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Introducere
Acest raport este rezultatul Proiectului Trilateral „Gestionarea Problemei Migraţiei în Regiunea Mării negre: Îmbunătăţirea Implementării Politicilor Naţionale ale Ucrainei, Moldovei şi României prin Cooperarea
Regională între ONG-uri” implementat de către trei centre intelectuale din Kiev, Chişinău şi Bucureşti,
cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul programului „Est-Est: parteneriat fără frontiere”. Scopul
principal al acestui raport a fost examinarea problemelor comune privind fluxurile de migraţie şi politicile
migraţioniste în Republica Moldova, România şi Ucraina şi crearea unui program pentru eficientizarea
implementării politicilor migraţioniste naţionale prin intensificarea cooperării bilaterale, trilaterale şi regionale extinse în gestionarea migraţiei în regiunea Mării Negre.
Migraţia, fie legală sau ilegală, este una din principalele provocări de securitate, stabilitate şi dezvoltare
economică ale Regiunii Mării Negre. Factorii, cum ar fi conflictele etnice şi teritoriale nesoluţionate,
nesiguranţa frontierelor, instituţii democratice slabe şi sărăcia, creează condiţii pentru migraţia necontrolată
din sau prin regiune spre Europa de Vest. Cu toate că ultima rundă a extinderii UE a catalizat procesul de
instituţionalizare a cooperării regionale în politica migraţionistă, ţările Mării Negre continuă să abordeze
problemele migraţiei în mod separat.
În timp ce coordonarea la nivelul regional a gestiunii migraţiei este un scop strategic pe termen lung, sporirea cooperării între ţările vecine este un obiectiv realist şi realizabil pe termen mediu. Ţările riverane, pe
care este focusat acest raport, împart frontierele comune şi respectiv fluxurile comune de migraţiune, şi,
deseori, probleme comune ce ţin de gestionarea lor. De la începutul anilor ’90, cetăţenii Republicii Moldova, României şi Ucrainei sunt antrenaţi pe pieţele Uniunii Europene ale forţei de muncă. Cu recenta aderare
a României la UE, cetăţenii săi au obţinut sau vor obţine în viitor oportunităţi egale de angajare alături de
cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene; ucrainenii şi moldovenii sunt, însă, printre cetăţenii
ţărilor terţe care vin legal sau ilegal în UE, în căutarea locurilor de muncă.
Pentru toate trei ţări, migraţia este un fenomen relativ nou, deci, legislaţia şi politica de gestionare a migraţiei
mai sunt în proces de formare. De altfel, pentru toate aceste ţări, procesul de integrare UE a afectat considerabil politicile migraţioniste. România a adoptat legislaţia şi politicile UE în procesul de aderare la UE, pe
când Moldova şi Ucraina participă în Politica Europeană de Vecinătate, în care migraţia este prioritate de
cooperare şi convergenţă.
În ultimul timp, Ucraina şi România se transformă în ţări de imigrare. Toate trei ţări au probleme similare
privind protecţia refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, implementarea convenţiilor internaţionale şi legislaţiei
pentru azil, şi perfecţionarea politicilor slabe de integrare. Poziţionarea ţărilor în fluxurile migraţioniste
din regiunea Mării Negre şi Europa este definită de faptul că Ucraina deţine a patra poziţie în lume privind
numărul migranţilor internaţionali, conform raportului din 2006 al Comisiei ONU privind Populaţia şi
Dezvoltarea, iar Republica Moldova este în topul ţărilor după ponderea remitenţelor raportate la Produsul
Intern Brut.
Toţi aceşti factori au devenit puncte iniţiale pentru cercetările trilaterale. Fiecare din rapoartele celor trei
ţări a fost elaborat de către o echipă de experţi naţionali, reprezentând organizaţii non-guvernamentale,
urmând discuţii cu participarea principalelor părţi interesate – agenţii guvernamentale, deputaţi în parlament, organizaţii non-guvernamentale şi comunităţi de experţi. Constatările şi recomandările celor trei ţări
sunt produsul consultării celor trei echipe de experţi naţionali.
Sperăm că proiectul implementat şi acest raport, în calitatea sa de rezultat al proiectului, nu a fost doar
contribuţia societăţii civile la elaborarea de politici publice în domeniul migraţiei în aceste trei ţări respective, dar şi va promova cooperarea între actorii guvernamentali şi non-guvernamentali din acetse ţări din
arealul Mării Negre.
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1. Moldova
1. 1. Tendinţele Migraţiei în Republica Moldova
1.1.1. Volumul şi Tendinţele Migraţiei Forţei de Muncă în Republica Moldova
În Republica Moldova, migraţia reprezintă un fenomen de amploare şi de importanţă majoră, dat fiind faptul
că o pondere semnificativa din persoanele apte de muncă sunt implicate în acest proces, iar remitenţele
constituie peste 1/3 din PIB1 . Cu toate acestea, nu dispunem de o informaţie adecvată şi completă privind
numărul exact al migranţilor care lucrează în străinătate. Una dintre principalele cauze este lipsa unui
sistem eficient şi durabil de evidenţă a fenomenului migraţionist. De asemenea, un impact negativ asupra
procesului evidenţei îl exercită lipsa de control naţional unificat asupra hotarelor de est ale ţării, ca urmare
a nesoluţionării conflictului transnistrean. Mai mult ca atât, practic guvernul Republicii Moldova nu dispune de informaţii privind mişcarea migratorie a populaţiei din Transnistria; această regiune, din 1992, nu
este efectiv controlată de autorităţile de la Chişinău.2 Din aceste considerente, toate datele prezentate în
această lucrare se referă la Republica Moldova, excluzând partea transnistreană.
În mass-media figurează cifre de la 340 de mii până la 1 milion de imigranţi. Rezultatele sondajelor sociologice şi ale recensământului populaţiei din 2004 atestă că în migraţia forţei de muncă sunt implicaţi în jur
de 600 mii persoane, sau fiecare a treia persoană aptă de muncă din ţară.
Cea mai numeroasă prezenţă a migranţilor moldoveni se înregistrează în Rusia (60%), Italia (20%), Portugalia (5%), Spania, Turcia, Grecia, Franţa, România, Ucraina. După caracterul muncii şi preferinţele de gen,
se deosebesc ţări de destinaţie „masculină” (Rusia, Ucraina, Spania, Portugalia – construcţii) şi „feminină”
(Italia, Turcia – sectorul serviciilor).
În acelaşi timp, se observă tendinţa de concentrare a migranţilor în oraşele mari, megapolisuri. În 10 oraşe
(Moscova, Roma, Sankt-Peterburg, Istambul, Odesa, ş.a.) s-au concentrat practic ¾ din numărul total de
migranţi moldoveni.

Tabelul 1. Migranţii moldoveni în străinătate (mii persoane)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oraşul
Moscova (Rusia)
Roma (Italia)
Sankt-Petersburg (Rusia)
Istambul (Turcia)
Odesa (Ucraina)
Lisabona (Portugalia)
Milano (Italia)
Padova (Italia)
Paris (Franţa)
Tiumeni (Rusia)

Numărul de migranţi
145,388
12,815
9,084
8,597
7,650
6,294
5.801
4,849
4,222
3,893

%
51.69
4.56
3.23
3.06
2.72
2.24
2.06
1.72
1,50
1,38

Evident, această „armată” de câteva mii de migranţi moldoveni nu sunt plecaţi la muncă peste hotare în
acelaşi timp, datorită caracterului sezonier al muncii3. Desigur că sunt unele perioade „de vârf” (luni), în
1 Sursa: Banca Naţională a Moldovei (BNM)
2 Sursele privind numărul migranţilor din regiunea transnistreană sunt controversate; astfel, conform datelor oficiale a proclamatei
republici, numărul emigranţilor a fost într-o continuă descreştere începând cu anul 1990 - 32,9 mii până la 10,8 mii în 2007. Potrivit
altor surse, aproape o treime din populaţia aptă de muncă din Transnistria îşi câştigă existenţa în afara regiunii. (Maxim Kuzolev,
Analiza social-economică a regiunii transnistrene).
3 Conform estimărilor studiului OIM „Remitenţele şi Migraţia în Republica Moldova - 2006”, un număr de 252 mii persoane
munceau la momentul desfăşurării studiului peste hotare, iar mai mult de 1,5 milioane de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiau în
gospodării care primeau remitenţe
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care majoritatea migranţilor pleacă la lucru (februarie, martie, august, octombrie), sau perioade în care
cea mai mare parte dintre aceştia se întorc în Moldova pentru sărbători, odihnă, tratament (decembrie,
aprilie).
Migraţia forţei de muncă în Rusia se deosebeşte de cea către Uniunea Europeană prin durata şederii în ţara
gazdă. Gastarbaiterii moldoveni se află în mediu pe teritoriul Rusiei în jur de 7 luni, deci migranţii moldoveni reprezintă fluxul temporar, chiar cu preponderenţă sezonier al migraţiei în Rusia. În ţările Uniunii
Europene, durata medie de aflare este mai mare de un an (14-16 luni).
Un rol important în înţelegerea situaţiei şi perspectivelor migraţiei forţei de muncă îl are planurile de viitor
ale migranţilor. Fiecare al cincilea respondent care lucrează peste hotare în ţările UE nu intenţionează să se
întoarcă acasă, ci îşi construieşte, realizează, sau deja şi-a realizat aspiraţia de a rămâne permanent în ţaragazdă. În cazul migranţilor care lucrează în Federaţia Rusă, aceşti indicatori sunt de două ori mai mici.
O prognoză pe termen mediu (până în anul 2010) a evoluţiei populaţiei, PIB şi transferurilor băneşti în Moldova în contextul migraţiei forţei de muncă a ţării, atestă că în Republica Moldova migraţia va continua să
crească, indiferent de evoluţia social-economică a situaţiei ţării. Însă, o analiză mai profundă a numărului
persoanelor implicate în procesul migraţionist, din perspectiva a trei indicatori - migranţi plecaţi pentru
prima dată, reveniţi pentru o perioadă şi reveniţi definitiv - se pare că avem o tendinţă de descreştere a contingentului migrant. Astfel, dacă în anul 2004 din ţară au plecat pentru prima dată cca. 60 mii persoane, în
2005 acest număr a constituit doar 52.5 mii.

Figura 1. Dinamica emigraţiei
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* sursa: „Migraţia şi remitenţele”, OIM /CBS AXA, 2006

Numărul celor plecaţi pentru prima dată a înregistrat o creştere mai mult sau mai puţin constantă până
în anul 2004, doar cu excepţia perioadei 1999–2000. Presupunem că motivul principal al saltului înregistrat în 1999-2000 se regăseşte în efectele crizei financiare din Rusia din august 1998, care a afectat şi
populaţia Republicii Moldovei. Însă, din anul 2004 către anul 2005, acest indicator a înregistrat ritmuri de
descreştere, deşi mai mici ca proporţii decât cele din 2000–2001, însă spre deosebire de acesta, el nu a fost
precedat de o creştere foarte mare, deci presupunem că a fost o evoluţie naturală şi nu un rezultat al unei
perioade de şoc.4 Totodată, a crescut cota celor reveniţi definitiv în Republica Moldova.
Datorită complexităţii fenomenului migraţiei şi multitudinii de factori care îl determină, este dificil să facem
prognoze asupra numărului emigranţilor şi a direcţiilor de emigrare pe termen mediu şi lung, însă acestea
sunt absolut necesare în formarea politicilor naţionale şi internaţionale.

4 Vladicescu N, Cantrji V., Jigau I., Migration and investment of remittances: Republic of Moldova, 2008, OIM, (Cross-Border
Cooperation Soderkoping Process)
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1.2 Factorii ce determină migraţia forţei de muncă
În acelaşi timp, procesele de internaţionalizare şi globalizare economică, cererea semnificativă pentru
forţă de muncă ieftină în construcţii, sfera serviciilor, inclusiv a celor sexuale, în ţările dezvoltate, diferenţa
semnificativă în remunerarea muncii în ţară şi peste hotare, stimulează populaţia să migreze în căutarea
unor condiţii mai bune de muncă.
Comparând influenţa factorilor care determină migraţia internaţională a forţei de muncă, menţionăm
faptul că persoanele care pleacă în ţărilor CSI sunt de regulă mai sărace şi marginalizate, în comparaţie
cu cele care pleacă în ţările UE. Acest fapt deseori influenţează şi alegerea călătoriilor spre Rusia sau
Ucraina, costul călătoriei fiind comparativ mult mai mic decât în cazul UE. Deci, migraţia muncitorilor în
CSI este influenţată în mare parte de necesitatea de a supravieţui a migranţilor şi a familiilor acestora, pe
când migraţia către ţările Uniunii Europene este impulsionată de sporirea calităţii vieţii a migranţilor şi a
gospodăriilor lor.

