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                                                                          Bucureşti, 14.09.2022 

                                                                             Nr.4c-8/450 
 

AVIZ 
 

asupra Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea 

art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” 

În conformitate cu prevederile art. 95 și art.117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.40/2022 

privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului Naţional de 

Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional 

de Investiţii „Anghel Saligny”, trimis cu adresa nr. PL-x 255/2022 din 11 mai 

2022 și înregistrat cu nr.4c-8/244/2022. 

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 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 
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care se confruntă cu dificultăţi în gestionarea afluxului de persoane care provin din 

zona conflictului armat. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.363/05.04.2022, avizează favorabil 

proiectul de ordonanță.  

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

ordonanță. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic 

a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 13 septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi(3 

abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” şi pentru modificarea art.1 alin.(2) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.  

 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și 

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

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională.   

 

 

PREȘEDINTE 
George-Cătălin STÂNGĂ 

 
 

 
 
Consilier parlamentar,  
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