treilea.
Totodata, pentru o redactare corecta, sintagma„conflictual armat” 

se va inlocui cu sintagma „conflictul armat”.
De asemenea, este necesara detalierea sintagmei „persoanele care 

provin din Ucraina”, prin indicarea categoriilor de persoane avute in 

vedere, intrucat este prea generals nu se infelege care sunt beneficiarii 

actului normativ.
In plus, la paragraful al treilea, semnalam atat lipsa de claritate 

a textului cu privire la raportul dintre ,^itua(ia de rise p vulnerabilitate 

se afld in special anumite categorii de persoane respectiv bdtrdni,femei 

si copir §i faptul ca „dupd intrarea pe teritoriul Romdniei vizeazd de 

reguldy deplasarea cdtre alte localitdti sau deplasarea cdtre alte puncte 

de frontierct\ cat §i exprimarea care nu este specifica stilului normativ, 
fund necesara reformularea acestuia.

Totodata, se va avea in vedere eliminarea repeti|iilor in text.
De asemenea, de§i in text sunt menlionaji §i „batrani”, in cadrul 

proiectului nu sunt cuprinse masuri exprese cu privire la ace§tia.
La paragraful al patrulea, semnalam c^, de§i textui se refers 

doar la „minorii elevi ucraineni §i studenfii din Ucraind*\ in proiect sunt 
reglementate drepturi ?i pentru antepre§colari §i pre§colari.

De asemenea, pentru precizie, este necesara completarea 

sintagmei „afla|i pe teritoriul Romaniei” cu intervalul de timp avut in 

vedere m care elevii §i studen^ii din Ucraina se afla pe teritoriul 
Romaniei.

La paragraful al cincilea, pentru o exprimare adeevata in context 

este necesara revederea ?i reformularea textului, urmand ca expresia 

impune adoptarea in procedurd de urgenfd a actului normativ care sd 

permitd aplicarea masurilor identificate"' sa fie eliminata,
5. La art.I, pentru rigoare normativa, la partea introductiva, 

dupa enuntarea titlului actului normativ, se va insera sintagma 

„publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 193 din 2 

februarie 2022,”.
De asemenea, avand in vedere faptul ca interventiile cuprinse la 

art.I in prezentul proiect sunt doar de natura completarii, este necesara 

eliminarea din cuprinsul pSrtii introductive a sintagmei „se modified §i”.
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6. SemnalSm ca in cuprinsul proiectului sunt utilizate sintagme ca 

„minor strain neinsotit", „copiilor ucraineni nemsotiti”, „copiii 
ne?nso|iti”, „copiii cetafeni strSini nemso|ifi”, „copii care nu sunt 

inso^iti de parin|i”, cu toate ca expresia „minor neinsotit” este defmita 

la art.7. Pentru o exprimare unitara in cadrul actuiui normativ, precum 

pentru evitarea interpretarilor eronate, este necesara folosirea 
aceieia^i expresii atunci cand este vizata aceea§i categoric de 

beneficiari.
7. La pctl, referitor la textul preconizat pentru artl alin.(l) 

lit.d), pentru claritatea normei, recomandam fie detalierea sintagmei 
„pentru situafii de urgenfa” in sensul enumerarii situafiilor vizate ori 
includerea unei trimiteri la actul normativ prin care acestea sunt 
reglementate, fie inlocuirea acesteia cu sintagma „in situa^ii deosebite”.