Tabelul 2. Factorii care condiţionează şi impulsionează migraţia mondială
Ţările UE (%)
Factori care condiţionează emigrarea
Lipsa unui loc de muncă
Motive ce ţin de consum (nivel de trai)
Sărăcia
Factori care impulsionează
Existenţa contactelor sociale (capitalului)
Loc de lucru garantat
Condiţii bune de muncă
Ţara-gazdă este recomandată de o persoană, căreia i s-a
cerut sfatul
Modul de viaţă este mai bun peste hotare
Costul scăzut al călătoriei

Media generală(%)
26,43
46,56
12,69

34,27
46,78
20,51

31,90
38,57
44,72
51,55

27,54
36,06
34,21
40,86

5,89
14,18

3,36
49,10

Dacă în Rusia şi Ucraina migranţii moldoveni ajung fără nicio problemă, făcând uz de regimul liber de
trecere, pentru ţările UE este nevoie de viză, obţinerea căreia necesită cheltuieli adiţionale substanţiale.
Conform cercetărilor noastre, costul neoficial al călătoriei în ţările UE variază de la 2500 până la 4500 euro.
Se practică de asemenea şi trecerea ilegală a frontierei de stat spre Uniunea Europeană.
Studiile recente5 arată o tendinţă de emigrare pentru reunificarea familiei. Tot mai multe persoane au plecat peste hotare pentru a fi împreună cu soţul/soţia, cu părinţii, cu copii sau chiar prieten/prietenă. Se pare
că această tendinţă este în creştere, dat fiind faptul că pe de o parte cei plecaţi anterior şi-au făcut o anumită
situaţie în ţara-gazdă şi se gândesc la satisfacerea nevoilor emoţionale, iar, pe de altă parte, au acumulat
resurse financiare care le-ar permite să finanţeze eventuala emigrare ilegală a persoanelor dragi.

5 “Migraţia şi remitenţele în Republica Moldova - 2008”, CBS AXA/OIM Studiu Calitativ şi Vlădicescu N, Cantarji V., Jigau I.,
Migraţia şi investirea remitenţelor: Republica Moldova, 2008, OIM, (Cross-Border Cooperation Soderkoping Process)
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Portretul social-demografic al emigrantului din Republica Moldova
În migraţia internaţională a muncii sunt antrenaţi reprezentanţi din diferite categorii de gen, vârstă, profesii
şi educaţie, cei mai activi fiind tinerii şi persoanele de vârstă medie (peste 70% sunt până la 40 de ani şi
aproape 40% de până la 30 de ani). Vârsta medie a migrantului este de 35-36 de ani. În migraţiune sunt
prezente atât persoane cu studii superioare, cât şi muncitori necalificaţi, reprezentanţi ai sferei bugetare
(profesori, ingineri, medici), ai industriei, transportului, construcţiilor, gospodăriilor agricole.
Cu toate că majoritatea migranţilor sunt bărbaţi, ponderea femeilor este destul de mare, ajungând până la o
pătrime din numărul total. Migranţii - bărbaţi sunt preponderent angajaţi în: construcţii, transport, industrie,
gospodării agricole. Majoritatea moldovenilor lucrează în construcţii – 51%. Femeile migrante lucrează în
sfera serviciilor, comerţ, îngrijesc bătrânii, bolnavi, copii; în menaj, în sfera serviciilor sexuale. Marea
majoritate a migranţilor nu lucrează după calificarea pe care o au. Persoanele care muncesc în ţările UE sunt
cu un nivel de studii mai înalt comparativ cu media generală a emigranţilor.
Cu toate că mărimea salariilor diferă în grupul „CSI” şi „UE”, specificul grupului „CSI”, menţionat mai sus
(nivel ridicat de sărăcie, caracterul sezonier de aflare în ţara-gazdă, locuitorii satelor etc.) condiţionează o
mare parte din transferurile băneşti. Aceasta se analizează atât din perspectiva transferurilor băneşti, cât şi
din modelele de transportare a banilor înapoi în Moldova.
Este de menţionat faptul că fiecare al doilea dolar, euro, rublă, etc. câştigată în străinătate se trimite în ţară
prin canale neformale (neoficiale), ceea ce se datorează mai multor condiţii: statutul ilegal al migrantului de
intrare, şedere şi activitate; costuri mai reduse de transfer prin canalele neoficiale, neîncrederii în bănci,
etc.

1.1.2. Imigraţia în Republica Moldova
Deşi Republica Moldova este o ţară caracterizată preponderent de emigrare, de asemenea se înregistrează
şi fenomenul de imigrare. Conform recensământului desfăşurat în Republica Moldova în octombrie 2004,
în republică locuiau 180.255 (mai puţin de 5,4%) migranţi externi conform ţării de reşedinţă precedente
şi duratei de şedere permanentă în Republica Moldova. Majoritatea (173.200 persoane) au sosit din ţările
CSI. Durata aflării şi şederii permanente pe teritoriul Republicii Moldova a celor mai mulţi dintre ei atestă
faptul că aceştia au sosit în perioada sovietică.
Numărul cetăţenilor străini care locuiesc în Republica Moldova este mult mai mic, constituind 13.973
persoane (mai puţin de 0,5% decât populaţia permanentă a Republicii Moldova). Cea mai mare parte a
cetăţenilor străini (74,6%) au statut de şedere permanentă. Statutul de reşedinţă temporară îl caracterizează
pe fiecare al patrulea străin în Moldova (25,6%). Dintre străinii care locuiesc permanent, 84,4% sunt
cetăţenii ai altor state. Apatrid (sau persoană fără cetăţenie) este fiecare al şaselea străin (15,6%) rezident
permanent în Republica Moldova.
Imigraţia legală se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare, conform unor cote de imigrare stabilite de către stat. Din anul 1990, Moldova a început să ducă o politică de stabilire a cotelor anuale de
imigranţi. Între anii 1992-2006, cota practic nu s-a modificat şi era de 0,05% din populaţia ţării, ceea ce
constituie 2200 de persoane.
În această perioadă, în ţară au intrat aproximativ 22 de mii de oameni, cota totală fiind de aproape 33 mii
de oameni. Prin urmare, cota de imigrare niciodată nu a fost pe deplin valorificată (cu excepţia anului 2007,
când cota de imigrare a fost valorificată la 1 noiembrie 2007).
Cetăţenii CSI, în conformitate cu acordurile de la Bişkek, sosesc în Republica Moldova printr-un regim
fără vize, în timp ce cetăţenii noilor state independente sosesc în baza vizelor eliberate de către structurile
guvernamentale specializate din Republica Moldova. Din data de 1 ianuarie 2007 Republica Moldova a
introdus regimul de vize pentru imigranţii din ţările Uniunii Europene, SUA, Canada, Elveţia, Norvegia,
Islanda, Japonia.
Imigraţia legală în Moldova se realizează în formele tradiţionale, cunoscute în practica internaţională: reîntregirea familiilor, studiile sau serviciul. Se atestă creşterea numărului imigranţilor sosiţi temporar (studiile
şi serviciul). În acelaşi timp, descreşte numărul persoanelor venite pentru reşedinţă permanentă. Presupunem, că această tendinţă se va păstra şi în viitor. Motivul acestui fenomen constă în ne-atractivitatea
social-economică a ţării (una din cele mai sărace state ale Europei) şi nivelul scăzut de trai al populaţiei.
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În această perioadă, majoritatea migranţilor au sosit din Ucraina, Rusia, România, ţărilor arabe. În general,
imigranţii provin din 90 de ţări. Dacă recent tendinţa dominantă a fost de reîntregire a familiilor şi fluxurile
principale ale imigraţiei au fost din Rusia şi Ucraina, în prezent scopurile de bază ale imigrării sunt studiile
şi munca, rata imigranţilor din ţările ce nu fac parte din sistemul de migraţie post-sovietic (Turcia, Orientul
Apropiat, ţările islamice) fiind în creştere.
Datele statistice pentru anul 2007 confirmă aceste tendinţe.

Tabelul 3 . Repartizarea imigranţilor în Moldova în anul 2007 pe scopurile sosirii (pers.).
Scopurile sosirii
la muncă
la studii
imigraţie de familie
total

1002
221
847
2070

În acelaşi timp, migraţia ilegală nu e legată numai de pătrunderea ilegală în ţară, dar şi de şederea ilegală,
munca ilegală. Aceasta în primul rând se referă la cetăţenii CSI, care, sosesc în republică legal, dar ilegalitatea se manifestă în statutul şederii şi activităţii de muncă pe teritoriul Moldovei.

1.1.3. Migraţia Ilegală a cetăţenilor RM şi traficul de fiinţe umane
Fenomenul migraţiei în Republica Moldova, prin prisma ilegalităţii, poate fi caracterizat prin trei indicatori:
◊ Trecerea ilegală a frontierei prin diferite metode şi trasee, caracteristică în special celor care pleacă
în ţările europene;
◊ Aflarea ilegală în ţara-gazdă;
◊ Munca ilegală peste hotare.
Estimarea numărului celor antrenaţi în migraţia ilegală este practic imposibil, cert fiind că fenomenul
există.
Nereglementarea de masă a migraţiei forţei de muncă moldoveneşti exercită o influenţă negativă asupra
caracterului relaţiilor Republicii Moldova cu statele de destinaţie a forţei de noastre de muncă. Ilegalitatea
intrării şi aflării în ţară, comportamentul antisocial, încălcarea regulilor şi normelor sociale morale şi de
conduită influenţează negativ imaginea Moldovei ca un stat civilizat şi democratic. Această atitudine faţă de
statul moldovenesc deseori este înrăutăţită şi de problema traficului de fiinţe umane, în special a femeilor
tinere şi a fetelor din Republica Moldova, traficate cu scopul exploatării sexuale. Migraţia ilegală este deseori asociată cu traficul de fiinţe umane. În raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de fiinţe
umane, se precizează că 1% din migranţii moldoveni sunt victime ale traficului de fiinţe umane. Conform
datelor organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniu, principalele ţări în care sunt exploatate
victimele traficului de fiinţe umane sunt Turcia (exploatare sexuală) şi Rusia (exploatare prin muncă)6.
Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2007 au fost depistate 507 infracţiuni legate de
traficul de persoane, iar în primul semestru al anului 2008 – 352 de infracţiuni.
Cu toate acestea, în ultimul timp s-a conturat şi un alt aspect al relaţiilor Moldovei cu celelalte state în
contextul migraţiei internaţionale. Migranţii moldoveni devin monedă de schimb, instrument al presiunii
politice asupra Moldovei din partea Rusiei, asupra structurilor sale politice şi de stat. Evenimentele din anii
2005-2006 sunt mai mult decât elocvente în acest context.
O anumită dezvoltare a înregistrat migraţia ilegală de tranzit, aceasta fiind un fenomen de bază în procesele migraţioniste din Moldova, în care sunt antrenaţi atât cetăţenii ţărilor CSI, cât şi cetăţenii altor ţări,
în marea majoritate a cazurilor, originarii Asiei de Sud-Est, Africii. Parţial de aici fac parte şi persoanele
care s-au aflat pe teritoriul Moldovei şi nu doresc ori nu se pot întoarce acasă (studenţii). Aici includem şi
migranţii de tranzit, care, profitând de transparenţa relativă a graniţelor CSI, încearcă să ajungă în ţările
vest-europene.
6 Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei, Raport de activitate pentru anii 2003 – 2006, www.antitrafic.md. Centrul Internaţional La Strada, Date statistice, www.lastrada.md
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Prin Republica Moldova trece una din rutele neoficiale ale migraţiei ilegale de tranzit, în Europa de Vest. Dar,
spre deosebire de alte rute ale migraţiei ilegale de tranzit (prin Belarus sau Ucraina), ruta moldovenească
este mai puţin populară.
În opinia noastră, acest lucru se datorează faptului că pentru o asemenea circulaţie, migrantul de tranzit
este nevoit să treacă încă o frontieră suplimentar, să suporte riscuri, costuri financiare şi organizatorice
suplimentare pentru căutarea organizatorilor / transportatorilor, etc.
La trecerea frontierei, migranţii ilegali de tranzit utilizează frecvent forme şi metode cunoscute în practica
mondială de pătrundere pe teritoriul unui alt stat. Printre canalele de trecere a frontierei se evidenţiază:
◊
◊
◊

Trecerea ilegală a frontierei în Zona Verde (“frontiera verde”);
Trecerea frontierei în punctele legale de trecere a frontierei, cu ajutorul actelor false (falsificate) sau
originale, dar care aparţin unei alte persoane;
De cele mai multe ori se utilizează şi o formă de trecere ilegală a frontierei, precum trecerea frontierei cu ajutorul vehiculelor de tonaj mare care transportă diverse tipuri de materiale de construcţii,
materii-prime etc. Funcţionarea acestor canale nu este ceva nou, necunoscut în practica mondială a
migraţiei ilegale de tranzit.

