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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

1. Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru modificarea şi completarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit 

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1. Descrierea 

situaţiei actuale 

 

Pentru a aborda în mod exhaustiv criza migrației și a demonstra solidaritate cu țările 

terțe care duc povara crizei mondiale a refugiaților, Comisia Europeană a 

recomandat la 8 iunie 2015 instituirea unui sistem la nivelul întregii Uniuni 

Europene prin care să fie relocate, în decurs de doi ani, 20.000 de persoane care au 

nevoie de protecție internațională. 

La data de 20 iulie 2015, statele membre, împreună cu statele asociate la sistemul 

Dublin, au convenit să asigure relocarea din Orientul Mijlociu, din Cornul Africii și 

din Africa de Nord a 22.504 persoane care aveau nevoie de protecție internațională, 

astfel cum rezultă din Recomandarea (UE) 2017/1803 a Comisiei din 3 octombrie 

2017 privind sporirea căilor legale pentru persoanele care au nevoie de protecție 

internațională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.259 din 

7 octombrie 2017. De asemenea, în urma Declarației UE-Turcia, a fost modificată 

Decizia (UE) 2015/1601 a Consiliului din 22 septembrie 2015 de instituire a unor 

măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al 

Greciei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 248 din 24 

septembrie 2015, pentru ca statele membre să își poată îndeplini, în cadrul 

sistemelor lor naționale și a sistemelor multilaterale, obligațiile de transfer din 

Turcia a 54.000 de solicitanți sirieni care au nevoie de protecție internațională, prin 

relocare, admisie umanitară sau prin alte forme de admisie legală a acestora. 

Potrivit Recomandării Comisiei, până la 20 septembrie 2017 fuseseră relocate în 

cadrul sistemului convenit la 20 iulie 2015 și în cadrul Declarației UE-Turcia, peste 

23.000 de persoane. În anul 2016, statele membre au relocat 14 205 refugiați, ceea 

ce reprezintă o creștere semnificativă față de cele 8.155 de persoane relocate în 

2015, 6.550 în 2014 și între 4.000 și 5.000, pe an, în perioada 2010-2013. 

 

Prin Memorandumul cu tema: Punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului 

European din 25-26 iunie 2015 pe componenta migraţiune, aprobat de prim-

ministrul Guvernului României, au fost stabiliți termenii și acțiunile de urmat de 

către țara noastră pentru a se alătura eforturilor statelor membre de a gestiona 

eficient fluxurile migraţiei ilegale. Una din măsurile conținute de documentul de 

referință se referă la modificarea legislaţiei specifice în domeniul azilului şi 

integrării, prin introducerea unor aspecte de asistenţă materială pentru persoanele cu 

o formă de protecţie internaţională.  

Între motivele care stau la baza necesității operării acestor modificări se înscrie și 

reducerea decalajelor dintre asistenţa acordată persoanelor relocate, astfel cum 

aceasta este suportată din fonduri europene, şi cea acordată persoanelor cu o formă 

de protecţie internaţională în România, susținută din fonduri alocate de la bugetul de 

stat.  

De asemenea, procesul de armonizare a politicii de integrare vizând garantarea unui 

nivel de trai demn şi condiţii de viaţă comparabile în toate statele membre, are ca 

obiectiv limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor secundare între statele membre ale 

persoanelor cu o formă de protecţie. 

 

Politica privind integrarea străinilor este strâns legată de politica privind imigraţia, 

ţintind spre menţinerea coeziunii sociale într-o societate aflată într-o continuă 
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schimbare generată, dintr-o perspectivă economică, socială și culturală, de 

fenomenul imigraţiei.  

 

Din grupul ţintă al politicii de integrare format din persoanele cu şedere legală pe 

teritoriul României, străinii cu o formă de protecţie reprezintă categoria cea mai 

vulnerabilă, datorită exilului forţat la care sunt supuşi, fiind necesară acordarea unei 

atenţii sporite din partea autorităţilor cu responsabilități în domeniu. 

