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NOTA  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 

2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru 

implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia 

pentru perioada 2015-2018 

Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei actuale 

 

Statele membre se confruntă cu schimbarea continuă a 

rutelor de migraţie ilegală, ceea ce presupune acţiuni 

concrete în toate domeniile, de la gestionarea 

managementului integrat al frontierelor externe, până la 

stabilirea unui sistem european comun solid şi de 

încredere privind azilul. 

România îşi menţine statutul de ţară de tranzit, pe ruta de 

deplasare către ţările din vestul Europei. 

Situaţia geopolitică, marcată de instabilitatea situaţiei 

politice din Orientul Mijlociu unde conflictul din Siria şi 

Irak au ca efect deplasarea internă sau internaţională a 

unui număr important de persoane, situaţia din Turcia şi 

ameninţările Istanbulului de denunţare unilaterală a 

înţelegerii cu UE, dar şi situaţia imigranţilor aflaţi în 

prezent pe teritoriul Serbiei, produc efecte asupra 

migraţiei şi azilului în România. 

Pe de altă parte, o propunere de modificare a prevederilor 

Regulamentului Dublin în ceea ce priveşte aplicarea 

principiului solidarităţii şi responsabilităţii la nivelul UE 

presupune repartizarea în mod automat pentru fiecare stat 

membru a unui număr de cereri de protecţie 

internaţională, conform unei chei de distribuţii ce ia în 

calcul criteriile referitoare la populaţia statului membru 

50% şi PIB–ul naţional al statului membru 50%. Comisia a 

indicat faptul că această cheie va fi aplicată unui număr 

stabilit în baza utilizării sistemului automat de date, care 

se va aplica în situaţii normale. 

În situaţii dificile, statele membre supuse presiunii pot 

apela la mecanismul automat de alocare, astfel încât statele 

membre să preia un număr definit de cereri pentru a 

elibera statul respectiv de sub presiune. De asemenea, 

Comisia a indicat faptul că, în situaţii dificile, numărul 

maxim de persoane care vor putea fi alocate este de 200.00 

de persoane într-o perioadă de doi ani. În situaţii de crize 
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severe, Comisia a indicat că vor fi efectuate intervenţii  din 

partea instituţiilor europene, în special prin decizii ale 

Consiliului.  

Situaţia operativă la nivel naţional a înregistrat cea mai 

mare evoluţie, fiind influenţată, la nivel naţional, de 

intensificarea trecerilor ilegale la frontiera de sud-vest cu 

Serbia şi Ungaria, precum şi de depistarea unor grupuri de 

străini pe frontiera maritimă şi pe raza judeţului 

Constanţa.  

Pe linie de migraţie, acest fapt are consecinţe asupra  

capacităţii Inspectoratului General pentru Imigrări de 

preluare de la frontieră a imigranţilor, de cazare în centrele 

de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, de 

procesare cu celeritate a cazurilor de custodie şi 

îndepărtării de pe teritoriu.  

Pe linie de azil, acest fapt are consecinţe asupra capacităţii 

de recepţie şi cazare în centrele de proceduri şi cazare 

pentru solicitanţii de azil, capacităţii de procesare a 

cererilor de protecţie internaţională şi de transfer între 

centrele de proceduri şi cazare pentru solicitanţii de azil. 

Persoanele care obţin o formă de protecţie sunt incluşi, în 

prima parte a şederii lor în România, în programe de 

integrare care urmăresc dobândirea abilităţilor şi 

cunoştinţelor necesare adaptării la specificul societăţii 

româneşti.  

În anul 2017 s-a înregistrat cel mai mare număr de 

solicitanți de azil pe teritoriul României, respectiv 4820 de 

cereri de protecție internațională. De asemenea, începând 

cu anul 2011 şi până în anul 2017, au beneficiat de 

programul guvernamental de integrare 2584 de străini cu o 

formă de protecţie.  

Comparativ cu anii anteriori, când numărul de persoane 

aflate în programul de integrare era determinat şi de 

creşterea numărului celor care au obţinut o formă de 

protecţie proveniţi din Nordul Africii, în ultima perioadă, 

situaţia operativă a suferit modificări substanţiale. Astfel, 

în contextul evenimentelor petrecute în Siria, România 

înregistrează un număr crescut de persoane care obţin o 

formă de protecţie şi se înscriu în programul 

guvernamental de integrare. 

