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Cooperarea în domeniul combaterii imigraţiei ilegale şi aplicãrii returnãrii a continuat prin intermediul activitãţilor
organizate în cadrul proiectului finanţat din Fondul European de Returnare, în contextul modificãrii legislaţiei în
domeniul regimului juridic al strãinilor, prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014. Alãturi de transpunerea
standardelor europene în domeniu, modificãrile au în vedere soluţionarea aspectelor problematice identificate în
practicã, inclusiv pe baza dezbaterilor celor implicaţi.
Prin proiect au fost organizate 10 evenimente la care au participat peste 200 de specialişti şi viitori practicieni din
partea a mai mult de 10 instituţii. Douã seminarii au fost incluse în cadrul programului de formare continuã al
Institutului Naţional al Magistraturii, un alt eveniment fiind organizat cu prilejul celebrãrii zilei imigrãrii, 07
aprilie. Au fost realizate trei publicaţii cuprinzând cadrul normativ actualizat, o nouã compilaţie de jurisprudenţã şi
o colecţie de studii privitoare la bunele practici în materie. Subiectele abordate au vizat legãtura între dreptul penal
şi imigraţie, dreptul la viaţã de familie şi cãsãtoria de convenienţã, precum şi custodia publicã.
Proiectul „Cooperarea în domeniul combaterii imigraţiei ilegale şi aplicãrii returnãrii” a fost finantat prin
intermediul Programului General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” al Uniunii Europene,
gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Schengen, ca Autoritate Responsabilă şi prin
Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Delegată, în cadrul Programului Anual 2013, aferent
Fondului European de Returnare, număr de referinţă: RF/13.01-07.01, Acţiunea 7.
Proiectul a fost implementat de cãtre Asociaţia JRS România, beneficiind de un sprijin financiar în valoare totalã
de 167.497,67 lei.
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