 

Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, aprobată prin HG 

nr.780/2015, în cadrul obiectivului strategic general - Participarea activă a României 

la eforturile comunităţii internaţionale şi statelor membre ale Uniunii Europene la 

identificarea unor soluţii durabile pentru persoanele aflate în nevoie de protecţie 

internaţională şi integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe, conține o serie de 

obiective specifice, între care: 

- integrarea socială a persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în 

România şi a celor cu şedere legală; 

- încorporarea aspectelor integrării în toate celelalte politici din domeniile 

relevante; 

- crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetăţenilor statelor terţe. 

 

În cadrul Obiectivului specific IV.2. - Încorporarea aspectelor integrării în toate 

celelalte politici din domeniile relevante, direcţiile de acţiune sunt reprezentate de: 

- creşterea capacităţii actorilor relevanţi în susţinerea procesului de integrare 

socială a cetăţenilor statelor terţe (cu o formă de protecţie şi şedere legală); 

- îmbunătăţirea mecanismului de cooperare dintre autorităţile/instituţiile 

implicate în procesul integrării cetăţenilor statelor terţe; 

- dezvoltarea strategiilor de integrare, inclusiv analiza nevoilor, îmbunătăţirea 

indicatorilor şi evaluarea integrării sociale; 

- modificarea legislaţiei în domeniul integrării cetăţenilor statelor terţe în 

România; 

- identificarea unor soluţii de asigurare a unei coordonări eficiente între 

politica de integrare şi procedura de acordare a cetăţeniei române. 

 

Politica privind integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe are ca obiectiv oferirea 

posibilităţii acelora care şi-au stabilit reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României, 

de a achiziţiona un bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi, în principal prin cursuri 

de limba română, programe de orientare culturală şi de consiliere care să le permită 

accesarea celorlalte servicii şi politici sociale, în condiţii asemănătoare celor oferite 

cetăţenilor români. 

 

În raport de actualul cadru legislativ, atribuţiile stabilite în sarcina instituţiilor 

statului în ceea ce privește acordarea asistenţei specifice domeniului de activitate, 

sunt stabilite de o manieră generală și, uneori insuficientă.  

 

De asemenea, în practică au fost constatate unele deficiențe în procesul de integrare 

a străinilor în societatea românească. Dintre acestea se evidențiază următoarele: 

- organizarea cursului pregătitor de învăţare a limbii române, de două ori pe 

săptămână a câte două ore, s-a dovedit insuficient pentru dobândirea unor 

cunoştinţe de limbă; 

- acordarea ajutorului nerambursabil, fără condiţionarea participării la 

programul de integrare, a condus la tratarea cu dezinteres din partea 

străinilor cu privire la activităţile de integrare cuprinse în planurile 

individuale; 

- oferirea cazării doar în Centrele regionale de proceduri și cazare a 
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solicitanților de azil a condus la restrângerea contactului cu specificul 

societăţii româneşti, precum şi la limitarea posibilităţilor de identificare a 

unor locuri de muncă în alte localităţi decât cele în care sunt situate centrele 

de cazare; 

- lipsa de cooperare între IGI, autorităţile administrației publice locale şi 

organizațiile neguvernamentale care derulează proiecte de asistenţă, conduce 

la îngreunarea integrării străinilor în societatea gazdă. 

 

Conform legislaţiei actuale, Centrele regionale de proceduri și cazare a solicitanţilor 

de azil, prin birourile de integrare, gestionează derularea programelor de integrare şi 

coordonează activitatea instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, aflate în raza de 

competenţă a centrului (în medie circa 7 judeţe/centru). Acestea implică un volum 

mare de muncă şi conduce la imposibilitatea oferirii consilierii tuturor străinilor, cu 

atât mai mult cu cât, din cauza contextului internaţional, numărul imigranţilor care 

sosesc în România este în continuă creştere. 

 

De asemenea, potrivit celor mai recente date, gradul de ocupare al centrelor 

regionale este de peste 100%, trendul fiind în creștere, luând în considerare numărul 

de persoane care urmează a fi relocate în perioada imediat următoare.  