8. La pct.4, referitor la textul preconizat pentru art.1 alin.(4), 
pentru o completa informare juridica, recomandam completarea normei 
cu indicarea actuiui normativ prin care este aprobat pachetui de servicii 
de baza, respectiv „Hotararea Guvernului nr.696/2021 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii $i a Contractului-cadru care 

reglementeaza condifiile acordarii asisten|ei medicate, a 

medicamentelor $i a dispozitivelor medicate, tehnoiogiitor $i 
dispozitivetor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2021-2022, cu completarite ulterioare”.
9. La actualul pct,5, cu referire la norma propusa art.l alin.(8), 

pentru o corecta informare a naturii interventiilor legislative suferite de 

Legea nr.455/2001, sintagma „cu modificarile §i completari le 

ulterioare” se va inlocui cu sintagma „cu completarile ulterioare”.
10. La pct.6, referitor la solufia propusa la art,2 alin.(2), 

semnalam cS nu sunt respectate prevederile art.6 alin.(l) din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
potrivit carora ^.Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli 

necesare, suficiente §i posibile care sa conducd la o cat mai mare 

stabilitate §i eficienta legislativa. Solufiile pe care le cuprinde trebuie 

sd fie temeinic fundamentate, ludndu-se in considerare interesul social, 
politica legislativd a statului roman fi cerintele coreldrii cu ansamblul 

reglementdrilor interne intrucat norma nu cuprinde precizari cu 

privire la:
- numarul de posturi necesar, raportat la sintagma „in fiinctie de 

nevoile acestora”.
- norma avuta in vedere.
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- dispozitiile salariale aplicabile.
Prin urmare, textul este lipsit de previzibilitate, conducand la 

mcalcarea art.l alin.(5) din Constitude.
11. La pct.7, la partea introducdva, intrucat in project nu sunt 

cuprinse §i dispozifii vizand introducerea art.2^, este necesara 

corectarea acesteia.
Referitor la textul preconizat la art.Z'*, semnalam ca exprimarea 

„sunt referite” nu este specific^ stilulul normativ §i nici nu are 

accep^iune juridica, motiv pentru care este necesara revederea acesteia, 
urmand a se clarifica ce se va intampla cu respectivele persoane.

Observatia este vaiabil^ §i pentru toate situatiile similare din
project.

Referitor la solufia propus^ la art.2^, de asemenea, semnalam ca 

nu sunt respectate prevederile art.6 alin.(l) din Legea nr,24/2000, 
republicata, cu modificarile ?i completarile ulterioare, intrucat norma 

nu cuprinde precizari cu privire la:
- numarul de posturi necesar, raportat la sintagma „in func^ie de 

nevoile acestora”,
- lipsa de claritate a sintagmei „alt personal de specialitate”;
- norma avuta in vedere,
- dispozitiile salariale aplicabile.
Prin urmare, textul este lipsit de previzibilitate, conducand la 

incalcarea art.1 alin.(5) din Constitufie.
De asemenea, aceeasi solu^ie este susceptibila a incalca 

prevederile constitudonale ale art.l6 din Consdtufie, care consacr§ 

principiul egalitStii in drepturi, intrucat reglementeaz^ angajarea de 

catre autoritatile administrafiei publice locale, fSr^ concurs, a unor 

posturi de asistenti sociali sau alt personal de specialitate in cadrul 
serviciilor publice de asistenja socials de la nivel local si judetean, in 

lipsa stabilirii unor criterii de departajare a candidafilor §i f5ra ca 

deosebirea de tratament juridic sa se bazeze pe un criteriu obiectiv §i 
rational.

Totodata, textul este susceptibil sa aduca atingere art.53 din 

Constitufia Romaniei, in ceea ce prive^te restrangerea dreptului la 

munca al cetafenilor romani care, in lipsa unor criterii dare de selectie 

ori a unui concurs, desi doresc sa ocupe posturile create, nu pot accede
la acestea.