Practica actuală arată că migranţii, încercând să treacă ilegal frontiera altor state, se ascund în automobilele
care transportă lemn, lână, ţigări, jucării, produse din metal, cuie, covoare. Migraţia ilegală este însoţită de
degerări, răceli şi alte boli, nu sunt mai puţin frecvente tragediile umane, moartea migranţilor.
Funcţionarea acestor canale este o activitate cu un grad ridicat de risc pentru migrantul de tranzit. Deseori,
migraţia ilegală de tranzit durează un timp îndelungat. Drept exemplu poate servi cazul identificat de către
grănicerii din Republica Moldova (aprilie 2008): 7 afgani încercau să ajungă în Italia, migraţia durând 2 ani
şi fiind oprită în Republica Moldova la mijlocul lunii aprilie 2008. Migranţii ilegali de tranzit se ascundeau
printre marfa unui automobil de tonaj mare.
Orice caz de trecere ilegală a frontierei de stat nu poate fi înfăptuit fără intermediari care asigură funcţionarea canalului de tranzit în zonele adiacente la frontiera de stat în diferite ţări. Activitatea intermediarilor
este suficient de diversificată. Aceasta include şi asigurarea cu acte, în cazul în care circulaţia implică trecerea frontierei de stat în punctele stabilite de trecere legală.
Dacă itinerarul include o trecere a frontierei, atunci un element necesar îl constituie căutarea ghizilor care
cunosc bine condiţiile locale, poziţia geografică şi situaţia la graniţă, dislocarea şi regimul de funcţionare
a gărzilor de grăniceri. Cu atât mai mult, persoanele care participă la migraţia ilegală de tranzit au nevoie
de ghizi nu numai pentru traversarea graniţei, dar şi pentru deplasarea pe un teritoriu al unui stat puţin
sau deloc cunoscut. Un exemplu elocvent îl poate servi cazul cetăţenilor Mali, care au încercat să ajungă pe
mare din Senegal în Europa, dar au ajuns prin Odesa şi Transnistria în Republica Moldova (Aşa şi a fost.
Moldova într-adevăr este o ţară europeană. Organizatorii traficului, care le-au promis africanilor Europa,
au fost corecţi).
Trebuie să remarcăm că migraţia ilegală de tranzit de cele mai dese ori se înfăptuieşte într-o formă organizată:
migranţii se organizează în grupuri. Practica arată că aceste grupuri pot fi omogene după naţionalitate, precum şi eterogene, fiind compuse din cetăţenii diferitor state.
Numărul migranţilor de tranzit ilegali este nesemnificativ. În marea lor majoritate, aceştia sunt originarii din ţările Americii Centrale şi Asiei de Sud-Est, care sosesc din Ucraina şi Rusia („marele tranzit
migraţionist Euroasiatic”) şi originarii din Africa, care încearcă să găsească rute noi de pătrundere în ţările
Uniunii Europene. De cele mai dese ori, aceştia sunt afganezii, pakistanezii, irakienii, cetăţenii Senegalului,
Mali şi ai altor ţări africane.
În mijlocul anilor 90 ai secolului XX au fost identificate cazuri unice de migraţie ilegală de tranzit de la
vest la est, când cetăţenii Iranului au trecut ilegal frontiera moldo-română în Moldova, cu scopul deplasării
ulterioare la est, în Iran.
Acest fapt demonstrează că Moldova se integrează în sistemul migraţionist global, care se caracterizează
prin circulaţia în masă a persoanelor de-a lungul osiilor „est-vest”, „sud-nord”, vectorul de migraţie „estvest” fiind cel dominant.

11

1.2. Politică Migraţionistă a Republicii Moldova
În politica de reglementare a migraţiei se evidenţiază o anumita evoluţie, condiţionată de reformularea
scopurilor politicii migraţioniste a Republicii Moldova. La prima etapă (1990-1994), migraţia era examinată
sub aspectul securităţii statale, protejarea populaţiei autohtone, moldovenilor, în contextul migraţiei masive
din spaţiul sovietic şi post-sovietic. În perioada 1995-2006 (a doua şi a treia etapă), conceptul politicii
migraţioniste nu este schimbat, se modifică însă scopul. Statul se străduieşte să apere interesele cetăţenilor
moldoveni care se află la muncă peste hotarele ţării.
În ultima perioadă, se observă modificarea conceptului. Migraţia este interpretată sub aspectul politicilor de
dezvoltare. Conţinutul etapei (din mai 2006) – regândirea asupra unor abordări conceptuale în legătură cu
reglementarea migrării forţei de muncă, desfăşurarea unei reforme instituţionale, o cooperare mai strânsă
cu Uniunea Europeană, contracararea migraţiei ilegale şi tranzitarea migraţională ilegală.

1.2.1. Reforma Instituţională
Prin revitalizarea acţiunilor guvernului în reglementarea migraţiei, fără îndoială, rolul principal îl are legalizarea activităţilor cetăţenilor moldoveni peste hotare;. Reforma a fost de asemenea condiţionată de
schimbarea priorităţilor în politica migraţionsită, fiind considerată parte integrantă a politicii sociale. Mai
mult decât atât, în încercarea de a unifica sistemul de reglementare a migraţiei cu sistemul de gestionare
a migraţiei Republicii Moldova, caracteristic ţărilor Uniunii Europene, Moldova schimbă conţinutul şi
funcţiile structurilor specializate în migraţie. Biroul Naţional pentru Migraţie s-a divizat între Ministerul
Economiei şi Comerţului, Ministerul Afacerilor Interne (Biroul Naţional pentru Migraţie şi Azil) şi Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. În reglementarea proceselor migraţioniste în Moldova
participă de asemenea, în măsuri diferite: Preşedintele, Parlamentul, Ministerul Economiei şi Comerţului,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene, Serviciul Granicieri
şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Principalul obiectiv în procesul de reglementare a migraţiei, lucru efectuat de către autorităţile publice
moldoveneşti, a imigranţilor, refugiaţilor, repatriaţilor, ducând o politică asemănătoare celei imigraţioniste,
contracararea traficului de fiinţe umane, migraţiei ilegale/ neregulate şi tranzitare, asigurarea cu azil a
refugiaţilor etc. Aceasta de asemenea scoate în evidenţă unele convergenţe în ceea ce priveşte relaţiile cu
Uniunea Europeană în sfera gestionării proceselor migraţioniste.
În august 2006 a fost creată Comisia pentru Coordonarea Activităţilor Legate de Migraţie condusă de vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe şi al Integrării Europene a Republicii Moldova.

1.2.2. Îmbunătăţirea cadrului normativ
Baza juridico-legală a gestionării migraţiei astăzi e reprezentată de Conceptia Politicii in domeniul Migraţiei,
Legea cu privire la migraţiune, Legea despre cetăţenie, Legea cu privire la intrare şi ieşire din Republica
Moldova, Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica Moldova, Legea cu privire la statutul refugiaţilor, Legea cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (decembrie 2005). Ţara are un cadru normativ larg în sfera managementului migraţiei: Programul de
guvernare pentru 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”, Planul naţional de măsuri cu
privire la migraţie şi refugiaţi (2006), Planul Naţional de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane
pentru anii 2008-2009 (aprilie 2008), Aprobarea programului de măsuri pentru susţinerea populaţiei ce
locuieşte în afara Republicii Moldova, (diasporei moldoveneşti), pentru anii 2006-2009 (2006) etc.
Republica Moldova cooperează cu structurile internaţionale specializate în domeniul migraţiei (Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie, Organizaţia Internaţională a Muncii, Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi).
La momentul de faţă, se elaborează proiecte de legi cu privire la cetăţenii străini a Republicii Moldova şi
a migraţiei forţei de muncă. S-a propus adoptarea legii cu privire la schimbarea principiilor de stabilire
a cotelor imigraţionale. Abordările revoluţionare sunt vizibile pentru stimularea ocupării forţei muncă şi
posibilităţilor de investiţii a imigranţilor în Republica Moldova.
În Legea cu privire la migraţia forţei de muncă o mare atenţie este acordată contracarării migraţiei nereglementate a cetăţenilor moldoveni. Legislatorii înăspresc controlul de activitate al agenţilor, ocupaţi de
angajarea în câmpul muncii a moldovenilor de peste hotare: firmele sunt obligate să furnizeze rapoarte trimestriale Biroului Naţional de Statistică şi Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Rapoartele indică:

12

cine, unde, pe ce termen a plecat şi când se va întoarce. Părinţii care intenţionează să plece să lucreze peste
hotare sunt obligaţi să aducă la cunoştinţă agenţiei despre faptul că copii lor rămân fără supraveghere.
A fost elaborat sistemul informaţional automatizat. Împreună cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
a avut loc un tender şi au fost stabilite companiile câştigătoare care vor asigura necesarul tehnic. În 2008
este planificată crearea unui sistem cu finanţare fixă, stabilit de programul „Moldova Electronică”.
Procesul de implementare constă într-un plan de acţiuni în sfera migraţiei şi a refugiaţilor. La începutul lunii
aprilie 2008, în Republica Moldova a fost inaugurat un nou sediu al Centrului de plasament a migranţilor
ilegali.

1.2.3. Strânsa cooperare cu Uniunea Europeană în domeniul reglementării
migraţiei
Moldova are propria politică migraţionistă, în contextul iniţiativelor migraţioniste ale Uniunii Europene.
Printre aceste iniţiative, menţionăm: aprobarea unei abordări globale faţă de migraţia în regiunile de est şi
sud-est învecinate cu Uniunea Europeană; parteneriatul privind mobilitatea şi migraţia circulară; instrument european de vecinătate şi cooperare; Misiunea Uniunii Europene privind Cooperarea la Frontieră
(EUBAM); Sinergia Mării Negre; noua tematică de cooperare cu ţările terţe în domeniul azilului şi migraţiei,
crearea Centrului Unic de Vize a Uniunii Europene; Acordul privind Simplificarea Regimului de Vize şi de
Readmisie.
- Având în vedere încheierea termenului Planului Individual de Acţiuni „Uniunea Europeană – Republica
Moldova”, autorităţile moldoveneşti au înaintat cu iniţiativa de a semna un nou document de cooperare
cu Uniunea Europeană. Acest document trebuie să fie bine consolidat din punct de vedere politic, oferind
Moldovei o continuitate a reformelor iniţiale de integrare europeană. Republica Moldova nu insistă ca acest
document să fie numit plan de aderare a Republicii la Uniunea Europeană. Moldova vrea ca în document să
fie clar menţionat că ţara va primi acces şi va avea posibilitate să folosească toate patru libertăţi, oferite de
Uniunea Europeană ţărilor ce urmează să adere.
- Moldova şi-a exprimat dorinţa de a adera în calitate de ţară-pilot la proiectul privind migraţia circulară
şi a venit la rândul său cu propuneri şi observaţii privind îmbunătăţirea mecanismului migraţiei circulare
şi de mobilitate. Au avut loc două runde de negocieri referitor la oferirea Republicii Moldova proiectulpilot de parteneriat în domeniul migraţiei circulare şi de mobilitate. În iunie 2008, Republica Moldova a
fost selectată în calitate de ţară, care va realiza proiectul-pilot în domeniul migraţiei circulare. Accentuăm
semnificaţia specială a unui astfel de acord şi mobilitate. Nu este secret faptul că majoritatea iniţiativelor
Uniunii Europene în domeniul migraţiei au caracter restrictiv. Acest acord pune accentul pe aspecte care
să le permită în primul rând să atragă atenţia asupra migraţiei circulare a cadrelor de muncă calificate, de
sensibilizare, de formare profesională în contextul cerinţelor UE, cu scopul de reîntoarcere şi reintegrare în
ţara de origine. Se presupune că semnarea unui acord cu privire la protecţia socială şi de protecţie a celor
aflaţi legal peste hotare, acordă o deosebită atenţie cooperării cu diaspora, problemei refugiaţilor, combaterii migraţiei ilegale, consolidării managementului migraţiei şi controlului de frontieră. Ca parte integrantă
a acordului este prevede implementarea (începând cu toamna anului 2008) a două proiecte, în valoare de
5,5 mil. Euro.
- În ansamblu, Republica Moldova a salutat pozitiv rezultatele misiunii EUBAM: fortificarea încrederii la
frontieră, s-a redus migraţia ilegală, traficul de droguri, numărul automobile furate etc. Utilizarea tehnologiilor avansate a permis identificarea traficului în containere de ţigări nemarcate. Aşa cum a subliniat
Preşedintele Republicii Moldova, datorită activităţii Misiunii s-a mărit posibilitatea de a activa legal; în
2007 exportul din Moldova în Transnistria a crescut cu 19%, în comparaţie cu 20057.
- Deschiderea în 2007 a unui Centru Unic de Vize UE a permis facilitarea obţinerilor vizelor pentru UE
pentru ţările care nu au ambasade în Republica Moldova. Centrul a prelucrat (în conformitate cu cadrul stabilit) 10 mii de cereri pentru obţinerea vizei. La Centru au aderat 7 state. În 2008 este planificată extinderea
capacităţii până la 30.000 mii anual, vu includerea a 10 ţări ale UE. Principalul dezavantaj al Centrului este
numărul limitat de ţări participante. Cu toate acestea, nu se poate de ignorat faptul că existenţa sa a avut un
impact pozitiv asupra ţărilor UE de a deschide ambasade proprii în Republica Moldova.
- Începând cu 1 ianuarie 2008 prin Acordul de Facilitare a Regimului de Vize şi de Readmisie, a fost introdus regimul simplificat de vize între Moldova şi ţările Uniunii Europene. În acelaşi mod a fost simplificată
7 См. «Коммерсант», 2008, 12 марта.
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procedura de perfectare a vizelor pe termen scurt (numărul şi perioada de examinare a documentelor). Se
stabileşte o taxă mai mică, sunt stabilite categorii de persoane care pot primi gratuit, viza cu intrări multiple
şi vize pe termen mai lung. Sunt introduse anumite măsuri de facilitare a regimului de vize cu România şi
Bulgaria. Din 11 iulie 2008, cetăţenii Republicii Moldova pot tranzita teritoriul României fără viză de tranzit, într-o perioadă care nu depăşeşte cinci zile, dacă deţin o viză pentru una din ţările UE sau permis de
şedere în aceste ţări.
Spre deosebire de multe alte ţări, acordul privind readmisia cetăţenilor moldoveni şi cetăţenilor ţărilor
terţe, ce au intrat în Uniunea Europeană de pe teritoriul Republicii Moldova, a intrat în vigoare la 1 ianuarie
2008. Mai mult de atât, Moldova a semnat acordul privind readmisia cu Cehia, Ungaria, Lituania, Polonia,
România, Ucraina, Norvegia, Elveţia, Italia.
- Ca parte a procesului de la Budapesta, de cooperare regională în contextul Sinergiei Mării Negre, Moldova cooperează în domeniul combaterii migraţiei ilegale, contrabandei, criminalităţii transfrontaliere,
consolidării şi modernizării tehnice a controalelor de frontieră, îmbunătăţirii procesului de culegere a datelor şi monitorizării nformaţiilor etc.