 

În această situaţie IGI se va afla în imposibilitatea de a asigura recepţia atât a 

persoanelor relocate cât şi a celor care vor solicita azil pe teritoriul României. Acest 

fapt impune întreprinderea de măsuri care să ofere noi posibilităţi de cazare, astfel 

încât procesul de integrare în societatea românească să nu fie afectat. 

 

Ca urmare, în proiectul de act normativ sunt aduse modificări OG nr.44/2004 menite 

a conduce la creşterea susţinerii acordate pe perioada programului de integrare 

persoanelor cu protecţie internaţională, dar în același timp la responsabilizarea 

acestora pe tot parcursul implementării programelor specifice.  

 

Totodată, o serie de modificări conţinute de proiect sunt izvorâte din practica 

identificată la nivelul instituţiilor cu atribuţii în domeniu, altele fiind rezultatul 

necesității corelării cu o serie de dispoziții normative în materie. 

 

2.2. Schimbări 

preconizate 

 

 

 

Prin proiectul de lege se are în vedere: 

 modificarea titlului OG nr.44/2004 și a dispozițiilor subsecvente, în sensul 

introducerii și a categoriei cetățenilor Confederației Elvețiene, în scopul 

corelării terminologiei cu cea conținută de OuG nr. 102/2005 privind libera 

circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei 

Elveţiene, cu modificările și completările ulterioare. 

 indicarea la art.6 din OG nr.44/2004, a Legii nr.114/1996 privind locuințele, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificarea fiind de 

natură a oferi claritate și predictibilitate normei. 

 completarea art.7 în scopul aplicării unui tratament egal între cetăţenii 

români şi beneficiarii protecției internaționale, în ceea ce privește accesul la 

serviciile de asistenţă medicală, întrucât în practică interpretarea legislativă 

s-a dovedit a fi neunitară. De asemenea, alin.(3) nou introdus va aduce un 

plus de claritate cu privire la categoriile de persoane cu o formă de protecţie 

care sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, potrivit Legii nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 la art.10 alin.(1) și art.14, introducerea sintagmei „intensiv” are rolul de a 

crea un cadru eficient pentru integrarea străinilor în societatea românească. 
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În prezent, frecvenţa cursurilor de limba română (de două ori pe săptămână a 

câte 2 ore), nu a condus la obţinerea unor rezultate optime. De asemenea, 

introducerea menţiunilor referitoare la înscriere pe tot parcursul anului 

calendaristic şi la continuarea cursului și în anul școlar următor creează 

posibilitatea  participării la procesul de învățământ inclusiv a celor care 

obţin o formă de protecţie după începerea anului şcolar. 

 modificarea art.13 în sensul creșterii gradului de implicare a autorităților 

administrației publice locale şi întăririi colaborării cu societatea civilă în 

procesul de integrare socio-culturală a străinilor care fac obiectul OG 

nr.44/2004. 

 completarea art.14 în sensul menționării documentulului care atestă nivelul 

de cunoaștere a limbii române, și anume a certificatului de competență 

lingvistică. Într-o altă ordine de idei, dispoziția nou introdusă la art.14 are 

rolul de a permite străinilor beneficiari ai protecției internaționale în 

România să participe la evaluarea competenței lingvistice chiar dacă nu au 

urmat cursul pregătitor de învățare a limbii române. 

 modificarea art.141 în scopul responsabilizării autorităților competente de la 

nivel central și local, cu privire la serviciile şi asistenţa acordată 

beneficiarilor de protecţie internațională. De asemenea, se propune ca prin 

ordin al prefectului să se constituie echipe locale de sprijin, în funcție de 

necesitățile identificate, în scopul derulării activităților specifice integrării 

străinilor beneficiari ai protecției internaționale în România. Din 

componența acestor echipe vor face parte reprezentanți ai IGI, ai 

autorităților administrației publice locale, ai instituțiilor publice și ai 

organizațiilor neguvernamentale cu responsabilități în domeniul integrării 

străinilor. 

