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Guvernul României - Hotărâre nr. 780/2015 din 23 septembrie 2015 
 

Hotărârea 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 vigoare de la 23 octombrie 2015 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 23 octombrie 2015. Nu există 

modificări până la 08 iunie 2016. 
 
    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.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 
2015-2018, denumită în continuare Strategia naţională, prevăzută în anexa nr. 
1.   
   Art. 2. -   Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2015 pentru implementarea 
Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2015-2018, denumit în 
continuare Plan de acţiune, prevăzut în anexa nr. 2.   
   Art. 3. -   Fondurile necesare implementării Strategiei naţionale se planifică 
de către fiecare instituţie cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în bugetele 
proprii, în raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de realizare a 
acestora în perioada 2015-2018.   
   Art. 4. -   Fondurile necesare implementării Planului de acţiune se stabilesc 
de către fiecare instituţie publică cu atribuţii în realizarea obiectivelor, în 
bugetele proprii, în raport cu priorităţile, resursele disponibile şi etapele de 
realizare a acestora, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2015.   
   Art. 5. -   Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
789 bis.   
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    Bucureşti, 23 septembrie 2015.   
    Nr. 780.   
 