1.2.4. Combaterea traficului de fiinţe umane
Primele încercări de luptă împotriva migraţiei ilegale a populaţiei moldoveneşti au fost legate de combaterea traficului de fiinţe umane. Iniţiatorii în împiedicarea şi combaterea acţiunilor de trafic au fost
organizaţiile internaţionale, preocupate de traficul de femei cu scopul exploatări sexuale. În conformitate
cu recomandările organizaţiilor internaţionale şi reieşind din situaţiile reale, prin decizia Guvernului Republicii Moldova (mai 2000) a fost creată Grupul Naţional de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane,
care a fost menit să aibă rolul de partener naţional în cadrul proiectului OIM pentru combaterea traficului de fiinţe umane. În acelaşi timp, a fost dezvoltat Planul de Acţiuni pentru combaterea traficului de
fiinţe umane, care pune accentul pe cooperarea şi acţiunile comune a entităţilor publice şi a organizaţiilor
non-guvernamentale. În aceeaşi perioadă a fost constituit grupul de lucru permanent, în care au intrat
reprezentaţi: ai ministerelor, deputaţi, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernametale. În componenţa
Ministerului Afacerilor Interne a fost creat Departamentul pentru lupta împotriva Crimei Organizate, iar în
cadrul acesta se află Centrul pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane.
În august 2005 a fost adoptat noul Plan Naţional de Acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane.
Se iau diferite măsuri cu scopul de combatere a traficului. În primul rând, informarea populaţiei despre
gradul de pericol şi riscul migraţiei ilegale/nesoluţionate, traficul de fiinţe umane cu scop exploatării fie ca
forţă de muncă ieftină, fie exploatare sexuală, prevenirea populaţiei referitor la consecinţele acestora. În
al doilea rând, fortificarea controlului asupra activităţilor agenţilor turistici şi de ocupare a forţei de muncă
peste hotare. Şi, în al treilea rând, pedepsirea celor care organizează, recrutează şi transportă „marfă vie”.
În 1998, în Codul Penal a fost introdus articolul cu privire la proxenetism (art.105). În Codul Penal si Codul
Procesual Penal al Republicii Moldova au fost introduse schimbări (iulie 2001), referitor la traficul de carne
vie, în special, art.113-2, privind pedepsirea penală a traficanţilor de fiinţe umane pe termen lung. În ultimii
ani, în Moldova s-a înteţit activitatea de identificare şi combatere a crimelor asociate cu traficul de fiinţe
umane.
Deşi se întreprind anumite măsuri, în ansamblu, există mari rezerve în ceea ce priveşte lupta cu combaterea
migraţiei ilegale şi traficului de fiinţe umane. În special, rezervele sunt legate de inconsecvenţa autorităţilor
moldoveneşti privind pedepsirea oficialilor publici, care „acoperă” migraţia ilegală, traficul de fiinţe umane
cu scopul exploatării peste hotare etc. Acest lucru a determinat Departamentul de Stat SUA în raportul său
privind contracararea migraţiei ilegale fiinţelor vii în 2007, şi excluderea Moldovei din grupul doi şi plasarea în al treilea grup de ţări, care nu fac nimic sau doar imită lupta cu combaterea acestui fenomen social.
Între timp, se observă aspectele pozitive ale gestionarii migraţiei în Republica Moldova, în mare parte
datorită cooperării active cu Uniunea Europeană, dar, în acelaşi timp, este necesar să acordăm atenţie
împrejurărilor care duc la reducerea efectivităţii reglementării proceselor migraţioniste în Republica Moldova:
1) cercetarea şi pedepsirea penală a oficialilor guvernamentali, care „acoperă” migraţia ilegală şi o
organizează.. În timpul întâlnirii cu angajaţii Centrului pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane,
preşedintele Republicii Moldova a anunţat o reducere a personalului cu 50%. Această decizie nu este
relevantă principiilor democraţiei, ci poartă un caracter administrativ, şi nu are nimic comun cu pedepsirea
penală a funcţionarilor publici, a căror vină este demonstrată de către judecată.

14

2) în lupta pentru contracararea migraţiei ilegale deseori se imită activitatea, dându-se preferinţă măsurilor
administrative decât celor cu caracter interdicţionist. Un exemplu în acest sens ne pot servi sfaturile (neoficiale) date de către consulatele străine, referitor la numărul de vize fix (limitat) eliberate pe parcursul unei
zile de lucru.
3) activităţi focusate pe diasporă, care să includă stimularea patriotismului, aspecte socio-economice, de
drept şi informaţional. De multe ori, ele se rezumă la o abordare birocratică, care face necesară investirea
în economia ţării, mizând pe nostalgia migranţilor.
4) bazându-se pe bună dreptate pe cooperarea cu Uniunea Europeană, în ceea ce priveşte reglementarea
migraţiei, autorităţile moldoveneşti pierd legătura din est (Rusia, Ucraina, alte ţări CSI) de cooperare pentru combaterea migraţiei forţei de muncă, combaterea traficului de fiinţe umane cu scopul de a fi exploataţi
în diferite forme. Se pare că acest aspect al activităţilor, mai ales în contextul concurenţei tot mai mare
pentru migranţii ca forţă de muncă, schimbările în politica migraţionistă a Rusiei, ca principalul contractor
al forţei de muncă moldoveneşti, nu trebuie trecută cu vederea.
Moldova, o ţară mică cu o piaţă a forţei de muncă nesemnificativă. De una singură, din punct de vedere economic, ar putea deveni atractivă pentru populaţia sa, minimalizând gradul de migraţie, micşorând riscurile
Uniunii Europene legate de migraţia ilegală. În acest context, observăm că fără o politică de investiţii pe
termen lung bine gândită din partea Uniunii Europene, toate măsurile întreprinse de către autorităţile
moldoveneşti cu scopul de a reglementa migraţia nu vor avea succesul aşteptat.
Adică, combaterea eficientă a traficului ilegal rămâne a fi o problemă complexă, un proces multiplu, care
combină atât putere, cât şi măsuri economice, care necesită atât o cooperare la nivel internaţional, cât şi
între structurile naţionale, organele de stat şi a organizaţiilor non-guvernamentale.
Protecţia socială a migranţilor Se referă la două aspecte principale, pe de o parte, protecţia socială a
migranţilor în ţara gazdă, iar, pe de altă parte, securitatea socială a acestora în perspectiva întoarcerii acestora în Republica Moldova, pentru că majoritatea din ei nu contribuie la fondul de asigurări sociale şi la
fondul pentru asigurări obligatorii de asistenţă medicală. Deşi în decembrie 2006 s-au făcut modificări8 la
Legea privind Pensiile de Asigurări Sociale de Stat prin introducerea contractului individual de asigurare
care se încheie direct cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, puţini migranţi apelează la acesta pentru a-şi
asigura pensia pentru limita de vârstă. De asemenea, persoanele plecate la muncă peste hotare îşi pot procura poliţa de asigurare medicală obligatorie.
Cetăţenii Republicii Moldova se adresează la medic în străinătate doar în cazuri extreme, pentru că serviciile medicale sunt scumpe şi majoritatea nu-şi pot permite să le achite sau trebuie să facă mari eforturi
financiare. Cei mai mulţi migranţi încearcă să-şi rezolve problemele de sănătate prin metode tradiţionale
sau în condiţii casnice prin administrarea unor medicamente. Persoanele care muncesc peste hotarele ţării
s-au întors în Republica Moldova pentru a-şi repara dinţii, pentru intervenţii chirurgicale9 etc. Trebuie de
luat în calcul faptul că mulţi migranţi acceptă, constrânşi de împrejurări, să lucreze în condiţii nocive sau
cu risc sporit.
Problematica este şi mai complexă dacă ne raportăm la faptul că „necontribuţia” celor plecaţi la muncă
peste hotare se răsfrânge asupra întregului sistem de asigurare socială, pentru că povara celor angajaţi este
din ce în ce mai mare. Este absolut necesară o politică şi o strategie guvernamentală coerentă în acest sens,
pentru a crea condiţii favorabile, care să stimuleze migranţii să contribuie la sistemul asigurărilor sociale şi
de sănătate, însoţite de campanii publice de informare asupra necesităţilor acestor contribuţii. Dacă acordurile bilaterale în domeniu sunt mai greu de coordonat, atunci, pe plan intern, eforturile ar trebui să fie
maxime.

1.2.5. Politica de imigrare şi de azil
Din anul 2002, Moldova a început să participe activ la programele internaţionale de ajutor pentru refugiaţi.
În general, pe parcursul acestei perioade, mai mult de 400 de persoane au primit statut de refugiat în Moldova, în jur de 600 de oameni fiind recunoscuţi drept persoane în căutarea unui refugiu. Printre aceştia se
numără reprezentanţii tuturor continentelor, din 25 de ţări ale lumii.