in plus, este de analizat daca prin raportare la prevederile art.l 15 

alin.(6) din Consdtutie, masura preconizata la art,2® din Ordonanfa de
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urgenta a Guvemului nr. 15/2022 nu afecteaza substanta unor 

drcpturi fundamcntaie - dreptui la munca, prevazut la art.41 din 

Constitutie, dar dreptui la egalitate de tratament, prevazut la 

art.l6 alin.(l) din Legea fundamentala.
Observafia este valabila in mod corespunzator pentru artll 

alin.(l) si art.111 alin.(l).
12. La actualul pct.8, intrucat art.3 din actul asupra caruia se 

intervine are in componenta sa doar dou^ alineate, a caror modificare 

se propune prin prezentul proiect, interventia trebuie sa vizeze 

modificarea in intregime a acestui articol. Ca urmare partea 

dispozitiva se va reformula astfel:
„Articolul 8 se modified si va avea urmdtorul cuprins:
„Art. 8. -... se vor redatextele propose pentru cele 2 alineate
La actualul pct.95 la textul propus pentru art.4 alin.(5), pentru o 

complete informare, sintagma „cw modificarile completarile 

ulterioare"’’ se va inlocui cu formularea „aprobata cu modifiedri 

completdri prin Legea nr.l84/2015f cu modificdrile completdrile 

ulterioare”. Respectiva formulare va fi utilizata in cazul trimiterii la 

Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr.77/2011, din cadrul alin.(6).
La alin.(6), din considerente de tehnica iegislativa, abrevierea 

„OUG” se va reda in extenso.
La alin.(10), avand in vedere ca alin.(3) din norma de trimitere se 

afla in structura aceluia§i articol, respectiv art.4, sintagma „art.4” se va 

elimina.
La actualul pct.lO, la textul propus pentru art.6, pentru utilizarea 

unei terminologii unitare, termenul „formulaml” se va inlocui cu 

sintagma „FormuIarul digital de intrare in Romania”.
13. La art.I pct.ll, la textul preconizat pentru art.8 alin.(l), 

denumirea prescurtatd „Grupur’ nu este recomandatd, dat fiind ca acest 
termen mai este folosit la numarul singular sau plural in proiect, cu 

sensul sau comun („Grupur’, „Grupurile”, „grup”, „grupuri mai mari”, 
„grupuri de peste 10 copii”, „grupe/clase”). Propunem utilizarea 

prescurtdrii „Grup Operativ”.
Referitor la art.8 la al]n.(2), pentru claritatea si predictibilitatea 

normei, este necesara completarea sintagmei „Grupul este compus din 

reprezentanfi”, cu numarul de persoane din partea fiecarei entitati, 
precum §i a sintagmei „ai organizatiilor neguvernamentale sau ai 
organismelor internationale” cu indicarea domeniului de activitate.
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De asemenea, semnal^m cS, prin folosirea sintagmei „ai 

organizatiilor neguvemamentale sau ai organismelor intemafionale” 

prezenja unui reprezentant al unei organizatii neguvemamentale 

exclude prezenfa reprezentantilor organismelor internationale invers. 
In plus, nu este clar ce entitafi au fost avute in vedere prin folosirea 

sintagmei men^ionate mai sus. Textul fiind lipsit de predictibilitate, 
recomandam revederea normei.

La alin.(3), pentru o regiementare complete recomandam sa se 

menjioneze si care este nivelul funcfiei de conducere avuta in vedere.
La alin.(4), pentru acela^i considerent, recomandam completarea 

expresiei „a caror interventie poate sprijini instrumentarea cazurilor 

minorilor”, cu indicarea modalitatilor de realizare a respectivelor 

ac(iuni.
De asemenea, sintagma „reprezentanli ai altor institu^ii relevante 

pe plan local” nu este suficient de previzibil^ motiv pentru care 

sugeram revederea textului.
14. La art.9, mtrucat textul urmeaza a se Integra in actul 

normativ de baza, care este deja in vigoare, este necesara revederea §i 
reformularea sintagmei „Tn termen de 3 zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei ordonanfe de urgenja”, observaiie valabilS si la textul propus 

