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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 24 din 21.05.2022 

privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor produse 

alimentare pentru a fi puse la dispoziția Direcției Generale de Asistență Socială 

a Municipiului București în vederea acordării ajutorului umanitar persoanelor 

refugiate provenite din zona conflictului armat din Ucraina  

 

Având în vedere adresa Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și 

Probleme Speciale nr. 5932/16.05.2022 prin care a fost transmisă solicitarea 

Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, referitoare la 

alocarea unor produse alimentare pentru persoanele refugiate provenite din zona 

conflictului armat din Ucraina, 

luând în considerare Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru 

Situații de Urgență nr. 52 din 18.05.2022 referitoare la scoaterea de la rezervele 

de stat a unor produse alimentare și distribuirea acestora, cu titlu gratuit, către   

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea 

acordării ajutorului umanitar persoanelor refugiate provenite din zona conflictului 

armat din Ucraina,   

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 20 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale art. 2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 

privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 

 

 

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 -  (1) Se propune Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de 

stat a unor produse alimentare pentru persoanele refugiate provenite din zona 

conflictului armat din Ucraina. 
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(2) Cantitățile propuse a fi scoase de la rezervele de stat și repartizarea 

acestora către unitatea administrativ-teritorială sunt prevăzute în anexă.  

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin 

ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 

 
 

 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

 
 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ  

 