8 Art.2 modificat prin LP399-XVI din 14.12.06, MO39-42/23.03.07 art.169
9 The Health Risks of Migration: The Link between Health and Migration with Particular Consideration of Knowledge and Attitudes
towards HIV/STIs and the Sexual Practices of Moldovan Migrants, CBS AXA /OIM, 2007
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O mare parte din persoanele care se bazează pe ajutorul umanitar internaţional sunt ceceni, plecaţi din Rusia (40%). Cu toate aceste, ponderea refugiaţilor din Rusia primiţi de Republica Moldova este în continuă
scădere. Dacă în anii 2002-2003 ei formau, respectiv, 89,1% şi 90,2%, atunci mai târziu ponderea lor a
scăzut, fiind în 2004 – 71,9%; în 2005– 33,3%; în 2006– 18,8%; în 2007– 31,5%.
Printre alte ţări, menţionăm refugiaţi din: Armenia, Iordania, Siria, Turcia, Irak.
În anul 2007 au fost înregistrate 42 de persoane în calitate de refugiaţi, au fost eliberate 6 cartele de refugiat şi 183 buletine de identitate temporare persoanelor în căutare de refugiu. În acelaşi timp, la Centrul de
plasament al refugiaţilor au fost plasate 61 de persoane şi evacuate - 51. La 1 ianuarie 2008, în Centrul de
plasament al refugiaţilor erau înregistrate 73 de persoane. La 1 ianuarie 2008, la Departamentul Migraţie
şi Refugiaţi erau înregistraţi 230 de străini, dintre care 89 refugiaţi, 64 beneficiari de ajutor umanitar şi 79
de persoane în căutare de refugiu.
Politica de reglementare a proceselor de imigrare în Republica Moldova se stabileşte conform unei baze
legale si normative: Constituţia Republicii (iulie 1990), Legea despre migraţie (decembrie 1990), Legile
cu privire la ieşire şi intrare în Republica Moldova (noiembrie 1994), Legea cu privire la statutul legal al
străinilor şi apatrizilor (noiembrie 1994), Legea cu privire la alăturarea Republicii Moldova la Convenţia
despre statutul de refugiat (1951) şi la Protocolul adiţional despre statutul de refugiat (1967) (noiembrie
2001), Legea cu privire la statutul de refugiat (iulie 2002), Legea cu privire la ratificarea Acordului de colaborare a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în lupta cu migraţia ilegală (februarie
2002), Legea despre ratificarea acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie (octombrie 2002), Legea cu privire la migraţiune (decembrie 2002), Legea
cu privire la adoptarea Constituţiei Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (octombrie 2003), Legea cu
privire la ratificarea Protocolului Adiţional împotriva traficului ilegal de migranţi pe căi terestre, aeriene şi
maritime, care completează Convenţia ONU împotriva crimei organizate transnaţionale (februarie 2005).
Vecinătatea nemijlocită cu Uniunea Europeană a necesitat introducerea politicilor migraţioniste
corespunzătoare, coordonate cu politicile UE şi unificarea implementării lor. În februarie 2005, Republica
Moldova semnează Planul Individual Republica Moldova – Uniunea Europeană, în care un rol important îl
au problemele care ţin de migraţie, mecanisme de stopare a migraţiei ilegale, traficul de fiinţe umane, oferirea de asistenţă refugiaţilor şi persoanelor în căutare de refugiu. Este însă cunoscut faptul că măsurile luate
de Republica Moldova au în general un caracter restrictiv, fiind orientate spre reglementarea pe cale legală
a proceselor migraţiei, stoparea migraţiei ilegale (nereglementate), a traficului de fiinţe umane cu scopul
exploatării prin muncă, exploatării sexuale, ş.a.
Iată de ce în ultima perioadă aceste măsuri pentru reglementarea migraţiei încep să fie completate cu
mecanisme economice stimulatoare. Acest fapt s-a oglindit într-un şir de proiecte de legi, care au fost elaborate şi sunt în proces de a fi revizuite de către Parlamentul Republicii Moldova.
Este vorba despre Legea cu privire la modificarea Legii cu privire la migraţiune (2002). Se preconizează de
a modifica Articolul 1 al Legii, în care se determină cota imigraţionistă. Ministerul Economiei şi Comeţului
propune ca vechea formulare „cotă imigraţionistă” să fie înlocuită cu „cota imigraţionistă în scopul muncii –
număr restrâns de cetăţeni străini şi apatrizi, cărora li se permite imigrarea pe teritoriul Republicii Moldova
în scopul muncii, stabilită în fiecare an în dependenţă de necesităţile statului”. Modificarea dată schimbă
radical principiul de bază al politicii imigraţioniste a statului moldovenesc.
Legea despre migraţia forţei de muncă este, de asemenea, în proces de evaluare de către Parlament. În
proiectul de lege prezentat se pune problema dezvoltării social-economice eficiente a ţării. În acest context, migraţia forţei de muncă se evaluează ca parte componentă a activităţii atât cetăţenilor moldoveni,
participanţi la migraţia internaţională a forţei de muncă (migraţia forţei de muncă), cât şi a cetăţenilor
străini şi apatrizilor, incluşi în procesele migraţiei forţei de muncă a Republicii Moldova. O atenţie deosebită
se acordă aspectelor legislative a încadrării în câmpul muncii, ocrotirii legale şi sociale atât a cetăţenilor
moldoveni migranţi, cât şi a migranţilor străini şi apatrizi.
Mai mult, menţionăm o nouă nuanţă, care a lipsit până acum din caracteristicile legislatorului moldovean:
stimularea imigrantului de afaceri după principiul „investiţii mai mari în economia Moldovei – durată mai
lungă de aflare în ţară!”. În ansamblu, legea conţine idei noi şi revoluţionare pentru politica moldovenească
de reglementare a migraţiei forţei de muncă (imigrare/ emigrare) atât a cetăţenilor Moldovei, cât şi a celor
străini.
În corespundere cu Programul Naţional în Sfera Migraţiei şi Refugiului (Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.448 din 27 aprilie 2007) şi în condiţiile creării unei baze normative pentru libera circulaţie şi
migrarea cetăţenilor străini prin Republica Moldova, reieşind din necesitatea formării unei noi baze nor-
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mative corelate cu legislaţia Uniunii Europene, a fost elaborat proiectul Legii despre cetăţenii străini pe
teritoriul Republicii Moldova, care a fost înaintat spre revizuire către Guvern.
Au fost elaborate proiecte de legi despre modificarea şi completarea unui şir de acte legislative (Legea cu
privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994; Legea despre actele
de identificare a sistemului naţional de paşapoarte, nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994, care au fost înaintate
în Parlament.
În afară de aceasta, subliniem şi fenomenele noi, pozitive, în practica reală de management a imigraţiei.
În conformitate cu hotărârea Guvernului (nr.40 din 12 ianuarie 2007) „Cu privire la crearea Sistemei
Informaţionale Automatizate Integrate (SIAI) în domeniul migraţiei, a fost elaborat şi adoptat de parlament conceptul SIAI (noiembrie 2007).
Pentru a îmbunătăţi mecanismul de expulzare a cetăţenilor străini şi apatrizilor care au încălcat regimul de
şedere în Moldova, se propune crearea unui fond de readmisie / expulzare / întoarcere a cetăţenilor străini
şi apatrizilor în ţările de origine.
În acest context, au fost înaintate propuneri Ministerului Finanţelor despre modificarea unor acte normative de ordine internă şi planificarea unor mijloace în bugetul de stat pentru funcţionarea acestui fond.
Pentru anul 2008 se propune o finanţare în mărime de 405.000 lei.
Centrul existent de aflare temporară a cetăţenilor străini, identificaţi în contextul migraţiei ilegale, a fost
pe drept numit de experţii internaţionali şi colaboratorii organizaţiilor internaţionale drept „închisoare”
pentru aspectul său sărăcăcios şi neprezentabil. Pentru rezolvarea problemelor legate de finanţarea şi amenajarea Centrului de plasare temporară a cetăţenilor străini şi apatrizilor, a fost implementat, în comun cu
OIM, proiectul „Consolidarea managementului migraţiei în Republica Moldova – MIGRAMOL”. Proiectul
a fost finanţat de Comisia Europeană şi Guvernul Finlandei şi a fost încheiat în iunie 2008. În rezultatul
implementării proiectului, a fost dat în exploatare primul bloc al Centrului, cu capacitatea de 100 de persoane. Concomitent, ca parte a aceluiaşi proiect, în comun cu structurile specializate de cercetare şi apărare
din domeniul legal, a fost elaborată o bază normativă internă de funcţionare a Centrului, în conformitate
cu standardele Uniunii Europene.
Analiza comparativă a datelor statistice atestă că activizarea sporită a structurilor de stat ale Moldovei
în domeniul încălcărilor de către cetăţenii străini este legat direct de apropierea Moldovei cu Uniunea
Europeană, transformarea ţării în vecinul nemijlocit al UE. După părerea noastră, aceasta s-a datorat şi
activizării migraţiei ilegale, inclusiv tranzitorii, tendinţa cetăţenilor străini de a utiliza teritoriul Moldovei
pentru trecerea mai departe spre vest.
Principala pedeapsă aplicată străinilor care încalcă regulile de şedere în Moldova este aplicarea amenzilor
administrative. Acestea se aplică în 87,76% din cazuri. Expulzarea din ţară reprezintă măsura a doua după
numărul de aplicări străinilor care au încălcat „legea ospitalităţii” (6,11%). Micşorarea termenului de şedere
s-a aplicat în 4,57% din cazuri. Pedepsele penale pentru infracţiunile comise de străini pe teritoriul Republicii Moldova au constituit 1,56% din cazuri.