2. Schimbări preconizate Având în vedere necesitatea aprobării Planului de acțiune 

pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale 

privind imigrația, s-a identificat soluția modificării 

Hotărârii Guvernului nr.780/2015 în sensul introducerii 

unei noi anexe, respectiv anexa nr. 3, care să cuprindă 

Planul de acțiune pe anul 2018 pentru implementarea 
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Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015 

- 2018. 

Astfel, prin Planul de acţiune pe anul 2018 se au în vedere 

prevederile Capitolului IX - Etape ulterioare şi instituţii 

responsabile şi măsurile concrete pentru implementarea în 

practică a obiectivelor Strategiei naţionale. 

Prin urmare, pentru anul 2018, în vederea gestionării 

oportune a fenomenului imigraţiei şi azilului, instituţiile 

reprezentate în Grupul de coordonare a implementării 

Strategiei naţionale privind imigraţia, prevăzute în 

cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind 

constituirea Grupului de coordonare a implementării 

Strategiei naţionale privind imigraţia, cu modificările şi 

completările ulterioare, vor lua măsuri de transpunere a 

obiectivelor documentului strategic în vigoare, luând în 

considerare situaţia operativă înregistrată în ultima 

perioadă.  

Pe linie de migraţie, este necesară continuarea procesului 

de facilitare a accesului pe teritoriul României a cetăţenilor 

terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă, 

atât prin crearea unor mecanisme, cât şi prin dezvoltarea 

cooperării cu ministerele/asociaţiile/organismele interesate 

în stabilirea nevoii de instruire /pregătire a cetăţenilor din 

state terţe pentru domeniile/profesiile ce prezintă interes. 

În vederea prevenirii înregistrării unui număr mare de 

imigranţi ilegali, vor fi luate măsurile necesare în vederea 

asigurării unei informări mai bune a străinilor care au un 

drept de şedere pe teritoriul României, precum şi a celor 

care intenţionează să vină în România. 

În ceea ce privește gestionarea migrației ilegale, având în 

vedere situaţia operativă, vor fi luate măsuri de 

intensificare a acţiunilor comune, precum şi a schimbului 

de date şi informaţii în scopul depistării străinilor cu 

şedere ilegală.   

Va fi acordată în continuare prioritate eforturilor de 

returnare voluntară și trebuie avute în vedere măsuri de 

returnare voluntară și de reintegrare cu asistenţa UE, care 

ar putea fi puse în aplicare în strânsă cooperare cu ţările de 

origine, cu organizaţiile internaționale și cu organizațiile 

neguvernamentale. 

Creşterea operativităţii şi capacităţii structurilor 

competente pentru returnarea imigranţilor ilegali 

reprezintă un obiectiv major în perioada imediat 

următoare, a cărui realizare va fi urmărită în strictă 

conformitate cu standardele UE în domeniul returnării, cu 

cele mai bune practici în ceea ce priveşte returnarea 
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voluntară sau forţată a persoanelor aflate în situaţii ilegale, 

cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a 

demnităţii umane.  

Pe linie de azil, va continua procesul de implementare a 

unei politici clare şi coerente a României în domeniul 

azilului, ca parte componentă a politicii în domeniul 

imigraţiei, în care se respectă obligaţiile asumate pe plan 

european şi internaţional prin instrumentele legale la care 

statul român este parte, pe de o parte, şi interesul naţional, 

pe de altă parte, prin realizarea unui echilibru între 

drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în nevoie de 

protecţie internaţională.  

Măsurile instituite vor fi adaptate creşterii numărului 

cererilor de azil şi presiunii existente asupra capacităţii 

centrelor regionale din subordinea Inspectoratului General 

pentru Imigrări, fiind luate măsuri de suplimentare a 

spaţiilor de cazare.  

De asemenea, vor fi instituite măsuri necesare prevenirii 

unei crize în domeniul imigraţiei, având în vedere 

presiunea exercitată asupra capacităţii de cazare în centrele 

aflate în subordinea Inspectoratului General pentru 

Imigrări.   