 modificarea art.16 în sensul alinierii termenului de înscriere în programul de 

integrare cu cel stabilit pentru solicitarea ajutorului nerambursabil, având în 

vedere că, potrivit Legii 122/2006 privind azilul în România, cu modificările 

şi completările ulterioare, acordarea ajutorului nerambursabil depinde de 

participarea la programul de integrare, iar cererile pentru acordarea 

ajutorului nerambursabil se depun, în maximum 3 luni de la acordarea 

protecţiei internaţionale. De asemenea, pentru a nu genera costuri 

suplimentare pentru depunerea solicitării la sediul IGI, s-a creat posibilitatea 

depunerii acesteia la sediul Centrului regional de proceduri și cazare a 

solicitanților de azil în care este cazată persoana sau în a cărui rază se află 

locuința acesteia, în contextul în care majoritatea beneficiarilor sunt cazați în 

aceste spații, sau locuiesc în apropierea centrului, sediul IGI  fiind situat în 

municipiul București. 

 modificarea art.17 în scopul implicării tuturor actorilor responsabili în 

procesul de integrare, astfel încât persoana în cauză să beneficieze de 

servicii adecvate situaţiei individuale, care să contribuie la facilitarea 

integrării în societatea românească.   

 modificarea art.18 alin.(1) în sensul includerii, în planul individual de măsuri 

în vederea integrării, a deciziei IGI cu privire la comunitatea locală în care 

urmează a fi derulate activitățile din programul de integrare, pentru claritate. 

Art.18 alin.(2) conține specificații privind asumarea planului de către actorii 

implicați. La art.18 alin.(3) lit.d)-e) sunt inserate și alte tipuri de activități și 

beneficii care pot fi incluse în planul individual de măsuri, iar la alin.(4) se 

specifică modalitățile prin care beneficiarul poate lua la cunoștință de plan, 

întrucât norma actuală nu lămurește acest aspect. 

 modificarea art.20, în sensul prelungirii perioadei de aplicare a planului 

individual de integrare, de la 6 luni la 12 luni, corelativ cu perioada pentru 

care se acordă ajutorul nerambursabil. 
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 modificarea art.21 din OG nr.44/2004, în sensul prelungirii de la 6 luni la 12 

luni a perioadei în care persoanele care participă la programele de integrare 

și care nu au mijloace de întreținere să poată fi cazate în Centrele regionale 

de proceduri și cazare a solicitanților de azil din subordinea IGI sau în alte 

spații administrate de Ministerul Afacerilor Interne cu această destinație, 

având în vedere că aceste persoane pot întâmpina o serie de obstacole în 

obţinerea unei locuinţe adecvate. În plus faţă de problemele asociate cu 

deficitul general de locuinţe la preţuri acceptabile – care afectează inclusiv 

populaţia locală – beneficiarii de protecție se pot confrunta cu lipsa 

resurselor financiare suficiente, lipsa de contacte sau cunoştinţe pentru a 

identifica şi obţine locuinţe decente şi la preţuri acceptabile. De asemenea, 

oferirea posibilităţii de cazare în locuinţe aflate în afara centrelor din 

subordinea IGI, a persoanelor care au obţinut o formă de protecţie şi care se 

află în programul de integrare, grăbesc procesul de integrare prin facilitarea 

contactului direct cu societatea gazdă. Decontarea cheltuielilor de întreţinere 

se va face pe baza unor valori stabilite cu Institutul de Cercetare a Calităţii 

Vieţii, elaborate în funcţie de numărul de membrii de familie. Accesul la o 

locuinţă sigură şi accesibilă joacă un rol critic în determinarea stării de 

sănătate şi a bunăstării de ansamblu şi reprezintă o bază de la care 

persoanele beneficiare pot porni în căutarea unui loc de muncă, pot restabili 

legăturile cu familia şi pot intra în contact cu comunitatea locală. 

