
 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din 

infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de 

acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea 

creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este 

profitabilă!” 

 

Având în vedere prevederile art. 25 lit. e), art. 37 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare și  art. 43 lit. d) din Legea 

nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normativecu modificările și completările 

ulterioare, 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 

(1) Se aprobă Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru 

perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!”, denumită în continuare Strategia, prevăzută în 

anexa nr. 1. 

 

Art. 2 

(1) Se aprobă Planul de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale 

privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu 

este profitabilă!”, denumit în continuare Plan de acțiune, prevăzut în anexa nr. 2. 

 

Art. 3 

Consiliul de coordonare a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

coordonează, potrivit domeniului de competență, implementarea Strategiei privind recuperarea creanțelor 

provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de 

acțiune pentru perioada 2021-2025, iar autoritățile implicate contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor 

propuse prin acestea. 

 

Art. 4 

Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategie şi în Planul de acţiune prevăzut la art. 2 se face în limita 

fondurilor aprobate anual prin legile bugetare anuale, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit 

legii.  

 

Art. 5 

Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 


