REFERAT DE APROBARE
privind proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind hrănirea,
dotarea locurilor de cazare și asigurarea cu materiale de igienă personală a străinilor
care fac obiectul activităților din centrele integrate prevăzute la art. 4 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul
apariției la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranți

Măsurile care trebuie aplicate în cazul apariției la frontiera de stat a României a unui
aflux masiv de imigranți sunt reglementate de OUG nr. 53/2015. Pentru asigurarea unui
nivel de trai care garantează subzistența și protejează sănătatea fizică și mintală a
străinilor care fac obiectul activităților realizate în cadrul centrelor integrate, prin proiect
se urmărește ca:
 hrănirea străinilor din centrele de integrare1 să se realizeze prin
achiziționarea de servicii de alimentație publică în sistem catering, de către structura
care organizează aceste centre;
 în situația în care structura care organizează centrele integrate nu poate
contracta servicii de alimentație publică în sistem catering, aceasta să asigure hrănirea
străinilor, în regie proprie sau cu sprijinul unei structuri din sistemul de apărare, ordine
publică și securitate națională, pe bază de protocol sau convenție, cu decontarea
cheltuielilor aferente hrănirii;
 drepturile la hrană pentru străinii din centrele de integrare să se acorde
sub formă de hrană preparată caldă sau rece, în limita unor plafoane calorice
diferențiate pe categorii de persoane, care constituie norme de hrană zilnice;
 în interiorul centrelor integrate sau locurilor special amenajate să se
asigure o cantitate suficientă de apă potabilă;
 locurile de cazare în centrele integrate să fie dotate cu obiecte de inventar
și materiale2, în mod similar centrelor de cazare a străinilor luați în custodie publică;
 locurile de cazare în centrele integrate să fie asigurate cu materiale de
igienă personală3, în mod similar centrelor de cazare a străinilor luați în custodie
publică.
***

1a

activităţilor de control la trecerea frontierei de stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care se
prezintă la frontieră;
2 prevăzute în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1137/2003 privind aprobarea Normelor de dotare a centrelor de cazare a străinilor luați în
custodie publică - pat cu schelet metalic, scaun cu schelet metalic, masă cu schelet metalic, vestiar, cuier, galerie, (...) prosoape;
3
prevăzute în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1137/2003 – săpun de față, de baie, lamă de ras, (...) sodă de rufe;