Având în vedere faptul că măsurile prevăzute de lege 

pentru realizarea integrării se referă la facilitarea accesului 

la o serie de drepturi economice şi sociale, cum ar fi 

dreptul la muncă, la educaţie, dreptul la o locuinţă, 

dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială şi la 

programele de integrare, este necesară continuarea 

acţiunilor convergente ale instituţiilor cu atribuţii în 

domeniu, precum şi instituirea unor măsuri constatate ca 

deficienţe în realizarea cu succes a  acestui proces.  

O prioritate va fi reprezentată de atragerea fondurilor 

necesare integrării străinilor în societatea românească, 

pregătirii şi dotării personalului, precum şi achiziţionării 

mijloacelor necesare dotării centrelor regionale de 

integrare şi a spaţiilor existente sau nou create.   

Vor fi continuate demersurile în vederea gestionării 

problematicii refugiaţilor evacuaţi temporar în România 

prin îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor care revin 

României conform Acordului dintre Guvernul României şi 

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi 

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind 

evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în 

nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea 

ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi 

pentru reglementarea unor aspecte procedurale de 
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implementare a acestuia, ratificat de România prin Legea 

nr.291/2008 (denumit în continuare Acordul tripartit). 

În vederea îmbunătăţirii acestui proces de integrare a 

solicitanţilor unei forme de protecţie, vor fi luate măsuri 

inclusiv de ordin legislativ care vor viza şcolarizarea 

acestei categorii, documentele necesare eliberării actelor de 

stare civilă pentru această categorie, protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, reamenajarea unor 

clădiri dezafectate sau construirea unor locuinţe noi 

destinate persoanelor cu o formă de protecţie, 

recunoaşterea calificărilor profesionale obţinute pe căi 

informale etc. 

 

3. Alte informaţii Proiectul cuprinde acţiuni raportate la următoarele 

obiective specifice relevante pentru transpunerea şi 

implementarea obiectivelor generale: 

- facilitarea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor 

terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă 

(crearea cadrului juridic pentru atragerea şi menţinerea 

forţei de muncă potrivit nevoilor identificate); 

- favorizarea accesului cetăţenilor statelor terţe către 

instituţiile de învăţământ superior din România pentru 

domeniile şi profesiile identificate ca deficitare; 

- facilitarea admiterii şi şederii cetăţenilor din state terţe 

pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul 

României în concordanţă cu interesul economic naţional; 

- asigurarea unei informări mai bune a cetăţenilor statelor 

terţe privind posibilităţile şi condiţiile de imigraţie legală; 

- informarea permanentă cu privire la riscurile generate de 

migraţia ilegală şi munca nedeclarată, precum şi a 

sancţiunilor şi măsurilor restrictive ce pot fi aplicate; 

- eficientizarea controlului legalităţii şederii şi muncii 

cetăţenilor statelor terţe pe teritoriul României; 

- întărirea cooperării cu autorităţile române competente 

pentru combaterea imigraţiei ilegale şi a muncii 

nedeclarate a cetăţenilor statelor terţe; 

- aplicarea măsurilor de returnare a imigranţilor ilegali la 

standardele Uniunii Europene; 

- continuarea asigurării accesului la procedura de azil şi 

respectarea principiului non refoulement (principiul 

nereturnării); 

- procesarea cererilor de azil în mod eficient şi conform 

standardelor legale naţionale, europene şi internaţionale 

aplicabile; 

- combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil; 

- asigurarea unui standard demn de viaţă al solicitanţilor 
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de azil conform standardelor legale naţionale, europene şi 

internaţionale aplicabile; 

- asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii cu 

celelalte sisteme de azil din statele membre, coordonarea 

cu Biroul European de Sprijin  pentru Azil precum şi 

întărirea şi creşterea calităţii procedurii de azil şi a 

măsurilor de integrare a persoanelor cu o formă de 

protecţie internaţională din ţările terţe;  

- gestionarea unitară şi coerentă a situaţiilor apariţiei unui 

aflux de imigranţi ilegali pe teritoriul României, generat de 

situaţii de criză de natură politică, socială, economică sau 

militară; 

- integrarea socială a cetăţenilor statelor terţe care au 

dobândit o formă de protecţie în România şi a celor cu 

şedere legală; 

- încorporarea aspectelor integrării în toate celelalte politici 

din domeniile relevante;  

- crearea unui mediu care să faciliteze integrarea 

cetăţenilor statelor terţe; 