pentru art. 12.
15. La art.10 la partea introductiva a alin.(l), avand in vedere 

ca decizia citata a mai fost menfionata anterior, titlul acesteia se va 

elimina.
La alin.(l) lita), sugerSm inlocuirea expresiei „din aceleasi 

bugete cu” cu urmatoarea sintagma „cu fmanjare din acelea§i bugete ca 

pentru”.
La sugeram analizarea sintagmei „dreptul la cazarmament”, 

deoarece potrivit Dictionamlui explicativ al limbii romane, 
„cazarmament” reprezinta totalitatea efectelor de pat (saltea, pernd, 
pdtura, cear§af etc.) pe care le prime§te un military iar textul propus 

face referire la drepturile minorilor aflati in situajil deosebite, provenind 

din zona conflictului armat din Ucraina, in domeniul educatiei.
La a!in.(2), pentru claritatea normei, sugeram inlocuirea expresiei 

„cererea parintelui elevului minor/elevului major/reprezentantului legal 
sau autoritatii competente” cu sintagma „cererea parintelui sau 

reprezentantului legal al elevului minor, a elevului major sau a 

autoritafii competente”. In plus, este necesara clarificarea textului cu 

privire la sintagma „autoritatii competente”.
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16. La artll a!in.(l), pentru evitarea repetitiei, se va elimina 

sintagma „resursa umana pentru”.
Cu referire la solutia propusS la art.ll alin.(2), semnalto ca nu 

sunt respectate prevederile art.6 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare, intrucat norma 

nu cuprinde precizari cu privire la;
- perioada de timp pentru care se aplica,
- modalitatea prin care se va realiza activitatea didactica §i 

activitatea de consiliere scolara;
" numarul de posturi necesar, raportat la sintagma „resursa umana 

este insuficienta”,
- norma didactica avuta in vedere,
- dispozifiile salariaie aplicabile.
Prin urmare, textul este lipsit de previzibilitate, conducand la 

incalcarea art.1 alin.(5) din Constitute.
De asemenea, aceea^i solutie este susceptibila a incaica 

prevederile constitufionale ale art.l6 din Constitufie, care consacr^ 

principiul egalitSfii in drepturi, prin raportare la derogarea de la 

prevederile art.247, art.248, art.254, art.262 din Legea educafiei 
nafionale nr.1/2011, cu modific^ile §i completarile ulterioare. Astfel, 
prin ocuparea fara concurs a unor posturi didactice in unitajile de 

invatamant, se urm^re^te reglementarea activitatii didactice §i a 

activita{ii de consiliere §colarS, care ar putea fi realizata de studentii din 

universitajile de stat/particulare sau de cadre didactice pensionare, in 

lipsa stabilirii unor criterii de departajare a candidatilor §i fSra ca 

deosebirea de tratament juridic sa se bazeze pe un criteriu obiectiv ?i 
rational.

In plus, acesta poate aduce atingere art.53 din Constitutia 

Romaniei, in ceea ce prive§te restrangerea dreptului la munca al 
cetatenilor romani - studenfi din universitatile de stat/particulare din 

Romania ori cadre didactice pensionare, care, in lipsa unor criterii dare 

de selectie ori a unui concurs, de§i doresc sS ocupe posturile create, nu 

pot accede la acestea.
La alin.(3), pentru rigoare normative, expresia „prin exceptie de 

la” se va inlocui cu sintagma „prin derogare de la”.
Observatia este valabila §i pentru art.l6, precum §i pentru toate 

situatiile similare din proiect.
Totodat^, avand in vedere ca Legea nr.1/2011 nu este la prima 

mentionare in text, titlul acesteia se va elimina, mentinandu-se
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evenimentele legislative, observatie valabila §i pentru situafiile 

ulterioare c^nd se face referire la acest act normativ.
La alin.(5), pentru asigurarea unui caracter complet al normei, 

recomandam reformularea sintagmei li se va elibera un document 

medical pentru mscrierea in colectivitate” in sensul indicarii autorita{ii 
competente care va elibera documentul medical.

