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  Către, 
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   Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță  

   națională 

   Domnului Președinte Pavel POPESCU 

    

 

                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2022 pentru 

modificarea unor acte normative, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, cu adresa 

nr.PLx.225/2022 din 3 mai 2022. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
roxana.ardeleanu
Conform cu originalul
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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative 

 

 

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

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative, trimis cu adresa 

nr.PLx.225/2022 din 3 mai 2022 și înregistrat cu nr.4c-7/271/04.05.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege 

în ședința din 26 aprilie 2022, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-

a din Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

 - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 288/23.03.2022) 

 - avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și 

 problemele minorităților naționale (nr. 4c-6/294/11.05.2022) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 
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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 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 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. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii 

Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat 

proiectul de lege sus menționat în ședința din 16 mai 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, domnul Dan Marinescu - 

director în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.28/2022 pentru modificarea unor acte normative în 

forma adoptată de Senat. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 


