Document intern - exemplu
1. Există un cadru legal aplicabil acestei situații, respectiv în ceea ce privește cazarea
refugiaților de către persoane private (fizice sau juridice), de care ar trebui să se
țină seama?
Dacă da, vă rugăm să ni-l indicați într-un mod coordonat și punctual, în așa fel încât să
acopere situațiile incidente, directe și colaterale, cum ar fi: nu doar cazarea în sine, ci și
asigurarea hranei sau a altor nevoi ale refugiaților; eventualele obligații de raportare –
administrativă, statistică, fiscală, medicală, în contextul pandemic actual etc. – din partea
celor care oferă astfel de suport umanitar, respectiv celor care o fac cu titlu oneros.
De asemenea, pe lângă indicarea cadrului legal existent, ar fi binevenită inclusiv o scurtă
descriere cu titlu informativ, explicativ, de recomandare și îndrumare, pentru anumite
categorii de situații faptice cu caracter repetitiv în acest domeniu.
2. Există sau se are în vedere – în prezent sau în perspectivă – vreo obligație de
evidență sau raportare a persoanelor cazate din partea celor care oferă aceste
facilități refugiaților?
Dacă da, vă rugăm să detaliați:
a. În care situații este obligatorie o evidență și/sau raportare a persoanelor cazate
și care sunt entitățile care au o astfel de obligație?
De exemplu, în cazul hotelurilor există obligația legală a completării unui formular
specific pentru cazarea persoanelor, la modul general; această obligație se aplică și în
cazul punerii la dispoziție a spațiilor locative, cu titlu gratuit, pentru refugiați de către
unitățile hoteliere/pensiuni?
În principiu, această reglementare nu se aplică altor organizații sau persoanelor fizice,
care nu au în obiectul lor normal de activitate servicii de cazare; acestea au vreo
anumită obligație din această perspectivă?
b. În cazul în care există o obligație de evidență și/sau raportare a refugiaților, există
formulare/proceduri prestabilite în acest sens? Respectiv care sunt informațiile
care ar trebui prelucrate?
c. Care sunt instituțiile cărora ar trebui să li se comunice anumite informații,
rapoarte, evenimente etc. în contextul cazării refugiaților, pe termen scurt (o
zi/două) sau pe termen mediu-lung, atât în situații normale, cât și în situații
excepționale (săvârșirea unei infracțiuni, deces, naștere, suspiciuni în ceea ce privește
persoana refugiatului etc.)?
d. Persoanele care oferă acest suport umanitar, de cazare a refugiaților, au dreptul (sau
obligația) de a xerocopia actele de identitate ale refugiaților și a le păstra în
arhiva proprie?
e. Care sunt mijloacele specifice de protecție ale celor care oferă cazare împotriva
unor abuzuri sau acte violente/fapte penale din partea refugiaților? Există o instituție,
un număr de telefon, adresă de email alocate în acest scop?
f. Chiar dacă nu ar exista anumite obligații legale de evidență/raportare în ceea ce
privește persoana refugiaților din partea persoanelor fizice/organizațiilor private (cu
excepția unităților hoteliere), este recomandabilă / posibilă întocmirea unor
proceduri / formulare proprii în a gestiona această situație?
Ca de exemplu: ținerea unui registru de evidență a persoanelor cazate, care să conțină
anumite informații: numele și prenumele; datele de identificare și de contact; data
intrării/ieșirii în/din spațiul alocat cazării; alte informații, după caz. Nu intră această
eventuală inițiativă proprie în conflict cu alte norme legale, cum ar fi normele GDPR?
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3. Există anumite obligații fiscale în cazul în care unii refugiați achită, chiar și parțial,
o parte din serviciile de care beneficiază? Este obligatorie (se recomandă)
încheierea unor contracte pentru eventualele sume încasate?
4. Se are în vedere în perioada următoare adoptarea unor norme legale care să vizeze
– în mod direct sau indirect – această situație, respectiv regimul juridic al cazării
refugiaților sau anumite aspecte sectoriale cu incidență în această sferă?
Dacă da, vă rugăm să ne indicați mai multe informații, cum ar fi: stadiul
proiectului/proiectelor; dacă există o consultare publică, ca să putem face eventualele
intervenții/sugestii; când se estimează că vor fi adoptate etc.
5. Există fonduri alocate sau se are în vedere alocarea de fonduri de la bugetul de stat
(sau din partea Uniunii Europene) pentru persoanele – fizice și/sau juridice –
pentru asigurarea chiar și parțială a costurilor aferente cazării refugiaților?
Dacă da, care este/va fi procedura de accesare. Dacă nu, vă rugăm să luați în considerare
acest aspect și să analizați oportunitatea și necesitatea lui, cu atât mai mult dacă acest
exod al refugiaților din Ucraina s-ar prelungi în timp, fiind de așteptat că resursele private
și disponibilitatea persoanelor fizice și a organizațiilor non-profit s-ar diminua în timp,
astfel că alocarea anumitor fonduri ar putea preveni o eventuală criză a refugiaților.
6. Există la nivel de vreo instituție (Guvern, ministere sau alte autorități publice
centrale), un GHID privind regimul cazării refugiaților, ca și material informativ
suport pentru cei care oferă astfel de servicii refugiaților?
Dacă da, vă rugăm să ni-l indicați/comunicați.
Dacă nu, vă învederăm respectuos că un astfel de ghid informativ și de îndrumare ar fi
binevenit și am aprecia dacă s-ar întocmi și pune dispoziția publicului larg.
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