1.2.7. Cooperarea Guvernului cu ONG-urile
Implicarea societăţii civile în politicile migraţioniste se axează preponderent pe două domenii esenţiale:
informarea populaţiei şi sesizarea instituţiilor guvernamentale privind anumite probleme, oferirea unor
recomandări în vederea diminuării, soluţionării problemelor care au tangenţe cu migraţia populaţiei.
În programele, strategiile de informare ale populaţiei, putem vorbi mai degrabă de o colaborare dintre
societatea civilă şi organismele internaţionale. Ample campanii de informare s-au realizat în domeniul
riscurilor migraţiei ilegale, traficului de fiinţe umane, dar şi alte domenii cum ar fi: protecţia împotriva bolilor sexual transmisibile în contextul migraţiei, utilizarea eficientă a remitenţelor, copiii lăsaţi fără îngrijire
părintească etc.
Cele mai multe programe de combatere a traficului de fiinţe umane au fost realizate de către organismele internaţionale: OIM, UNICEF, UNFPA, OSCE.10 Un rol important în informarea populaţiei privind
riscurile traficului de fiinţe umane îl au organizaţiile neguvernamentale ale Republicii Moldova. Printre
acestea, menţionăm câteva organizaţii de nivel local şi internaţional ca: „La Strada”, „Iniţiativa Civică”,
10 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Reiko Martin, The EU’s Response to the Human Trafficking Situation in Moldova, Department of Eurasian Studies
Uppsala University, October 2006
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„Compasiune”, „Milena SM”, „Adjuta Civis”, Regina Pacis”, Centrul Naţional de Cercetare şi Informare a
Femeilor, Asociaţia Femeilor Jurişti, „Salvaţi Copiii, ş.a.
Principalele domenii de activitate ale acestora sunt: informarea populaţiei despre pericolul traficului de
fiinţe umane prin intermediul organizării de seminare informative, dezbateri printre elevi şi studenţi, serviciile „liniei fierbinţi”, elaborarea diferitor materiale informaţionale, identificarea victimelor traficului şi a
traficanţilor, asistenţă în reabilitarea socială şi psihologică a victimelor.
ONG-urile reuşesc să implementeze proiecte de prevenire a traficului şi de asistenţă a victimelor traficului,
doar în strânsă colaborare cu structurile de stat ale ţării, organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale de profil din alte ţări. Menţionăm că, începând din anul 2002, colaborarea cu structurile de stat
a devenit mai eficientă. Situaţia dată a fost condiţionată de faptul că organizaţiile internaţionale şi structurile de stat de profil din ţări ca cele din UE (Olanda) şi SUA au activizat lupta împotriva traficului de fiinţe
umane din Moldova cu scopul exploatării sexuale şi au atenţionat conducerea Moldovei despre necesitatea
prevenirii acestor procese.
Cu susţinerea misiunii OIM în Moldova, au fost organizate diferite evenimente de informare a populaţiei
despre traficul de femei cu scopul exploatării sexuale şi în Transnistria. Organizaţiile neguvernamentale din
Moldova şi Transnistria colaborează în această privinţă.
Menţionăm că, în procesul prevenirii traficului de fiinţe umane cu scopul exploatării sexuale, vânzării sau
lipsirii de organe, depistării şi pedepsirii traficanţilor, sunt implicate structurile ordinii publice de pe ambele maluri ale Nistrului. În alte privinţe, însă, legate de reglementarea migraţiei, monitorizarea şi schimbul
de informaţie despre procesele migraţionale, o astfel de colaborare lipseşte din anul 1998. Republica Moldova se orientează spre cererile Uniunii Europene, în timp ce politicile Transnistriei reies din cerinţele de
reglementare ale proceselor migraţioniste ale Federaţiei Ruse.
Un rol important în promovarea migraţiei legale şi combaterea traficului de fiinţe umane îl au activităţile
desfăşurate de către Organizaţia Internaţională a Muncii. Un şir de acţiuni în acest sens au fost implementate în cadrul proiectului regional „Eliminarea traficului de fiinţe umane din Republica Moldova şi Ucraina
prin măsuri ale pieţei muncii” (2007-2008).
În campaniile de informare trebuie să remarcăm însă şi suportul acordat sectorului asociativ de către
instituţiile guvernamentale: Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerul Educaţiei şi
Tineretului, Departamentul Migraţiune, Serviciul Vamal etc. cu toate că deseori colaborarea se reduce
deseori la nivel de declaraţii sau participare comună la întruniri, conferinţe, seminare etc.
Sunt unele încercări de asumare reciprocă a schimbului de informaţie şi a responsabilităţilor în procesul
de cooperare, un exemplu în acest sens este Memorandumul de Colaborare încheiat la 23 mai 2008 între
trei structuri de stat: Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală şi Ministerul Protecţiei Sociale,
Familiei si Copilului) şi alte trei nestatale: Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie, misiunea din Moldova, Asociaţia Femeilor de Cariera Juridică / Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei şi Centrul
Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”.
În contextul Raportului Comisiei Europene din 4 decembrie 2006 şi al împlinirii a doi ani de la semnarea
Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeana, un grup de 13 organizaţii neguvernamentale
au elaborat şi semnat Raportul Independent „Societatea Civilă - pentru o Moldovă Europeana!”. Acesta prezenta rezultatele implementării pe parcursul a doi ani al Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea
Europeana în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi propunea unele recomandări în domeniu. Printre
domeniile prioritare, raportul se referea şi la problemele privind migraţia (migraţia legala şi ilegală, readmiterea, vize şi azil), lupta împotriva crimei organizate (inclusiv traficul de fiinţe umane).11
Uneori cooperarea dintre guvernul Republicii Moldova şi ONG-uri este condiţionată de către organismele
internaţionale prin impunerea unor condiţii la acordarea granturilor. În raportul anual al Departamentului
de Stat al SUA privind traficul de fiinţe umane (martie 2007-martie 2008), Guvernului Republicii Moldova i s-a reproşat, pe lângă alte restanţe, şi faptul ca nu acordă finanţare organizaţiilor non-profit pentru
asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane. În urma acestor sesizări de natură să suspende sprijinul
financiar acordat Moldovei de SUA pentru combaterea traficului de fiinţe umane, vice-prim-ministrul a
declarat că guvernul va acorda pe viitor mai multe surse financiare ONG-urilor pentru ajutorarea victimelor
atât din bugetul de stat, cât şi din fonduri extrabugetare12.
11 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Raportul independent al celor treisprezece reprezentanti ai societatii civile din Republica Moldova, “Societatea Civila - pentru o
Moldova Europeana!”, Chişinău 30 martie 2007
12 Moldova a decăzut cu o treaptă în Raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane [5 iunie 2008], http://
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1.3. Concluzii
Republica Moldova furnizează forţă de muncă atât spre ţările CSI, cât şi spre cele ale UE. Îmbunătăţirea
nivelului de trai este motivul esenţial care îi determinat pe marea majoritate a cetăţenilor să plece la muncă
peste hotare. Republica Moldova fiind o ţară mică, resimte orice fluctuaţie de persoane; aproximativ o treime din populaţia activă din punct de vedere economic este implicată în procesul de emigrare şi aceasta are
un impact negativ asupra proceselor demografice, socio-economice de lungă durată, deşi cota migranţilor
moldoveni nu este una semnificativă pentru ţările-gazde.
Remitenţele reprezintă un element foarte important în susţinerea familiilor din Republica Moldova, circa
1,5 mil. de cetăţeni trăiesc în gospodării care primesc bani de peste hotare, beneficiari indirecţi sunt însă
şi ceilalţi cetăţeni. Moldova este pe primul loc în lume privind ponderea remitenţelor raportate la PIB.
Remitenţele sunt orientate preponderent spre consum. Se încearcă la nivel guvernamental, cu sprijinul
organismelor internaţionale, promovarea utilizării eficiente a remitenţelor; aceste acţiuni trebuie să fie
însoţite de crearea unui mediu favorabil de investiţii, caracterizat de stabilitate şi transparenţă.
Moldovenii continuă încă în număr mare să plece ilegal în ţările UE. Condiţiile restrictive condiţionează
identificarea unor căi noi de trecere a frontierelor şi costuri mai mari pentru emigrare. Plecarea ilegală îi
determină pe migranţii moldoveni să se afle în ţările-gazdă o perioadă mai lungă de timp, implicând costuri
sociale mai mari: distanţarea faţă de comunitatea de origine, destrămarea familiilor, copii care nu îşi văd cu
anii părinţii etc. Promovarea migraţiei sezoniere în ţările UE ar fi benefică atât pentru Republica Moldova,
cât şi pentru ţările-gazdă.
Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani schimbări progresive la nivel legislativ şi instituţional în ceea
ce priveşte gestionarea migraţiei. Cu toate acestea, atestăm restanţe în încheierea acordurilor bilaterale cu
mai multe ţări privind migraţia forţei de muncă. Acest aspect afectează în primul rând protecţia sociale a
migranţilor în ţările gazdă, dar şi sistemul de protecţie socială din Moldova. Nu avem politici guvernamentale motivaţionale pentru migranţi în ceea ce priveşte contribuţia la sistemul de protecţie socială. Deşi au
fost unele încercări, acestea sunt insuficiente; ele nu au fost promovate şi nu inspiră încredere celor care
muncesc peste hotare.
S-au făcut eforturi considerabile din partea organismelor internaţionale, ONG-urilor, dar şi a instituţiilor
guvernamentale din Moldova în vederea diminuării traficului de fiinţe umane. Cu toate acestea, traficul
de fiinţe umane continuă să fie o problemă pentru ţara noastră, în special sub aspectul implicării unor
funcţionari publici în organizarea sau/şi muşamalizarea cazurilor de trafic, reabilitarea şi reintegrarea
socială a victimelor traficului etc.
Din punct de vedere al imigrării, Moldova nu este o ţară atractivă pentru cetăţenii altor state. Politicile
privind solicitanţii de azil şi refugiaţii sunt treptat racordate la cerinţele UE, totuşi avem restanţe în ceea ce
priveşte respectarea drepturilor refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, oferirea condiţiilor decente de trai şi a
oportunităţilor de includere socială.
Vecinătatea cu UE ne oferă unele avantaje de colaborare şi un suport financiar considerabil. Uniunea
Europeană contribuie cu fonduri pentru consolidarea cooperării transfrontaliere. Republica Moldova a fost
prima ţară care a semnat în iunie 2008 Parteneriatul de Mobilitate UE şi Republica Moldova, care deschide
noi perspective pentru Republica Moldova în vederea gestionării, în comun, a fluxurilor migraţionale. Însă,
unele avantaje nu le valorificăm, cum ar fi acordul privind micul trafic de frontieră cu România, pe care nu
l-am semnat încă.

www.lastrada.md/agenda/index.html#05_062008
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2. România
2.1. România – în calitate de ţară de frontieră a UE
Începând cu 1 ianuarie 2007, România devine membră a Uniunii Europene. Mai mult, România este pe
cale de a adera la Spaţiul Schengen. Conform Proiectului Strategiei Naţionale de Accesare Schengen şi
Planului de Acţiuni Schengen adoptat de către Guvernul României în septembrie 2007, România va adera deplin la Spaţiul Schengen în anul 2011. Aceste documente stipulează că pregătirile pentru aderare
vor fi finalizate pe parcursul anului 2010, când Sistemul Integrat European de Securitate la Frontieră al
României şi Sistemul Bazei de Date Schengen 2 va funcţiona şi va fi compatibil cu restul sistemelor ţărilormembre UE. Perioada de evaluare şi decizia finală de încetare a controlului frontierelor sunt condiţionate
de îndeplinirea standardelor Schengen de către statele-membre, care aderă la zona Schengen. Decizia finală
va fi luată în toamna anului 2010 sau în primăvara anului 2011 de către Consiliul UE. Prin urmare, legislaţia
şi instituţiile din România care se confruntă cu problemele de migraţie sunt şi trebuiesc integrate în cadrul
sistemului instituţional european. De fapt, întreaga filosofie a cadrului instituţional de migraţie a României
este asemănătoare celei a Uniunii Europene.
După obţinerea de către România a statutului de membru al UE, la 1 ianuarie 2007, autorităţile naţionale
şi-au accelerat eforturile în procesul de integrare, un proces de durată. Poziţionarea de nou stat-membru reclamă un proces de aliniere treptată la standardele Comunităţii în domeniul securităţii transfrontaliere, politicii de vize, cooperării poliţiei, Sistemului Informatic Schengen, protecţiei datelor personale –
România fiind pe calea aderării la Spaţiul Schengen, aşteptată pentru anul 2011. Perioada de evaluare,
care se desfăşoară la momentul de faţă, şi, implicit, decizia finală de încetare a controlului frontierelor este
condiţionată de capacitatea României de a se racorda standardelor într-o perioadei limitată de timp.
În acelaşi timp, poziţia strategică a României, în calitatea sa de nouă frontieră de est a UE, sporeşte riscul
unor provocări serioase în relaţiile tradiţionale de cooperare cu reprezentanţii Republicii Moldova şi
Ucrainei. În timp ce condiţiile care se vor impune în domenii precum: controlul transfrontalier, vizele şi
politicile migraţioniste, derivate din criteriul de acces în Spaţiul Schengen, devin din ce în ce mai stricte,
România caută să stabilească parteneriate diplomatice şi strategice cu vecinii săi geografici şi geostrategici.
În ciuda comunicării fragmentare şi a cooperării bilaterale vulnerabile, generate în unele cazuri de proiectarea teritorială, România va continua să depună eforturi pentru consolidarea capacităţii instituţionale
şi de infrastructură pentru a corespunde standardelor Schengen, cu toate că va rămâne un partener activ
în regiune pentru ţările din imediata vecinătate a UE (Ucraina şi Republica Moldova). De altfel, Politica
Europeană de Vecinătate (PEV) nu pare a fi acceptată ca soluţie de compromis pentru Ucraina, de exemplu,
care a enunţat în declaraţia de poziţie recentă, expusă de Dr. Olexander Derceacov privind PEV şi Perspectivele de Cooperare cu UE că „PEV nu face o compensare echitabilă pentru extindere, ceea ce complică
obiectiv dezvoltarea relaţiilor cu noile state-membre, printre care sunt şi importanţi parteneri şi aliaţi ai
Ucrainei13”.
Experienţa recentă a statelor-membre central-europene, cum ar fi Polonia, Slovacia şi Ungaria (membre ai
spaţiului Schengen din anul 2007) a demonstrat că politica de (i)migrare a fost una din cele mai spinoase
probleme cu care ei au avut de a face. În special, menţionăm cazul Poloniei, care a fost forţată să proiecteze
un regim strict în ceea ce priveşte migraţia şi hotarul său (care se întinde pe 1,200 km de la Marea Baltică
până la Carpaţi), care a devenit oficial unul dintre puţinele puncte în Europa unde mobilitatea spaţială a
oamenilor putea fi controlată pe axa de est-vest. Profesorul Kristina Iglicka, economist şi demograf social
din Polonia, a pus în discuţie problema încă în perioada aderării Poloniei la Spaţiul Schengen, problemă
care ar fi actuală astăzi şi pentru România: „întrebarea la care trebuie să răspundem este cum să facem ca
13 Citat din http://www.fesukraine.kiev.ua/Dokument/der_enp.pdf.
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frontierele externe ale UE să fie cât mai prietenoase posibil în ceea ce priveşte migraţia legală şi cât mai
restrânse în ceea ce priveşte privind migraţia ilegală”.

2.2. Tendinţele de migraţie în România
2.2.1. România – în calitate de ţară de tranzit şi ţară de destinaţie
Faptul că România va continua să rămână o ţară de origine în termeni de imigraţie, în timp ce sporeşte
necesitatea de forţei de muncă în sectoarele economiei, cu siguranţă va influenţa tendinţele viitoare. Se presupune că, în viitorul apropiat, România va deveni o destinaţie atractivă pentru imigranţi, în special pentru
cei din ţările terţe. În plus, emigrarea forţei de muncă calificate din România va forţa antreprenorii locali să
viziteze câteva ţări terţe pentru a găsi forţa de muncă, pentru de a-şi menţine astfel afacerile.
În aceste circumstanţe, Comisia Naţională Română de Prognoză estimează că, în scurt timp, până în 2013,
în piaţa forţei de muncă a României vor activa 200.000 – 300.000 cetăţeni străini. Este binecunoscut
faptul că ramurile economiei care au nevoie de forţă de muncă sunt construcţiile şi agricultura. România se
aşteptă ca industria turismului şi serviciilor medicale să resimtă la rândul lor necesitatea forţei de muncă,
ceea ce va atrage mai mulţi străini decât se întâmpla acum câţiva ani. Este adevărat că, potrivit legislaţiei,
formalităţile la care va fi supus un angajator sunt mult mai complicate în comparaţie cu formalităţile necesare a fi îndeplinite de cineva care angajează un cetăţean român.
În septembrie 2008, Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) avea la evidenţă aproximativ 43 588 cetăţeni
străini cu reşedinţă legală în România.

