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Domnului deputat Adrian SOLOMON 

Președinte, Comisia pentru muncă și protecție socială 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea 

şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi 

incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie 

temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, transmis pentru dezbatere în fond Comisiei pentru muncă și protecție 

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

PL-x nr. 510 din 26 septembrie 2022. 

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului 

naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor 

strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 114 alin.(3) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru muncă și protecție socială și 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional 

de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, transmis cu adresa PLx nr. 510 

din 26 septembrie 2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională cu nr.4c-15/326 din 26 septembrie 2022. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului necesar 

pentru asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecţie în domeniul sănătăţii, 

educaţiei, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile şi al copiilor şi tinerilor 

pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în 

România.  

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. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 septembrie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, 

cu observații și propuneri, conform avizului cu nr. 751/28.06.2022. 
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Consiliul Economic și Social a avizat favorabil conform avizului nr. 

3948/28.06.2022. 

Comisia pentru învăţământ a avizat favorabil potrivit adresei cu nr.4c-

11/325 din 4 octombrie 2022. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil 

potrivit adresei cu nr. 4c-19/175 din 4 octombrie 2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 4c-6/583 din 5 octombrie 2022. 

Comisia pentru tineret și sport a avizat favorabil potrivit adresei cu nr.4c- 

4c-25/134 din 10 octombrie 2022. 

Comisia pentru sănătate și familie a avizat favorabil potrivit adresei cu nr. 

4c-10/490 din 11 octombrie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil potrivit 

adresei cu nr. 4c-13/776 din 27 septembrie 2022 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a 

dezbătut proiectul de Lege în ședința desfășurată în data de 14 noiembrie 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 din partea Ministerului 

Afacerilor Interne domnul secretar de stat Adrian Voican și doamna Cristina 

Vasilache - Inspectoratul General pentru Imigrări. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional 

de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din 

Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative - PLx 510/2022. 

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

categoria legilor ordinare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

Viorel SALAN 

PREŞEDINTE, 

Laurențiu-Dan LEOREANU 


