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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 7 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/453 
 

  
Către 

Comisia juridică de disciplină și imunități 
Doamnei preşedinte Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

Domnului președinte Laurențiu-Dan Leoreanu 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii 

legislative privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina care solicită 

protecţia statului român, trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională şi 

Comisiei juridice de disciplină și imunități, cu adresa nr. Plx 304/2022 

din 25 mai 2022, pentru dezbatere şi examinare pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 7 noiembrie 2022 

Nr. 4c-9/453 
 

RAPORT  PRELIMINAR 
asupra propunerii legislative privind protecţia socială a 

persoanelor din Ucraina care solicită protecţia statului român 
 

 
În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională şi Comisia juridică de disciplină și imunități, au fost sesizate, 
prin adresa nr. Plx 304/2022 din 25 mai 2022, cu dezbaterea pe fond, a 
propunerii legislative privind protecţia socială a persoanelor din Ucraina 
care solicită protecţia statului român. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 

cadrului legal pentru asigurarea protecţiei sociale a persoanelor din 
Ucraina care solicită protecţia statului roman, instituind premisele 
acordării de suport financiar atât pentru adulţii, cât şi pentru copiii 
refugiaţi, pe perioada conflictului armat. 
 

La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială a avut în vedere: 
 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.382/07.04.2022) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1522/15.03.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/354/27.06.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/368/09.06.2022) 
 avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/271/31.05.2022) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.7014/21.06.2022). 
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Membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 

propunerea legislativă şi documentele conexe în şedinţa din 31 octombrie 
2022 şi au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

- inițiativa legislativă a rămas fără obiect ca urmare a adoptării, 
la data de 27 februarie 2022, a Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către 
statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 
proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, act normativ cu impact 
asupra situației acestor cetățeni. Prin acest act normativ s-a creat cadrul 
juridic necesar acordării de sprijin și asistență umanitară de către statul 
român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, 
proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, în mod similar celui 
aplicat solicitanților de azil din perspectiva asigurării hranei, asistenței 
medicale, articolelor de îmbrăcăminte și igienă. 

- prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2022 privind 
modificarea completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea 
unor măsuri de sprijin și asistenţă umanitară, Guvernul a instituit o serie 
de măsuri de sprijin și asistență umanitară pentru cetățenii ucraineni, 
actul normativ incluzând și prevederi privind protecția persoanelor cu 
dizabilități, a persoanelor vârstnice dependente, precum și flexibilizarea 
condițiilor de acces pe piața muncii din România pentru cetățenii 
ucraineni. Persoanele cu dizabilităti, însoțite sau neînsoțite, care provin din 
zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, pot beneficia, la 
cerere, de serviciile sociale acordate în toate tipurile de centre rezidențiale 
pentru persoane adulte cu handicap, respectiv locuințe protejate, centre 
pentru viața independentă, centre de abilitare și reabilitare, centre de 
îngrijire și asistență sau în centre respiro/centre de criză. 

 
La lucrările comisiei au participat deputaţii conform listei de 

prezenţă. 
 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 
57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 dl Marius Ilie Stanciu, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale; 

 d-na Mihaela Grecu, director, Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 23 mai 2022. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
 PREŞEDINTE,   SECRETAR, 
 Adrian Solomon   Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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