Norma preconizat^ la alin.(6) litc) va debuta astfel: „dreptul de a 

beneficia de facilitafile...”.
La alin. (6), la lit. d), pentru utilizarea limbajului specific 

normelor juridice, sintagma „menJionate la lit.c)” se va reda sub forma 

„prevazute la lit.c)”.
De asemenea, pentru claritatea §i predictibilitatea normei 

preconizate, este necesar ca sintagmele „in condi^iile legii” si „in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare” sa fie inlocuite cu 

dispozi{iile legale avute in vedere.
La alin.(7), pentru corelarea cu prevederile art.lO alin.(l), 

propunem reanalizarea normei din punctul de vedere al beneficiarilor 

finantmi cheltuielilor.
De asemenea, recomandam revederea sintagmei „Finan|area 

cheltuielilor prev^ute la alin (6)”, avand in vedere ca la respectivul 

alineat sunt prevazute anumite drepturi pentru audienti.
Totodata, la teza a Il-a, pentru un spor de precizie a normei de 

trimitere, recomand^ revederea sintagmei „a comisiei prev^ute la 

alin.(l)”, intrucat textul preconizat nu este structurat in alineate.
17, La textul propus pentru art.l2 teza finala din Ordonanta de 

urgent^ a Guvemului nr, 15/2022, care devine alin.(2) al acestui articol, 
pentru evitarea unei exprimari redundante, recomandam reformularea 

acestuia astfel: „Procedura de organizare si funcfionare a comisiei 
prevazute la alin.(l) se aprobS prin ordin al ministrului educatiei”.

18, Pentru a asigura succesiunea logica a ideilor in cadrul actului 
normativ, recomandam ca textele propose pentru art.l3 si 14 sa fie 

inversate.
La textul propus pentru actuaiul art.l3 din Ordonanja de urgent^ 

a Guvemului nr. 15/2022, care va deveni art. 14, pentru corelare cu 

norma propusa la actualul art. 14 alin.(l), care va deveni art. 13 alin.(l), 
propunem ca sintagma „avand la baza situatia transmisa de ...” sa fie 

inlocuita cu sintagma „avand la baza lista prevazuta la artl3 

alin.(l)”.
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Totodata, pentru o corectS redactare, sintagma „Direc(iiIe 

Generale de Asistenta Sociala Protecjia Copilului” se va reda sub 

forma „directiile generale de asistenfS social^ §i protecfia copilului 

jude|ene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure^ti”, 
observafie pe care o reiterSm pentru toate situafiile similare.

19. La textui propus pentru actualul art.l4 alin.(l) din Ordonan|a 

de urgenta a Guvemului nr. 15/2022, care va deveni art. 13 alin.(l), 
pentru o exprimare adecvata in context, recomandam inlocuirea 

sintagmei „Iista cu copiii” cu sintagma „Iista cop^ilor’^ Totodata, pentru 

corectitudinea exprimSrii, sintagma „copiii cetajeni straini ucraineni” 

va fi reformulata, urmand a fi corelata cu art. 10 alin.(l), care face 

referire la „minorii aflafi in situatii deosebite care provin din zona 

conflictului armat din Ucraina...
20. La textui propus pentru art,15, avand in vedere ca articolul 

mentionat este alcatuit dintr-un singur alineat, este necesarS eliminarea 

marcajului „(l)”din debutui acestuia.
Totodata, pentru un spor de precizie, sugeram ca sintagma 

„Minorii prevazuti la art. 10” sa fie redatS sub forma „Minorii prevSzufi 
laart.lO alin.(l)”.