- asumarea obligaţiilor României ca stat de relocare a 

refugiaţilor; 

- continuarea derulării operaţiunilor prin Centrul de 

Relocare de Urgenţă de la Timişoara conform Acordului 

tripartit.  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Facilitarea accesului pe teritoriul României a cetăţenilor 

terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de muncă 

va determina reducerea ratei şomajului. Atragerea 

studenţilor proveniţi din state terţe, precum şi promovarea 

educaţiei în rândul imigranţilor aflaţi în situaţie de şedere 

legală vor contribui la asigurarea competenţelor necesare 

pentru acoperirea deficitului existent pe piaţa forţei de 

muncă.  

11Impactul asupra mediului 

concurenţial şi al  domeniului 

ajutoarelor de stat. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Acordarea unor facilităţi privind admiterea şi şederea pe 

teritoriul României a categoriilor de imigranţi care pot 

contribui la acoperirea unor domenii deficitare ori cu 

impact în dezvoltarea economică va avea un efect benefic 

atât pentru investitorii şi angajaţii proveniţi din state terţe, 

cât şi pentru angajaţii români. Încurajarea investiţiilor 

străine în România va fi influenţată de crearea de către 

autorităţile române a cadrului necesar atragerii pe 
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teritoriul naţional a potenţialilor investitori, precum şi a 

cetăţenilor statelor terţe a căror prezenţă este necesară 

pentru buna implementare şi derulare a investiţiilor. 

21Impactul asupra sarcinilor 

administrative. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

22 Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

 

3. Impactul social În vederea acceptării categoriilor de persoane la care se 

face referire în cuprinsul Planului de acțiune pentru anul 

2018, este necesară integrarea lor în societatea românească.   

Facilitarea integrării locale a cetăţenilor statelor terţe cu o 

formă de protecţie reprezintă o soluţie durabilă la situaţia 

cu care aceştia se confruntă şi reprezintă, în mare măsură, 

şi o obligaţie a autorităţilor române asumată în momentul 

acordării protecţiei acestor persoane. 

De asemenea, un alt grup ţintă al politicii de integrare este 

reprezentat de persoanele nou venite în România, care 

necesită cunoştinţe de limba română şi orientare în 

societate. Deşi voluntară, participarea cetăţenilor statelor 

terţe la cursurile de limba română, sesiunile de orientare 

culturală şi consiliere, reunite în programe de integrare, 

are rolul de a le facilita acestora obţinerea dreptului de 

şedere permanentă şi, ulterior, a cetăţeniei române, prin 

însuşirea cunoştinţelor necesare unui nivel corespunzător 

de integrare în societatea românească.  

 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii                                 Nu este cazul 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent,cât şi pe termen lung (5 ani) 

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus: 

a) buget de stat, din acesta: 

   i) impozit pe profit 

   ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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stat: 

   (i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

 a) buget de stat, din acesta: 

   i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

   (i) cheltuieli de personal 

   (ii) bunuri şi servicii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impactul financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

7.Alte informaţii Fondurile necesare implementării  activităţilor cuprinse în 

Planul de acţiune pentru anul 2018 se asigură de către 

fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea 

obiectivelor, în raport cu priorităţile, resursele disponibile 

şi etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul 

aprobat pe anul 2018 şi în estimările de cheltuieli pentru 

perioada 2019 - 2020, precum şi din alte surse legal 

constituite, potrivit legii.  

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului  

de act normativ: 

a)acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare 

a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ; 

b)acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

În vederea implementării activităţilor din cuprinsul 

proiectului, este necesară modificarea unor acte normative, 

astfel: 

- O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 

România, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea  asigurării concordanţei cadrului 

legal cu Recomandarea Comisiei Europene nr. 432 din 

2017, respectiv includerea posibilităţii emiterii unei decizii 

de returnare în cazurile în care şederea ilegală este 
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noilor dispoziţii. detectată în timpul unei verificări de ieşire din ţară;  

- H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea metodologiei cu 

privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de 

stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul introducerii unor prevederi distincte cu privire la 

documentele ce trebuie prezentate de solicitanţii de azil şi 

persoanele cu o formă de protecţie pentru eliberarea 

actelor de stare civilă în situaţia evenimentelor petrecute 

pe teritoriul României;  

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea asigurării concordanţei cu 

prevederile Legii 122/2006 privind azilul în România, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor 

care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de 

şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic 

European, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1483/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a  Ordonanţei Guvernului nr. 

