
HOTĂRÂRE nr. 543 din 6 iunie 2007
privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind

integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de
protecţie în România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa
Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în
România, aprobată prin Legea nr. 431/2006,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care
au dobândit o formă de protecţie în România, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială 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"
2.Articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Articol unic
Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004
privind integrarea socială 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 a
Spaţiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93
din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre."
3.Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
"NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind
integrarea socială 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"
4.Articolul 6 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Cursurile gratuite destinate străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România,
de iniţiere în limba română pentru minori, precum şi de învăţare a limbii române pentru
adulţi, se organizează de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti,
după metodologiile aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."
5.Alineatele (1) şi (3) ale articolului 8 din normele metodologice se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"Art. 8
(1) În localităţile unde Oficiul Naţional pentru Refugiaţi sau structurile sale teritoriale nu
au sedii, spaţiile necesare pentru desfăşurarea cursurilor gratuite de învăţare a limbii
române pentru adulţi prevăzute la art. 6 sunt puse la dispoziţie de inspectoratele şcolare
judeţene.
(3) Manualele necesare desfăşurării cursurilor prevăzute la art. 6 se asigură de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului
Bucureşti."



6.După articolul 16 din normele metodologice se introduce un nou articol, articolul 161,
cu următorul cuprins:
"Art. 161

(1) Pentru a beneficia de închirierea locuinţelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din
ordonanţă, străinii care au dobândit o formă de protecţie în România trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă finalizat programul de integrare;
b) să aibă suficiente mijloace financiare pentru a putea achita chiria stabilită de lege
pentru locuinţele aflate în proprietatea sau în administrarea statului, precum şi
întreţinerea.
(2) Închirierea locuinţelor prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţă se realizează prin
încheierea unui contract, în condiţiile legii, după efectuarea unei anchete sociale de către
personalul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi.
(3) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (2) se încheie pentru o perioadă de 12 luni şi
poate fi prelungit succesiv pentru perioade de 12 luni de către Oficiul Naţional pentru
Refugiaţi, la cerere, în urma reevaluării situaţiei beneficiarului.
(4) În cazul neachitării de către locatar a cheltuielilor aferente chiriei, utilităţilor şi
întreţinerii pentru o perioadă de 3 luni, contractul de închiriere se reziliază de drept,
locatarul este obligat să părăsească de îndată locuinţa, iar sumele necesare acoperirii
cheltuielilor restante se achită de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, în limita fondurilor alocate, urmând a fi recuperate de la persoana în
cauză.
(5) Pentru locuinţele prevăzute la art. 21 alin. (5) din ordonanţă, următoarele cheltuieli
se suportă de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în funcţie de
costurile efective, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat:
a) sumele necesare în vederea acoperirii cotei-părţi din cheltuielile de reparaţii şi
întreţinere stabilite de asociaţia de proprietari a imobilului;
b) sumele necesare asigurării locuinţei împotriva daunelor de orice fel, precum şi a celor
produse terţilor;
c) sumele necesare pentru cheltuielile cu spaţiile respective pe perioada când acestea
sunt nelocuite;
d) sumele necesare igienizării spaţiilor ori de câte ori locuinţa se predă unui nou locatar,
dar nu mai mult de două ori pe an;
e) sumele necesare constituirii fondului de rulment.
(6) Bunurile şi utilităţile care se pun la dispoziţie pentru locuinţele prevăzute la art. 21
alin. (5) din ordonanţă se stabilesc prin ordin al ministrului internelor şi reformei
administrative."
7.După capitolul V din normele metodologice se introduce un nou capitol, capitolul V1,
cuprinzând articolele 351-353, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL V1: Activităţi necesare pentru facilitarea integrării sociale a străinilor care au
dobândit drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii
Europene şi Spaţiului Economic European
Art. 351

(1) Cursurile de învăţare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonanţă se
organizează de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti în colaborare
cu centrele teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi şi se adresează străinilor care
nu cunosc limba română.
(2) Cererile de participare la cursurile de învăţare a limbii române prevăzute la art. 351

alin. (1) din ordonanţă, însoţite de copia documentului de identitate, se depun de
persoanele interesate la inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti sau la
sediile centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, situaţie în care sunt
transmise în termen de 5 zile inspectoratelor şcolare în a căror rază domiciliază
beneficiarii.
(3) Cursurile de învăţare a limbii române prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonanţă se
organizează ori de câte ori este nevoie, cu condiţia respectării numărului minim de
cursanţi pe grupă, stabilit prin metodologia prevăzută la art. 352 alin. (2) din ordonanţă.



(4) Perioadele de înscriere, durata cursului, numărul minim şi numărul maxim de
participanţi pentru constituirea grupei de cursanţi, modalităţile de evaluare şi certificare a
competenţelor lingvistice, selecţia, pregătirea suplimentară şi modalitatea de plată a
profesorilor, precum şi modalitatea de realizare a manualelor se stabilesc prin
metodologia prevăzută la art. 352 alin. (2) din ordonanţă.
(5) Manualele necesare desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii prevăzute la art. 351

alin. (1) din ordonanţă se achiziţionează, contra cost, de către participanţi la începerea
cursului de la inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
(6) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în colaborare cu Oficiul Naţional pentru
Refugiaţi evaluează anual modul de desfăşurare a cursurilor de învăţare a limbii române
prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonanţă şi elaborează propuneri de îmbunătăţire a
calităţii acestora.
(7) Rezultatele evaluării prevăzute la alin. (6) sunt incluse în raportul anual elaborat de
Oficiul Naţional pentru Refugiaţi conform art. 19 alin. (3).
(8) Dotarea spaţiilor prevăzute la art. 352 alin. (3) din ordonanţă este reglementată prin
ordinul comun prevăzut la art. 8 alin. (2).
Art. 352

(1) Cererile de participare la sesiunile de acomodare culturală se depun de persoanele
prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonanţă la sediile centrelor teritoriale ale Oficiului
Naţional pentru Refugiaţi.
(2) În termen de 7 zile de la depunerea cererii, personalul Oficiului Naţional pentru
Refugiaţi evaluează, în urma unui interviu, nevoile de acomodare culturală ale
persoanelor interesate şi, împreună cu acestea, stabileşte un plan individual şi un
program de desfăşurare a sesiunilor, care este semnat de către beneficiar.
(3) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi eliberează, la cerere, un certificat de participare la
sesiunile de acomodare culturală.
Art. 353

(1) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi în colaborare cu Autoritatea pentru străini
informează persoanele prevăzute la art. 351 alin. (1) din ordonanţă despre posibilitatea
de a participa la cursuri de învăţare a limbii române şi la sesiuni de acomodare culturală
şi consiliere.
(2) Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate apela la interpreţi şi experţi pentru buna
desfăşurare a sesiunilor de orientare culturală, informare şi consiliere, în condiţiile art. 38
din ordonanţă."
Art. II
Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care
au dobândit o formă de protecţie în România, cu modificările ulterioare şi cu modificările
şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă
numerotare.
-****-
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