De asemenea, pentru precizia normei, este necesara reformularea 

sintagmei „in conformitate cu prevederile ordinului ministrului 

educafiei”, intrucat nu se intelege daca se are in vedere un ordin in 

vigoare sau un ordin care urmeaza sa fie emis. In cazul in care este 

vorba despre un ordin in vigoare, se vor indica si elementele structurale 

vizate.
21. La textui propus pentru art.l6 din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr. 15/2022, semnal^ ca exprimarea „in cazuri temeinic 

justificate” nu asigura claritate §i predictibilitate normei, fiind necesar^ 

detalierea acesteia.
Totodata, semnalam ca solujia legislative propusa nu se coreleaza 

cu prevederile art. 138 alin.(6) teza I din Legea educafiei nafionale 

nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care vizeaza orice 

persoane cu cetatenie straina §i potrivit carora „prm excep(ie de la 

prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justificate, Ministerul Educafiei 
Nafionale poate aproba universitatilor/institufiilor de mvafamant 

superior un numdr suplimentar de locuri - tn limita a 10% din 

capacitatea de §colarizare stabilita de ARACIS pentru programul de 

studii solicitat - destinat §colarizdrii ceiafenilor europeni §i din state 

terfe sau pentru mobilitdti academice ale studenfilor in baza
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acordurilor guvernomentaie, universitare sau unor programe speciale 

aprobate, in condifiUe legiV\
In plus, intrucat formularea este imprecisa, este necesara 

clarificarea sintagmei „studentilor care provin din Ucraina”, in sensul 
precizSrii daca se refera la studenti inmatriculafi la institutii de 

invatamant superior din Ucraina sau dear se aflau/se afla pe teritoriul 
Ucrainei la momentul conflictului.

In consecinta, este necesara revederea textului.
22. La textul propus pentru art. 17 alin.(l) din Ordonan|a de 

urgenja a Guvernului nr. 15/2022, semnalam ca sintagma „pe o perioada 

de pans la 90 de zile” nu asigura previzibilitate normei, nemtelegandu-se 

dacS subven|ia pentru cazare §i masa se va acorda doar pentru o 

perioada de 90 de zile sau exista posibilitatea prelungirii acesteia.
Totodata, semnalam ca doua alineate sunt marcate cu cifra „(2)”, 

fiind necesara revederea acestui aspect.
23. La textul propus pentru art.i8 aUn.(l) din Ordonan{a de 

urgenfa a Guvemului nr. 15/2022, pentru o exprimare adeevata in 

context, sintagma „in mod individual” se va inlocui prin cuvMul 

„personar, iar pronumele demonstrativ „acestea” va fi eliminat. 
Totodata, pentru o complete informare juridica, sintagma „Legea 

nr.448/2006” se va inlocui cu sintagma „Legea nr.448/2006, 
republicata, cu modificarlle completarile ulterioare”.

La alin.(2), pentru asigurarea previzibilita^ii normei, este necesarS 

detalierea sintagmei „in acelea^i conditii”.
24. La textul propus pentru art. 19, este necesarS revederea 

formularii „persoanele prevazute la art.37”, norma de trimitere fiind 

imprecise.
De asemenea, pentru un spor de rigoare redactionala, abrevierea 

„ANPDPD” se va redacta in extenso, iar dupS sintagma „Monitorul 

Oficial” se va insera sintagma „al Romaniei, Partea I”.
25. La art. II alin.(l), pe langa observajia foimulata la pet. 12, 

din rajiuni de ordin gramatical, propunem ca sintagma „care au trecut 

in rezerva/le-au incetat raporturile de serviciu” sa fie redata sub forma 

„care au trecut in rezerv^carora le-au incetat raporturile de serviciu”.
26. La art.V, pentru respectarea normelor de tehnica legislativa, 

actuala parte introductiva va deveni parte dispozitiva si va avea 

urmatoarea redactare:
„Art.V.- La articolul 10 din Ordonanja de urgenta a 

Guvemului nr.121/2021 privind stabilirea unor m^suri la nivelul
12



administra^iei publice centrale §i pentru modificarea completarea 

unor acte normative, publicatS in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr.ll27 din 25 noiembrie 2021, cu modificarile 

completarile ulterioare, alineatul (4^) se modified va avea 

urmatorul cuprins:”.
In continuare se va reda, intre ghilimele, textul propus pentru