 modificarea art.22 alin.(3), în sensul creșterii perioadei de acordare a 

ajutorului material din partea IGI, de la două la trei luni. Astfel, în practică 

s-a constatat că, de la momentul depunerii cererii de acordare a ajutorului 

nerambursabil până la plata lui efectivă, trec în medie 3 luni. De asemenea, 

textul actual face referire la solicitanții statutului de refugiat, însă aceasta 

este doar una din formele protecției internaționale care poate fi conferită de 

statul român.  

 modificarea art.23 alin.(2), în sensul extinderii posibilităţilor de limitare şi 

retragere a drepturilor acordate persoanelor care au obţinut protecţie 

internațională în România, în cazul nerespectării planului individual de 

integrare și a măsurilor dispuse în acest sens. 

 completarea art.25 în scopul implicării organizațiilor neguvernamentale cu 

atribuții în domeniul integrării, în activitatea de mediere individuală a 

relaţiilor dintre grupul ţintă şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. Prin introducerea alin.(3) s-a urmărit creşterea gradului de 

colaborare între instituţiile responsabile şi IGI în activitatea de furnizare a 

oricăror informaţii care ar putea pregăti persoana pentru integrarea pe piaţa 

forţei de muncă. 

 modificarea art.28 în sensul creşterii gradului de implicare inclusiv a 

autorităţilor administrației publice locale sau a ONG-urilor cu atribuţii în 

domeniul integrării. 

 modificarea art.29 în sensul degrevării cazării în centrele regionale din 

subordinea IGI. În acest sens s-a considerat oportună extinderea acordării 

unei subvenţii de 50% din costurile de chirie şi pentru persoanele cărora li s-

a prelungit cu încă 6 luni derularea programului de integrare. Condițiile de 

acordare a subvenției urmează a fi stabilite prin normele metodologice de 

aplicare a OG nr.44/2004, aprobate prin HG nr.1483/2004, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 modificarea art.30 în sensul responsabilizării instituţiilor locale cu privire la 

serviciile şi asistenţa acordată persoanelor cu o formă de protecţie, dar şi 

întăririi rolului Inspectoratului General pentru Imigrări de coordonator pe  

domeniul de referință. De asemenea, având în vedere responsabilitatea IGI 

în calitate de punct naţional de contact privind integrarea, de a raporta la 
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Comisia Europeană indicatorii stabiliţi, se are în vedere îmbunătăţirea 

sistemului de colectare a datelor, inclusiv din teritoriu. 

 modificarea titlului capitolului V din OG nr.44/2004 în sensul utilizării, în 

mod unitar, a sintagmei „persoane vulnerabile”, concept specific acquis-ului 

european în materie de acordare a protecției internaționale. 

 modificarea art.33 în scopul utilizării unitare a sintagmei „persoane 

vulnerabile”, în concordanță cu Legea 122/2006 privind azilul în România, 

cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se are în vedere 

introducerea unor prevederi clare cu privire la iniţierea unui mecanism de 

identificare a persoanelor vulnerabile, mecanism prevăzut şi pentru 

solicitanţii de azil, conform  Legii nr. 122/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare şi introdus ca urmare a obligaţiei României de 

transpunere a acquis-ului european în materie. 

 modificarea art.34 în scopul utilizarării, în mod unitar, a sintagmei „persoane 

vulnerabile”. De asemenea, având în vedere că solicitanţii de azil şi 

beneficiarii de protecție internațională, cazaţi în centrele regionale din 

subordinea IGI, beneficiază de condiţii de primire stabilite în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a considerat oportună introducerea obligativităţii acceptării condiţiilor de 

cazare de către persoanele vulnerabile acolo unde persoanele din această 

categorie doresc să fie cazate în centre, însă condiţiile de recepţie nu sunt 

adaptate nevoilor acestora. Totodată este reglementată posibilitatea 

prelungirii, pentru motve întemeiate, a cazării în centrele din subordinea IGI 

a persoanelor vulnerabile, peste perioada maximă de 18 luni prevăzută de 

art.20 alin.(2) din OG nr.44/2004, până la încetarea motivelor care au stat la 

baza adoptării măsurii. 

