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LEGE
privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului român

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Alt. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 17 alin. 1 lit. o) din Legea 122/2006 privind azilul în 
România cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada conflictului armat din Ucraina şi pe o 
perioadă suplimentară de 90 de zile de la data încheierii acestuia, stabilită prin hotărâre a Guvernului 
României, cetăţenii din Ucraina care solicită orice formă de protecţie prevăzută de art. 22 din Legea 
122/2006 privind azilul în România cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a părăsirii 
Ucrainei pe fondul conflictului armat din Ucraina, au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă în 
condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, după expirarea unei perioade de 7 zile de la data 
depunerii cererii de azil, dacă în cazul cererii lor nu a fost luată o hotărâre în faza administrativă a 
procedurii, iar întârzierea nu poate fi imputată acestora, precum şi pe perioada derulării procedurii de azil 
în faza judecătorească.

(2) Angajatorii care, în perioada 15 martie - 15 iulie 2022, încadrează în muncă, pe perioadă de minimum 
6 luni, cu normă întreagă, cetăţeni din Ucraina care se încadrează în prevederile alin. (1), primesc lunar, 
pe o perioadă de 6 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la cererea 
angajatorilor, depusă prin mijloace electronice la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, 
precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social, după plata de către angajator 
a drepturilor salariale.

Art. 3. - Procedura de acordare a sumelor prevăzute la art. 1 se stabileşte prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficia! al României, 
Partea I, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 4. - Angajatorii care încetează, din iniţiativa acestora, contractele individuale de muncă ale 
persoanelor prevăzute la art. 1 anterior termenului prevăzut la art. 1 sunt obligaţi să restituie în totalitate
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agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat 
raportul de muncă anterior termenului menţionat, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României 
în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul 
art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Nu beneficiază de sumele prevăzute la art. (1) următorii angajatori:

a) instituţii şi autorităţi publice, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare 
sau care au activităţile suspendate.

Art. 6. (1) - Pe perioada conflictului armat din Ucraina, cetăţenii din Ucraina majori care solicită orice 
formă de protecţie prevăzută de art. 22 din Legea 122/2006 privind azilul în România cu modificările şi 
completările ulterioare beneficiază de un ajutor financiar de 1000 de lei pe lună.

(2) Pe perioada conflictului armat din Ucraina, persoanele c^e au în îngrijire minori cetăţeni din Ucraina 
aflaţi pe teritoriul României beneficiază de o sumă de 500 de lei pe lună pentru fiecare asemenea minor 
aflat în îngrijire. Această sumă se acordă unei singure persoane majore pentru fiecare minor aflat în 
îngrijire.

(3) Procedura de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) se stabileşte prin hotărâre de Guvern, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 
prevederilor art. 76 alin. 2 din Constituţia României.

cu respectarea

Preşedintele Camerei Deputafilor 
Ion - Marcel CIOLACU
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