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In conformitate cu prevederile art. 70 din RegulamentuI Senatului, republicat,
cu modificarile ulterioare, prin adresa nr. L105 /2022, Comisia pentru aparare.
ordine publica si siguranta nationals si Comisia pentru politica externa au fost
sesizate in vederea intocmirii unui raport comun asupra Proiectului de lege pentru
aprobarea Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea
de sprijin si asistenta umanitara de catre statui roman cetatenilor straini sau
apatrizilor aflati in situatii deosebite proveniti din zona conflictului armat din
Ucraina, initiat de Guvernul Romaniei.
ProiectuI de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru
acordarea de sprijin si asistenta umanitara de catre statui roman cetatenilor straini
sau apatrizilor aflatl in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din
Ucraina.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatii si
propuneri.
Comisia pentru sanatate, Comisia pentru buget, finance, activitate
bancara

piafa de capital, Comisia pentru administratie publica, Comisia

pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte $i minoritati si Comisia
pentru munca, familie $i protectie sociala, au avizat favorabil proiectul de lege,
in conformitate cu prevederile art. 63 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu
modificarile ulterioare, ia dezbaterea proiectului de lege a participat domnul secretar
de stat Adrian Voican, reprezentantui Ministerului Afacerilor Interne.
Pe parcursul mai multor sedinte, membrii celor doua Comisii au dezbatut
proiectul de lege, au analizat avizele, punctele de vedere si au hotarat, cu majoritate
de voturl, sa adopte

prezentui raport comun de admitere, cu

amendamentele

respinse cuprinse m anexa.
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si Comisia pentru
polltica externa supun spre dezbatere

adoptare, Plenului Senatului, prezentui raport

comun de admitere, impreuna cu proiectul de lege.
Prin con^inutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categorla legilor
ordinare §i urmeaza a fi supus dezbateril si adoptarii in conformitate cu prevederile
art. 76 alin. (2) din Constitutla Romaniel, republlcata.
Potrivit prevederilor art. 75 alln. (1) din Constitutia Romanlei, republicata, si ale
art. 92 alln. (7) pct.l din RegulamentuI Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare.
SenatuI este Prima Camera sesizata.
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Anexa la nr.
XXV/138/2022
XXIV/115/2022
AMENDAMENTE RESPINSE
la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan|ei de urgenfa a Guvernului nr.15/2022 privind acordarea de sprijin si asistenta umanitara de
catre statul roman ceta|enilor strain! sau apatrizilor aflati in situatii deosebite proveniti din zona conflictului armat din Dcraina
L105/2022

Textul ordonantei
1.

Amendamente propuse / autori

Motivare

Dupa articolul 6 se introduce articolul 7 cu urmatorul Contextul socio-politic actual este marcat de
criza umanitara declan^ata de agresiunea
continut:
militara pomita de Rusia impotriva Ucrainei.
De la declan§area acestei crize, pana la data
Art.7
de 08.03.2022, la nivel national, au intrat Tn
Romania 319.969 cetateni ucraineni §i au ie§it
(1) Persoanele care au comis cu intentie infractiuni contra 234.369 cetateni ucraineni.
vietii, contra

libertatii persoanei,

privind traficul

§i

Din pacate, confruntata direct cu aceasta noua
persoanele criza a refugiatilor, Romania se vede pusa Tn
mscrise Tn Registrul nadonal automatizat cu privire la fata unei provocari particulate ce tine de
insa§i siguranta
protectia pe care tara
persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a noastra le poate oferi efectiv strainilor aflati
pe teritoriul sau. Conform Raportului Anual al
unor persoane sau asupra minorilor nu vor putea desfasura
Agentiei Rationale Impotriva Traficului de
activitati de transport sau gazduire cetatenilor strain! sau Persoane privind fenomenul traficului de
persoane Tn anul 2020, Romania este una
apatrizilor aflati in situatii deosebite proveniti din zona
dintre principalele surse de trafic de persoane
din Europa, atat Tn scopul exploatarii sexuale,
cat si in scopul obligarii la munca fortata.