 completarea art.35 cu alin.(3) în sensul întăririi cooperării între instituţiile 

implicate şi creşterii responsabilităţii DGASPC-urilor pentru asigurarea 

serviciilor de asistenţă şi integrare minorilor neînsoțiți. Practica a demnostrat 

că, de cele mai multe ori, asigurarea asistenţei minorilor neînsoţiţi revine IGI 

în colaborare cu ONG-urile partenere, instituţii care nu dispun de o 

infrastructură specializată şi personal pregătit pentru a asigura asistenţa pe 

această linie. 

 modificarea art.351 în sensul introducerii unor dispoziții similare cu cele 

prevăzute pentru persoanele cu o formă de protecţie privind învăţarea şi 

evaluarea cunoştinţelor de limbă, precum şi cu privire la sesiunile de 

acomodare culturală şi consiliere. În considerarea acestui aspect, prevederile 

art.352 se impun a fi abrogate întrucât au fost preluate de art.351. 

 modificarea art.355 în sensul instituirii posibilității ca IGI și autoritățile 

administrației publice locale să poată contracta, în condițiile legii, servicii 

ale organizațiilor neguvernamentale în  scopul implementării activităților de 

acomodare culturală, consiliere și învățare a limbii române pentru 

persoanele beneficiare ale dispozițiilor OG nr.44/2004. 

 modificarea art.41 în sensul oferirii posibilității pentru IGI de a utiliza 

informațiile rezultate în urma studiilor de integrare la elaborarea, de către 

Inspectoratul General pentru Imigrări, a raportului anual cu privire la situaţia 

străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România şi a celor care au 

dobândit un drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European și ai Confederației 

Elvețiene. Modificarea are rolul de a contribui la conturarea unui tablou 

situațional cât mai exact al procesului de integrare a străinilor care au 

dobândit o protecţie internaţională în România sau un drept de şedere în 

România. 
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2.3. Alte 

informaţii 
Nu este cazul. 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

3.1. Impactul 

macroeconomic  
Nu este cazul. 

3.11 Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Nu este cazul. 

3.2. Impactul 

asupra mediului de 

afaceri  

 

3.21 Impactul 

asupra sarcinilor 

administrative 

Nu este cazul. 

3.22 Impactul 

asupra 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

Nu este cazul. 

3.3. Impactul 

social  

Consolidarea juridică a drepturilor acordate persoanelor beneficiare ale protecției 

internaționale, implementarea unor programe de integrare coerente, precum şi 

creşterea gradului de responsabilizare şi implicare a instituţiilor statului cu atribuţii 

în domeniul integrării conduc la creşterea gradului de integrare a acestora în 

societatea românească şi, pe cale de consecinţă, la creşterea aportului pe care aceste 

persoane îl aduc în viaţa socială, economică sau culturală a României. 

 

3.4. Impactul 

asupra mediului  
Nu este cazul. 

3.5. Alte informaţii Nu este cazul. 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (5 ani) 

Mii lei 

Indicatori  Anul 

curent 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Anul 

2021 

Media  

pe 5 ani 

1  2  3  4 5 6  7 

4.1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: a) 

buget de stat, din 

acesta:  

(i) impozit pe profit  

(ii) contribuţie pensie  

b) bugete locale:  

(i) impozit pe profit  

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

(i) contribuţii de 

asigurări  
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d) bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate 

(i) contribuţii de 

asigurări 

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor  

bugetare, plus/minus, 

din care:  

a) buget de stat, din 

acesta:  

(i) cheltuieli de 

personal 

(ii) bunuri şi servicii 

(iii) cheltuieli de capital 

b) bugete locale:  

(i) cheltuieli de 

personal  

(ii) bunuri şi servicii  

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de 

personal  

(ii) bunuri şi servicii 

 

 

 

 

647 

 

647 

 

647 

 

 

 

 

2.643 

 

2.643 

 

2.643 

 

 

 

 

2.693 

 

2.693 

 

2.643 

 

 

 

 

2.731 

 

2.731 

 

2.731 

 

 

 

 

2.769 

 

2.769 

 