44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au 

dobândit o formă de protecţie sau cu un drept de şedere în 

România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European 

(condiţionată de modificarea O.G. nr. 44/2004).  

 

11Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia în 

domeniul achiziţiilor publice.                    

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun 

prevederi comunitare. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

4. Hotărâri ale  Curţii  de Justiţie a 

Uniunii Europene. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

6. Alte informaţii 

 

În vederea implementării activităţilor din proiect, vor fi 

elaborate următoarele proiecte de acte normative: 

- H.G. pentru stabilirea contingentului pe tipuri de 
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lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România 

- H.G. pentru aprobarea unei strategii guvernamentale 

prin intermediul căreia să se sprijine reamenajarea unor 

clădiri dezafectate sau construirea unor locuinţe noi 

destinate persoanelor cu o formă de protecţie. 

Secţiunea a 6-a 

Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a 

Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia 

pentru perioada 2015-2018 a fost însuşit de instituţiile membre ale Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 

572/2008 cu modificările şi completările ulterioare.  

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul proiectului 

de act normativ. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile HG nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor  interministeriale, în 

conformitate  cu prevederile HG 

nr.750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permanente. 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a. Consiliul Legislativ 

b. Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c. Consiliul Economic şi Social 

d. Consiliul Concurenţei 

e. Curtea de Conturi 

      Proiectul  urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ 

 

 

  

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice 

prin afișarea pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, 

fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 7 din 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

proiectului de act normativ, precum 

şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice. 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

3. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice 

centrale şi/sau locale - înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

 

2. Alte informaţii 

 

Nu este cazul 

 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

În forma prezentată, proiectul de act normativ a fost însuşit de toate instituţiile interesate.  

Faţă de cele prezentate, a fost elaborată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 

imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru 

implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, pe care o 

supunem Guvernului  spre adoptare. 
 

 MINISTRUL AFACERILOR  INTERNE 

 

 CARMEN DANIELA DAN 
 

 

      AVIZĂM FAVORABIL 

 

VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

 

PAUL STĂNESCU  

 

 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 

 

TEODOR MELEŞCANU 

 

 

MINISTRUL  SĂNĂTĂŢII 

 

SORINA PINTEA 

 

 

MINISTRUL PENTRU MEDIUL DE 

AFACERI, 

COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT 

 

ŞTEFAN-RADU OPREA 

 

 

DIRECTORUL SERVICIULUI DE 

INFORMAŢII EXTERNE 

 

 

MINISTRUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI 

SOCIALE 

 

LIA-OLGUŢA VASILESCU 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR  PUBLICE 

 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

MINSTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 

MIHAI-VIOREL FIFOR 

 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

 

 

VALENTIN POPA 

 

 

DIRECTORUL SERVICIULUI ROMÂN DE 

INFORMAŢII 

EDUARD HELLVIG 

 
 

MINISTRUL  JUSTIŢIEI 

 

TUDOREL TOADER 
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H O T Ă R Â R E 

  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea 

Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018 şi  

a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naţionale privind 

imigraţia pentru perioada 2015-2018 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 

90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Articol unic - Hotărârea pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru 

perioada 2015 - 2018 şi a Planului de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei 

naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015 - 2018, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Hotărâre pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-

2018, a Planului de acţiune pe anul 2015 și a Planului de acțiune pe anul 2018 pentru 

implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018” 

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul cuprins: 

„Art. 21 - Se aprobă Planul de acțiune pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale, 

denumit în continuare Plan de acțiune pe anul 2018, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

3. După articolul 4 se introduce un nou articol, art. 41, cu următorul cuprins: 

„Art. 41 - Fondurile necesare implementării  activităţilor cuprinse în Planul de acţiune pe anul 

2018 se asigură de către fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în 

raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a acestora, cu încadrarea în 

bugetul aprobat pe anul 2018 şi în estimările de cheltuieli pentru perioada 2019 -2020, 

precum şi din alte surse legal constituite, potrivit legii. ” 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 

 

Bucureşti, 

Nr. ____ 