exploatarea persoanelor vulnerabile, precum
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conflictului armat din Ucraina.
Reteaua de ONG-uri impotriva traficului de
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(l) constituie infracpune persoane (RoTIP) a semnalat aparipa unui
fenomen de „recrutare“ in randul refugiaplor
§i se pedepse§te cu mchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu ucraineni din partea traficantilor romani aflap
la granitele tarii, prin oferte false, sub
amenda.
pretextul ajutorului umanitar, de transport,
cazare m propriile locuinte si de punere la
(3) Ministerul de Interne are obligapa de a pune la dispozipe
dispoziPe de false locuri de munca.
o platforma digitala unde cetatenii strain! sau apatrizii
In Registrul naUonal automatizat cu
aflap in situatii deosebite proveniti din zona conflictului
privire la persoanele care au comis
armat din Ucraina, au posibilitatea:
infractiuni sexuale, de exploatare a unor
persoane sau asupra minorilor, instituit prin
a) de a fumiza autoritatilor romane informatii despre locul Tn Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,
care se afla ?i despre mijloacele de transport folosite;
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, sunt inscrie actualmente 61.871
b) de a verifica daca unei persoane fizice care ofera transport persoane, dintre care 2105 pentru
§i/sau cazare Ti este permis de lege sa efectueze aceste comiterea infractiunii de trafic de minor!.
A

activitati;
(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin Polipa de Frontiera,
Inspectoratul General pentru pentru Imigrari si organele de
politie competente teritorial, au obligatia sa informeze la
punctele de intrare in tara, fiecare cetatean strain sau apatrid

Aceasta realitate sumbra accentueaza
nevoia unui cadrul legislativ specific care sa
puna accent pe siguran^a refugiatilor in
Romania, permitand implicarea autoritalilor
abilitate si tinerea unei evidente a initiativelor
private de intrajutorare a persoanelor
vulnerabile, in scopul verificarii lor.

Tn parte, precum si prin mijloace de infoimare in masa, cu
Prin interzicerea posibilitatii de a presta
activitati de transport sau de gazduire
a) riscurile asociate acceptarii de servicii de transport si/sau cetatenilor ce fug din calea conflictului armat

privire la urmatoarele:
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cazare de la persoane fizice necunoscute;
b) posibilitatea de a folosi platforma digitala pentru a fumiza
autoritatilor romane informatii despre locul in care se afla si
despre mijloacele de transport utilizate;
c) de a verifica daca unei persoane fizice care ofera transport
si/sau cazare ii este permis prin lege sa efectueze aceste

de catre persoanele care au com is cu intentie
infractiuni contra vie^ii, contra libertatii
persoanei, privind traficul
exploatarea
persoanelor vulnerabile, precum §i persoanele
inscrise in Registrul national automatizat cu
privire la persoanele care au comis infractiuni
sexuale, se asigura o forma suplimentara de
protectie unor persoane grav afectate de
fenomenul stramutarii.

activitati;
(5) Directiile Generale de Asistenta Sociala §i Protectia
Copilului pot sa efectueze anchete sociale, din oficiu sau la
cererea cetatenilor strain! sau apatrizilor aflati in situatii
deosebite proveniti din zona conflictului armat din

Totodata, propunem o obligatie de informare
a cetatenilor strain! sau apatrizi cu privire la
riscul de traficare si exploatare la intrarea lor
in tara, precum si prin mijloacele de informare
in masa pe perioada ^ederii lor pe teritoriul
tarii noastre.

Ucraina, precum si vizite intempestive, la locurile de
Prin dezvoltarea unei platforme integrate pusa
la dispozitie de Ministerul Afacerilor Interne
in care cetatenii strain! sau apatrizi sa poata
verifica daca persoana fizica cu care
calatoresc pot presta activitati de transport sau
de cazare in baza acestei legi, le va asigura un
plus de incredere in ni^te persoane ale caror
intentii sunt necunoscute acestora. Tot prin
aceasta platforma vor putea ?i sa semnaleze
autoritatilor unde sunt cazati, sau care este
mijlocul de transport pe care 1-au luat,
creandu-se astfel o trasabilitate a acestora pe
durata tranzitarii, sau §ederii pe teritoriul tarii

gazduire declarate in platforma.

Autori: senator Cosmin-Marian Poteras
senator Stefan Palarie
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noaslre.
Introducem, de asemenea, o posibilitate
pentru Directiile Generale de Asistenta
Sociala §i Protectia Copilului competente
teritorial de a face vizite intempestive la
locurile de cazare, sau de a efectua anchete
sociale.
Toate aceste masuri vor determina o mai
buna gestiune a crizei umanitare din tara
noastra, vor crea un spatiu mai sigur pentru
persoanele vulnerabile si vor mcuraja
cetatenii romani sa se implice activ in
miscarile de binefacere, nu doar in contextul
tragic actual, ci si cu orice alte ocazii.
Pedeapsa prevazuta la alin. (2) este simetrica
in raport cea prevazuta la art 21. din legea
118/2019
privind
Registrul
national
automatizat cu privire la persoanele care au
comis infractiuni sexuale, de exploatare a
unor persoane sau asupra minorilor, precum
§i pentru completarea Legii nr. 76/2008
privind
organizarea
§i
functionarea
Sistemului National de Date Genetice
Judiciare
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