alin.(4’).
Pe cale de consecinta, textul „Art.lO alin.(4^) se modifica, se 

completeaza §i va avea urmatorul cuprins:” va fi eliminat.
De asemenea, sintagma „Art.lO” se va elimina din debutul 

textului propus.
27. La artVl aiin.(l), pentru o completa informare juridica 

asupra Ordonan{ei Guvemului nr.25/2014, Inaintea sintagmei „cu 

modificarile completarile ulterioare” se va insera menfiunea 

„aprobata prin Legea nr.14/2016”.
La alin.(4), semnalam c5 exprimarea „Procedura de acordare a 

accesului persoanelor ...” este neclarS si nespecifica stilului normativ, 
fiind necesara reformularea acesteia. De asemenea, pentru o exprimare 

specifica stilului normativ, recomandam inlocuirea verbului „se 

detaliaza” cu verbul „se aproba”, Totodata, sugeram completarea 

normei cu un termen in care sa fie adoptat ordinul ministrului muncii §i 
solidaritatii sociale.

La alin.(5), pentru un stil concis normativ, sintagma „art.29 si 
ale art.31” se va inlocui cu sintagma „art.29 art.31”.

La alin.(6), pentru o corecta exprimare, sintagma „sa acceada” se 

va reda astfel: „sa acceada la”.
La alin.(7), pentru precizia normei, este necesara indicarea 

actului normativ la care se face referire.
28. La art.Vni, pentru claritate normativa, este necesara 

revederea normei de trimitere la art.VIII, intrucat aceasta se realizeaza 

chiar in cadrul art. VIII din prezentul proiect.
29. La artlX, potrivit uzanfelor normative, termenul „ART VIII” 

se va reda sub forma „art.VIH”.
Observa^ia este valabila pentru toate situatiile similare din proiect.
30. La art.X aiin.(4), pentru un plus de claritate normativa, norma 

de trimitere la art.l alin,(l) trebuie revazuta, eventual inlocuita cu 

trimiterea la alin.(l) din cadrul aceluia^i articol.
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31. La artXII, din acelasi considerent, norma de trimitere la art.3 

alin.(l) trebuie revazutS, necesitand completare cu actul normativ la 

care se face referire.
32. La art.XIII, pentru precizia normei, este necesara 

reformularea sintagmei „destinate persoanelor afectate de conflictul 

armat din Ucraina”, in cazul in care se face referire, in fapt, doar la 

cetatenii ucraineni.
33. La art.XIII alin.(l) lit.a) pct.2, observam o gre^eala de 

tastare in cadrul expresiei ’’aacestora” cored fund ”a acestora”;
34. La artXIV alin. (1), propunem revederea reconsiderarea 

normei de trimitere la „alin. (3) al ART VIII”, intrucat elementul 

structural citat nu exists; observatie valabila ^i pentru alin,(2).
35. La artXV, partea dispozitiva, pentru prezentarea corecta si 

completa a interven{iilor legislative preconizate, partea fmala a textului 

va fi reformulate astfel: „se modified se completeaza dupa cum 

urmeaza:”.
36. La art.XV, precizam cS pct.l se repeta, fiind astfel necesara 

renumerotarea corecta a tuturor punctelor incepand cu al doilea.
37. La art.XVII, partea de debut a textului se va reformula astfel: 

„La articolul 81 alineatul (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, 
republicata in Monitorul Oficial al RomSniei, Partea 1, nr.421 din 

5 iunie 2008, cu modificarile $i completariie ulterioare”.
38. La artXVIII, pentru precizia normei, sintagma „intra in 

vigoare in termen de trei zile” se va reda sub forma „intre in vigoare la 

trei zile”.
De asemenea, pentru rigoarea redactarii, partea finale a textului se 

va scrie astfel: in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

P

Florin I

Bucure^ti,
Nr.222/7.03.2022
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