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Domnului deputat Bogdan-Iulian HUȚUCĂ 

Președinte, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 

Doamnei deputat Simona BUCURA-OPRESCU 

Președinte, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea 

unor acte normative trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională, cu adresa PL-x nr. 225 din 3 mai 2022. 

Prin conținutul si obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și ale art. 117 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, în procedură de 

urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative, transmis cu 

adresa PLx nr. 225 din 3 mai 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu nr.4c-15/141 din 4 mai 2022. 

Ordonanța de urgență care face obiectul proiectului de lege aflat în dezbatere 

reglementează modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2022, în 

sensul instituirii dreptului pentru persoanele fizice care găzduiesc cetăţeni străini 

sau apatrizi, aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din 

Ucraina, de a deconta cheltuielile cu cazarea pentru aceştia, în cuantum de 50 de 

lei/zi/persoană găzduită, din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de 

Urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov precum şi 

modificarea Legii nr.273/2006, în sensul introducerii posibilităţii sprijinirii 

unităţilor administrativ-teritoriale din statele vecine care se confruntă cu dificultăţi 

în gestionarea afluxului de persoane care provin din zona conflictului armat.  

Conform dispozițiilor art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, 

şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 26 aprilie 2022, ca urmare 

a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 

României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, potrivit adresei cu 

nr.288/28.03.2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr.4c-

6/294/11.05.2022. 

Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați a avizat 

favorabil proiectul de Lege potrivit adresei cu nr. 4c-20/214/16.05.2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de 

Lege. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 25 mai 2022. La lucrările 

Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

la dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul secretar de stat Adrian 

Voican, Ministerului Afacerilor Interne. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

să transmită un raport preliminar de adoptare a proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea 

unor acte normative, în forma transmisă de către Biroul Permanent. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 
 SECRETAR, 

Dumitru RUJAN 

PREŞEDINTE, 

Pavel POPESCU 

https://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c4s0a115