2.769 

 

 

 

 

2.297 

 

2.297 

 

2.297 

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale  

c) bugetul asigurărilor 

sociale de sănătate 

647 

 

647 

2.643 

 

2.643 

 

2.693 

 

2.693 

 

2.731 

 

2.731 

 

2.769 

 

2.769 

 

2.297 

 

2.297 

 

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare  

 

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

 

4.6. Calcule detaliate 

privind  

fundamentarea 

modificărilor  

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor  

bugetare  

Costuri generate de decontarea cheltuielilor de închiriere şi a utilităţilor aferente 

 

Impact financiar raportat la modificarea art.21 din proiect:  

Costuri privind cheltuielile cu închirierea unei locuinţe private sau din 

fondul public, precum şi utilităţile lunare aferente: 
Chirie: 450 lei/lună x 12 luni = 5.400 lei 

Întreţinere vară: 120 lei/lună x 6 luni = 720 lei 

Întreţinere iarnă: 155 lei/lună x 6 luni = 930 lei 

Total =  7050 lei/persoană cu o formă de protecţie  pe perioada programului de 

integrare (12 luni) 

La o estimare de 300 de persoane care obţin o formă de protecţie şi se înscriu 

în programul de integrare rezultă un cost de: 300 x 7050 = 2.115.000 lei 

 

Impact financiar raportat la modificarea art.22 alin.(3) din proiect: 

Costuri privind asigurarea hranei şi a necesarului de îmbrăcăminte: 

hrană: 10 lei/zi x 30 zile = 300 lei 

îmbrăcăminte vară (perioada aprilie – septembrie)  = 67 lei  

                                         sau 

îmbrăcăminte iarnă (perioada octombrie - martie) = 100 lei 
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servicii: 6 lei/zi x 30 zile = 180 lei  

Total =  580 lei/solicitant de azil  pentru o perioadă de 1 lună 

La o estimare de 700 de persoane care obţin o formă de protecţie şi se înscriu 

în programul de integrare rezultă un cost pentru o lună de zile de: 700 x 580 = 

406.000 lei 

 

Impact financiar raportat la modificarea art.29 din proiect: 

Costuri privind subvenţionarea chiriei cu 50% pentru o persoană căreia i 

se prelungeşte programul de integrare cu 6 luni: 

Chirie: 225 lei/lună X 6 luni = 1350 lei 

La o estimare de 50 de persoane cărora li se prelungeşte programul de 

integrare cu 6 luni rezultă un cost de: 50 x 1350 = 67.500 lei 
 

Total cheltuieli anuale: 2.588.500 lei 

Total cheltuieli lunare: 215.708 lei (medie) 

Pentru anul 2017 
- cheltuieli cu asistenţa socială T IX =  215.708 x 3 luni= 647.124 lei 

Pentru anul 2018 

- cheltuieli cu asistenţa socială T IX = 2.588.500 lei x 2,1% = 2.642.858 lei 

Pentru anul 2019 

- cheltuieli cu asistenţa socială T IX = 2.642.858 lei x 1,9% = 2.693.072 lei 

Pentru anul 2020 

- cheltuieli cu asistenţa socială T IX = 2.693.072 lei x 1,4% = 2.730.775 lei 

Pentru anul 2021 

- cheltuieli cu asistenţa socială T IX = 2.730.775 lei x 1,4% = 2.769.005 lei 

 

Fondurile necesare punerii în aplicare a prevederilor proiectului de act normativ se 

vor asigura  prin legile bugetare anuale. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ:                              

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau            

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ;                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hotărârea Guvernului nr. 1483/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind 

integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un 

drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (modificare) 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5925/2009 pentru 

aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere 

în limba română şi şcolarizarea copiilor străinilor şi a procedurilor referitoare 

la elaborarea, aprobarea şi distribuirea programelor şi manualelor cursului de 

iniţiere în limba română pentru copiii străinilor care au dobândit o forma de 

protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi ai cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European 

(modificare) 

- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5924/2009 pentru 

aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere 

în limba română, a procedurilor referitoare la elaborarea, aprobarea şi 

distribuirea programelor şi manualelor cursului de iniţiere în limba română şi a 

procedurilor privind evaluarea participanţilor la cursul de iniţiere în limba 

română, pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie sau un 

drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale 
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b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate 

în vederea      

implementării noilor 

dispoziţii.    

Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. 

 

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea metodologiei 

privind atestarea studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut 

protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale 

studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi 

legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în 

scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor. 

 

11. Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu             

legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice          

Proiectul de act normativ nu se referă la acest lucru 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia             

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederi              

comunitare  

Proiectul de act normativ nu asigură transpunerea de directive 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării 

directe a actelor  

normative comunitare    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest lucru 

4. Hotărâri ale Curţii 

de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Nu este cazul 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din            

care decurg 

angajamente  

Nu este cazul 

6. Alte informaţii  

 

Prezentul proiect de act normativ respectă drepturile fundamentale și 

principiile consacrate în special prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de                                 

consultare cu 

organizaţii                                             

neguvernamentale, 

institute de                                            

cercetare şi alte 

organisme implicate 

Nu este cazul. 

2. Fundamentarea 

alegerii                                                

organizaţiilor  

cu care a avut loc                                        

consultarea, precum şi 

a modului în                                    

care activitatea acestor 

organizaţii                                      

Nu este cazul. 
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este legată de obiectul 

proiectului                                      

de act normativ   

3. Consultările 

organizate cu                                           

autorităţile 

administraţiei publice                                 

locale, în situaţia în 

care proiectul de act                                     

normativ are ca obiect 

activități ale acestor                           

autorităţi, în condițiile                                

Hotărârii Guvernului     

nr. 521/2005 privind 

procedura de                                      

consultare a 

structurilor asociative   

ale autorităţilor 

administraţiei                                        

publice locale la 

elaborarea proiectelor                                        

de acte normative       

În aplicarea HG nr.521/2005, proiectul a fost transmis, spre consultare, către 

Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor 

din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din 

România. Prin adresa UNCJR nr.588/16.11.2017 s-a comunicat MAI că nu se 

formulează propuneri sau observații asupra proiectului. 

4. Consultările 

desfăşurate în cadrul                                  

consiliilor 

interministeriale, în                                     

conformitate cu 

prevederile Hotărârii                                     

Guvernului nr. 

750/2005 privind                                           

constituirea consiliilor                                                

interministeriale 

permanente    

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind 

avizarea de  către:                                                              

a) Consiliul Legislativ               

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării                                     

c) Consiliul Economic 

şi Social                                          

d) Curtea de Conturi 

e) Consiliul Superior al 

Magistraturii 

Proiectul de act normativ se avizează de: 

 

a) Consiliul Legislativ 

 

 

 

6. Alte informaţii     

Secţiunea a 7-a                                                            

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1. Informarea 

societăţii civile cu    

privire la necesitatea 

elaborării proiectului  

de act normativ  

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, în temeiul Legii 

nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, fiind 

postat pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne la data de ____________. 

 

2. Informarea 

societăţii civile cu                                        

Nu este cazul. 
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privire la eventualul 

impact asupra                                      

mediului în urma 

implementării                                            

proiectului de act 

normativ, precum şi                                     

efectele asupra 

sănătăţii şi                                               

securităţii cetăţenilor 

sau  diversității                                          

biologice     

3. Alte informaţii    

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere 

în aplicare a                                       

proiectului de act 

normativ de către                                        

 autorităţile 

administraţiei publice  

centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea                                        

 unor noi organisme 

sau extinderea   

 competenţelor 

instituţiilor existente 

 

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare de instituţiile şi 

organizaţiile cu responsabilităţi în domeniu, fără a fi înfiinţate alte structuri 

sau extinse competenţele celor existente. 

2. Alte informaţii 
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 În forma prezentată, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie 

internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene şi Spaţiului Economic European, a fost însuşit de toate instituţiile interesate. 
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