Tabelul 4. Străini care locuiesc legal în România, Septembrie 2008.
Ţara de origine
Republica Moldova
Turcia
China
Siria
SUA
Liban
Irak
Ucraina
Iran
Serbia
Alte ţări
Total

Numărul de persoane
10, 973
8, 677
6,759
1, 971
1, 559
1, 443
1, 063
1, 051
954
1,156
7, 983
43, 588

Conform datelor disponibile la Ministerul Educaţiei pentru anul 2007, cel mai mare număr de străini cu
reşedinţă în România, pentru scopuri de învăţământ, provin din Republica Moldova (5,725 persoane), Tunisia (987 persoane), Grecia (798) şi Ucraina (466). În ceea ce priveşte imigranţii cu reşedinţă temporară,
Republica Moldova este din nou pe primul loc (11,852 persoane), urmată de Turcia (6,227 persoane) şi
China (4,366). Imigranţii cu reşedinţă permanentă în România, în marea lor majoritate, provin din China
(1,070), Turcia (976) şi Siria (757).
După cum a fost prevăzut, regiunile României preferate de către imigranţi sunt cele cu un înalt nivel de
dezvoltare economică. Majoritatea imigranţilor trăiesc în Bucureşti (17,132 persoane), Timişoara (3,403
persoane), Cluj (3,332 persoane), Iaşi (3,158 persoane). Totuşi, cei cu reşedinţă permanentă preferă regiunea Ilvof (282 persoane), vecinătatea Bucureştiului şi Constanţei, partea de sud-est, regiunea ţărmului
Mării Negre (262 persoane).
În ceea ce priveşte cerinţele de şedere în România, în primele luni ale anului 2008, au fost prezentate 55,920
formulare de aplicare, 47,391 din care cereau reşedinţă temporară şi 8,529 - cea permanentă. În ultimii
ani, statisticile oficiale indică creşterea semnificativă a numărului celor care solicită reşedinţă temporară
în România, ceea ce din nou sugerează că această ţară devine una din ţările-ţintă, în special în contextul
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semnării în ultimul timp a numeroase acorduri cu ţările vecine. Şi mai evidentă este creşterea numărului
celor cu permis de şedere permanentă pe teritoriul României: 4,985 în iunie 2007, comparat cu 8,529 în
iunie 2008. În primul semestru al anului 2008, au fost înregistrate 4,920 solicitări de şedere în România
pentru o perioadă care depăşeşte 3 luni, fiind completate de persoane care vin în Uniunea Europeană şi
Europa de Sud-Est; 186 permise au fost emise de filialele teritoriale ale ORI, instituţia lucrând în ultimii ani
la consolidarea filialelor sale.
În ceea ce priveşte cetăţenii UE, în aprilie 2008 erau înregistraţi 17,619 cetăţeni UE care locuiau în România,
majoritatea fiind din Italia (4,366 persoane), Germania (3,268 persoane) şi Franţa (2,298).
Tendinţele privind migrarea ilegală în România au sporit. În 2007, Poliţia Română de Frontieră a reuşit să
reţină 331 de grupuri, cu un număr total de 1,083 imigranţi ilegali şi 135 traficanţi, în comparaţie cu 232
grupuri cu 738 imigranţi ilegali şi 127 traficanţi în 2006. De asemenea, în 2007, agenţii de drept români
au depistat în România 672 imigranţi ilegali, comparativ cu 537 în 2006. Aceasta demonstrează creşterea
dramatică a numărului de persoane care folosesc paşapoarte române (sau bulgare) false pentru a veni în
România.
Analizând numărul deciziilor privind deportările/reîntoarcerile emise de ORI în 2007 (4,470 persoane),
care este cu 7% mai mare decât în 2006, putem trage concluzia că o astfel de creştere pare a fi normală, luând
în consideraţie intensificarea generală a imigraţiei. În general, majoritatea cetăţenilor non-UE deportaţi de
către autorităţile Române provin din Turcia (1,337 persoane), Republica Moldova (1,304 persoane) şi China
(431). În 2205 de cazuri, România a deportat imigranţi ilegali. Alţii 1,394 au fost deportaţi la cerere şi 489
din cauza faptului că România a refuzat solicitările lor pentru reşedinţă. În general, în 2007, cea mai mare
presiune imigratoare a parvenit din Republica Moldova şi Turcia.
În 2007 au fost adoptate deciziile privind un număr de 4,044 străini care au fost rugaţi să părăsească teritoriul României, 88% din care au respectat deplin decizia. 12% nu s-au conformat, continuând să trăiască în
România. ORI a fost foarte activ în acest sens, lucrând asupra identificării celor care au refuzat să accepte
astfel de decizii, făcându-i să accepte lucrurile aşa cum sunt. Este evident că cooperarea cu alte organizaţii,
cum ar fi Oficiul Internaţional pentru Migrare, s-a dovedit a fi foarte importantă, deoarece 8 dintre persoanele menţionate mai sus au fost asistate în acest proces de repatriere voluntară. Totuşi, pentru 257
străini care practic nu au fost găsiţi pentru a părăsi România timpe de 24 ore, ORI a contactat Procurorul
Biroului pe lângă Curtea de Apel, pentru a-i supune unui arest public.
În ultimii ani, ORI a avut un rol foarte important în ceea ce priveşte străinii care au decis să părăsească teritoriul României, contribuind astfel la diminuarea laturii negative a acestui fenomen, când persoanele decid
să nu respecte decizia de repatriere. Este important de menţionat că, în acest context, a sporit capacitatea de
administrare a informaţiei de către unităţile responsabile ale ORI precum şi au fost optimizate capacităţile
operaţionale de distribuţie a datelor specifice necesare privind persoanele din cadrul diferitor organe ale
Guvernului (ORI, Poliţia, Vama, Departamentele Decentralizate a Muncii, Jandarmeria Naţională etc.). Pe
lângă aceste categorii, 1,914 persoane s-au conformat deciziei de repatriere (1,754 deja au părăsit teritoriul
României sau sunt pe cale de plecare), 8 au solicitat azil, acceptând procedura de evaluare, 68 au făcut apel
la deciziile privind repatrierea lor. De asemenea, 31 sunt în urmărire, deoarece ei au depăşit ultimul termen de plecare din România; 5 sunt de fapt escortaţi înapoi acasă şi 3 sunt plasaţi în Centre, cu scopul de
a fi pregătiţi pentru repatriere cu escortare. 2 străini au beneficiat de asistenţa Organizaţiei Internaţionale
pentru Migraţie (OIM), solicitând voluntar să plece acasă.
Numărul redus de persoane, cazurile cărora au ajuns în vizorul OIM, arată că rolul acestor instituţii mai
trebuie promovat şi că beneficiarii interesaţi care au decis să vină în România nu doresc să fie reîntorşi
acasă. În primul semestru al anului 2008, 201 străini au fost repatriaţi, ceea ce este cu 14,5% mai puţin
decât în primul semestru al anului 2007. În acest context, este foarte important de ţine cont de schimbările
recente din legislaţie, şi anume o procedură mai strictă de escortate a unei persoane înapoi acasă. Din nou,
în primul semestru al anului 2008, 153 străini care trebuiau să părăsească România timp de 24 ore, dar
nu au putut fi găsiţi, au fost puşi în situaţia când ORI s-a adresat la Biroul Procurorului pe lângă Curtea de
Apel, pentru a-i supune arestului public. În acest sens, de asemenea trebuie accentuat rolul ORI, pentru a
sublinia că cei care nu respectă legile şi procedurile României trebuie traşi pe deplin la răspundere.
În ceea ce priveşte solicitanţii de azil, trebuie de făcut o diferenţiere clară între persoanele care solicită
azil, persoanele care au primit o formă de protecţie (statut de refugiat, protecţie subsidiară sau protecţie
temporară) şi alte categorii de migranţi. Cea mai evidentă deosebire constă în faptul că pe când solicitanţii
de azil (persoane care au primit o oarecare protecţie) au fost forţaţi să-şi părăsească ţările de origine din
cauza că viaţa sau libertatea lor era în pericol, în cazul migraţiei persoanelor, decizia de a părăsi ţara de
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origine din diferite motive şi de a se stabili temporar sau definitiv pe teritoriul altor state le aparţine; motivele lor pot fi de natură economică, socială, culturală sau familială.
Pornind de la acest principiu, prin ratificarea de către România a unui şir de documente internaţionale,
statul şi-a asumat obligaţiunea de a asigura accesul liber la procedurile de azil şi privind principiile de neîntoarcere (interzicerea măsurilor de reîntoarcere, expulzarea, extrădarea unui solicitant de azil sau a unei
persoane sub protecţie). De asemenea, s-a convenit asupra asistenţei pentru această categorie de persoane,
negând procedurile de azil, după care vor primi o formă de protecţie.
După adoptarea primei legislaţii şi crearea mecanismului instituţional cu competenţe în acest domeniu
în 1992, a urmat o creştere a numărului solicitanţilor de azil cu 50% în 1993. Cea mai mare creştere a
fost înregistrată în 2001, după implementarea Ordinului Guvernului Nr. 102/2000 (privind refugiaţii în
România).
Conform datelor ORI, peste 810 persoane au primit o formă de protecţie în România, dintre care 549 adulţi
şi 261 copii; majoritatea provenind din Irak, Iran, Palestina şi Congo.
În ultimii ani, numărul solicitărilor de azil este în creştere. Conform statisticilor ORI, în 2007 605 cetăţeni
străini au aplicat pentru azil în România, nici una din aceste solicitări nefiind respinsă. Cifrele arată o
creştere de aproximativ 40% în comparaţie cu anul 2006, când au fost completate 381 solicitări. Toate
aceste persoane au trecut printr-o procedură strictă de verificare cu scopul determinării identităţii lor şi 578
străini au fost verificaţi pentru antecedente penale. Tuturor solicitanţilor le-au fost luate amprentele şi 562
persoane au fost verificate prin Sistemul Automat de Identificare al Amprentelor (SAIA).
De asemenea, solicitanţii, cu excepţia celor reţinuţi în Centrele pentru persoanele aflate sub arest public (localizate în Otopeni şi Arad), au primit un act de identitate. Cei care nu au fost acceptaţi, fie au fost
consideraţi neacceptaţi, fie au fost adoptate decizii impunându-i să părăsească România. În 2007 533 de cazuri au fost soluţionate administrativ: 314 au primit refuz, 117 au fost aprobate – 107 cu statut de refugiat şi
6 cu protecţie subsidiară – 106 transmise spre anchetă iniţială şi 97 total aprobate. Restul sunt în stadiul de
procesare. Numărul sporit al acestor anchetări în 2007, este parţial explicat prin numărul sârbilor ilegali,
de origine romă, care solicită azil în România. În 2007 ORI a fost de asemenea contactat de 75 persoane, solicitând acces la noua procedură de evaluare pentru primirea azilului. 40 persoane nu au fost acceptate, dar
la 35 persoane le-a fost permisă iniţierea noii proceduri. 262 reclamaţii au fost emise privind deciziile ORI
de a respinge aceste cercetări. Tribunalul a acceptat 10 cazuri, permiţând persoanelor să obţină statutul de
refugiat în România şi a decis că 9 persoane vor beneficia de protecţie subsidiară.
În primele luni ale anului 2008 407 persoane au solicitat azil în România, 40 din care solicitau să fie
acceptaţi în runda a doua. În comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul precedent, creşterea este mai mult
decât evidentă şi asociată cu trecerea ilegală a frontierei de nord a României. Trebuie de menţionat că
un număr semnificativ de solicitări a venit din partea Irakului – ţară unde conflictele şi lipsa autorităţii
instituţiilor de stat a afectat direct întreaga populaţie. O observaţie interesantă este că nu a fost găsit niciun
refuz al posibilităţii de emitere a solicitării de azil în primele luni ale anului 2008. În ceea ce priveşte
formele de asistenţă oferite de către Statul Român, 516 solicitanţi de azil au fost susţinuţi de către Centrele
regionale ale oficiului, inclusiv prin suport financiar.
Responsabilităţile privind azilul, îndeplinite de ORI rămân a fi un domeniu foarte important în promovarea
legislaţiei române. Fiind deja membru al UE, România este cointeresată în integrarea normelor şi standardelor europene în politicile şi legislaţia sa internă. Un exemplu ar fi pregătirea pentru implementarea
programului DUBLIN II, care va permite o împărţire mai eficientă a responsabilităţilor între instituţii la
nivel european. Astfel, solicitanţii de azil se pot oricând adresa la agenţia naţională. Autorităţile române au
început deja să coopereze cu sistemul DUBLIN, oferind date despre situaţia persoanelor din ţările terţe care
aplică pentru azil, care trebuie luaţi în consideraţie de către România.

2.2.2. România – în calitate de ţară de origine
Statisticile privind românii care pleacă din ţară sunt neclare şi contradictorii. De obicei este admis că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este responsabil de păstrarea evidenţei cetăţenilor români aflaţi peste
hotare şi, de asemenea, responsabil de menţinerea relaţiilor cu comunităţile române stabilite în întreaga
lume. De fapt, MAE face speculaţii despre numărul românilor stabiliţi în străinătate, într-o formă sau alta.
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Există două motive din care Guvernul României nu poate stabili oficial numărul imigranţilor români. În
primul rând, legislaţia română a garantat cetăţenilor români dreptul la libera circulaţie. Cetăţenii români
care călătoresc în străinătate nu sunt obligaţi să declare din ce motiv părăsesc ţara, unde pleacă şi care este
scopul călătoriei. Există o recomandare generală pentru cetăţenii români, în special cei care intenţionează
să se stabilească peste hotare pentru o perioadă îndelungată, de a se înregistra la una din misiunile diplomatice sau consulare ale României. Dar, în realitate, această înregistrare nu este dusă la bun sfârşit.
În al doilea rând, de la aderarea României la UE, călătoriile românilor în interiorul UE sunt absolut libere.
Un român poate călători în interiorul UE chiar şi fără paşaport, fiindu-i de ajuns un obişnuit act de identitate, pentru verificarea de la frontieră.
Statistica arată că principalele ţări alese de imigranţii români sunt ţările-membre ale UE, în special Italia şi
Spania. Explicaţia este că Italia şi Spania au depăşit etapa de creştere economică, oferind lucrătorilor români salarii mai mari decât cele pe care le-ar putea primi în România. De asemenea, asemănarea culturală
între Italia, Spania şi România (în termeni de limbă, obiceiuri, stil de viaţă etc.) a fost percepută ca o încurajare. În general, italienii şi spaniolii au fost foarte toleranţi cu românii, care s-au simţit confortabil şi nu
au fost nevoiţi să facă faţă unor obstacole semnificative în intenţiile lor de integrare. De asemenea, trebuie
de menţionat că Italia şi Spania au fost printre primele ţări UE care şi-au deschis pieţele de muncă pentru
cetăţenii români.
Pe lângă Spania şi Italia, comunităţi semnificative de imigranţi români puteau fi regăsite în Germania,
Franţa şi Marea Britanie. De asemenea, imigranţii Românii tindeau să ajungă dincolo de ţările europene, în
special în Noua Zeelandă, Australia şi Canada. Totuşi, Statele Unite rămân o importantă ţară de destinaţie
pentru emigranţii de origine română. Conform estimărilor, numărul românilor care s-au stabilit peste
hotare variază de la 1,5 la 5 milioane. În general, este considerat că 70-75% din ei se află în ţările UE.
Din cauza lipsei unor date statistice, este dificil de a stabili care este impactul aderării României la UE asupra fluxului de migraţie. Dar, fără îndoială, deschiderea pieţelor forţei de muncă pentru români în Europa
a fost sesizată ca o mare oportunitate pentru mulţi din ei. După aderarea la UE, există motive importante
de a considera că fluxul migraţiei de ieşire a sporit considerabil. În octombrie 2007, Dl. Johan Ten Geuzendam, Şeful Direcţiei de monitorizare a forţei de muncă în Comisia UE, a declarat că aproximativ 850,000
români activează pe teritoriul Uniunii Europene şi sunt în mare parte reprezentaţi de lucrători necalificaţi.
De fapt, Dl. Geuzendam a subliniat că ei sunt chiar mai puţin calificaţi decât cei mai necalificaţi lucrători din
UE (Business Standard, 1 Octombrie 2007). În Raportul Băncii Mondiale, elaborat la finele anului 2007,
România s-a plasat pe locul 10 printre ţările lumii, în termeni de banii remişi de emigranţi: 6.8 miliarde
USD14.
Toate cifrele, la care se adaugă percepţia generală socială, ne permit să conchidem că românii au profitat
din plin de oportunitatea ce le-a fost oferită odată cu aderarea la UE în ceea ce priveşte libera circulaţie. De
asemenea, conform percepţiei sociale, principala categorie socială a celor emigraţi din motive economice în
ultimii ani a fost compusă din tineri (în jur de 30 de ani), cu abilităţi slabe, provenind din regiuni rurale sau
privaţi de drepturi de cetăţeni. De asemenea, ei nu au emigrat pentru totdeauna, din momentul în care continuau să trimită bani înapoi în comunităţile lor, să construiască case şi să cumpere imobile. De asemenea,
faptul că România a făcut faţă unui mare flux de emigrare, ilustrat de numeroasele istorii dramatice aduse
de către mass-media despre copiii lăsaţi sub supravegherea rudelor de către cuplurile emigrate. În acest
sens, în ultimii ani apar numeroase probleme sociale şi opinia publică îndeamnă Guvernul să elaboreze o
politici sociale pentru aceşti copii.
Impactul economic al migraţiei forţei de muncă în România încă nu a fost evaluat în termenii corespunzători.
Unicul lucru cert este că volumul remitenţelor a crescut continuu până în 2006. În 2002, volumul
remitenţelor a fost estimat la aproximativ 1,5-2 miliarde USD, România fiind plasată pe locul 23 în topul
celor 30 ţări în dezvoltare cu volum mare de remitenţe primite în acea perioadă15. Rapoartele recente au
arătat că de atunci volumul remitenţelor practic s-a triplat: Banca Naţională a României a raportat o sumă
record de 4,8-5,3 miliarde EUR pentru anul 2006. Se pare că cea mai mare parte a acestor bani este folosită
pentru îmbunătăţirea standardelor generale de viaţă a gospodăriilor migranţilor, şi doar o mică parte este
investită în activităţile antreprenoriale16.
În ceea ce priveşte aspectele economice pozitive pentru gospodării, implicarea larg răspândită a românilor
în migraţia forţei de muncă are câteva consecinţe negative în acelaşi timp, în special asupra vieţii familiilor
14 Agenţia de ştiri Mediafax, 2 decembrie 2007
15 Pentru detalii, vedeţi “Romania”, Rezumatul Politicii Focusate de Migrare 2007, No.9, extras la 25 Septembrie din http://www.
focus-migration.de/typo3_upload/groups/3/focus_Migration_Publikationen/Laenderprofile/CP_09_Romania.pdf
16 Pentru detalii, vedeţi “Remitenţele – O Punte între Migrare şi Dezvolatre?”, Rezumatul Politicii Focusate de Migrare 2006, No 5,
extras la 25 Septembrie 2008 din http://www.focus-migration.de/uploads/tx_wilpubdb/PB05_Remit.pdf.
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afectate. Probabil, problema cea mai complicată este abandonul temporar al minorilor de către părinţii
lor lucrători migranţi. La începutul anilor ’90, era atestată o tendinţă de migrare a unui singur membru
al gospodăriei, astfel doar un singur membru al familiei (de obicei tatăl) era absent. Este cert că de atunci, a crescut numărul femeilor implicate în migraţia forţei de muncă. Acum este obişnuită emigrarea cuplurilor, lăsând minorii fără supravegherea directă a părinţilor. Aceşti copii nu sunt neapărat abandonaţi;
mai degrabă rolul părinţilor este asumat de rude, vecini sau prieteni. Totuşi, lipsa supravegherii directe a
părinţilor a dus la creşterea numărului problemelor sociale printre copii şi adolescenţi şi autorităţile responsabile de protecţia copiilor au fost nevoite să formuleze politici de monitorizare a acestei situaţii.
La sfârşitul anului 2006, aproximativ 60,000 copii au fost identificaţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului ca fiind supuşi riscurilor, deoarece ambii părinţi lucrează peste hotare;
într-o treime din cazuri (21,400), copiii au fost lipsiţi de ambii părinţi17.
La un alt nivel, discursurile politice recente au recunoscut problemele emigraţiei. Orice mare partid din
România discută acest fenomen în baza a două idei principale. Prima este de a reclama faptul că românii
pleacă din România din cauza condiţiilor locale nesatisfăcătoare. A doua este de a-i reîntoarce. De fapt, în
prezent suntem martori a unei adevărate competiţii între liderii politici privind readucerea românilor care
au plecat în ultimii ani din România.
Este rezonabil de a afirma că în anii următori un număr considerabil de români va continua să emigreze.
De asemenea, este rezonabil de a menţiona că principalele ţări-ţinte ale imigranţilor români vor rămâne neschimbate. Pe de altă parte, creşterea economică a României şi recesiunea în unele ţări preferate de români
ar putea estompa procesul. Reputatul expert Dl. Rainer Munz, Şeful Direcţiei de Cercetare şi Dezvoltare cu
Erste Bank, a afirmat recent că, pentru români, emigrarea în Europa de Vest îşi va pierde sensul în viitor.
Curând putem să ne regăsim în situaţia când aşa ţări ca Republica Cehă, Polonia sau Slovenia vor raporta
mai mult imigraţie decât emigraţie18.

2.3. Politicile de Migraţie a Uniunii Europene
Statele-membre ale Uniunii Europene trebuie să ia în consideraţie seriile de politici migraţioniste, pentru
a administra eficient astfel de procese ca: stabilirea eficientă şi politica de control a fenomenului migraţiei,
politica de consolidare a legislaţiei în combaterea migraţiei ilegale şi angajării ilegale a lucrătorilor străini,
integrarea politicii pentru imigranţi şi politicii privind cooperarea internaţională în domeniul migraţiei.
Conform EUROSTAT19, ţările UE pot să se aştepte la o descreştere considerabilă a populaţiei apte de
muncă în următoarele 4-5 decade. Prin urmare, toţi membrii UE sunt de acord cu ideea că un management
global şi coerent al fenomenului de migraţie ar contribui la evoluţia întregii Uniuni Europene. Membrii UE,
implicit Comisia UE, trebuie să gestioneze în mod continuu şi corespunzător procesele, în loc de a reacţiona
spontan la evoluţiile naturale, haotice. Datorită specificului politicilor de integrare europeană, care implică
deschiderea pieţelor forţei de muncă şi libera circulaţie a persoanelor pe întreg teritoriul Uniunii, fiecare
decizie adoptată de o singură ţară influenţează imediat fluxul de migraţie printre celelalte ţări membre.
Astfel, membrii UE au decis să urmeze o politică comună cu privire la migraţie şi Comisia Europeană a fost
abilitată să propună elaborarea acestei politici. O mare parte a acestei politici comune este astăzi parte a
aquis-ului comunitar. Această politică de gestionare a migraţiei în UE, prin intermediul unor acţiuni coordonate, a examinat necesităţile de lucru ale pieţei comune şi evoluţia demografică a ţărilor UE. Aceste
provocări sunt foarte importante pentru mediul european în viitorul apropiat.
După lucrările Conferinţei cu Privire la Migraţia Legală din Lisabona (septembrie 2007), Comisarul European Dl. Franco Frattini a declarat că20: „Migraţia ilegală trebuie percepută ca un fenomen inevitabil
a lumii contemporane, şi nu ca o ameninţare. Pentru Uniunea Europeană, acest fenomen este un avantaj,
luând în consideraţie descreşterea forţei de muncă în decadele următoare. Pe de altă parte, trebuie să luăm
în consideraţie statisticele, care arată că 85% a forţei de muncă slab calificate care imigrează în lume, ajung
în Uniunea Europeană şi doar 5% ajung în Statele Unite. Între timp, 55% forţei de muncă mediu şi înalt
calificate care imigrează pleacă în Statele Unite şi doar 5% vin în UE. Trebuie să modificăm aceste statistici
printr-o nouă viziune şi politici noi”.

17 Statisticile Internaţionale ale Departamentului Guvernamental pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
18 �������������������������������������������������
Citat de “Săptămâna Financiară”, 25 iulie, 2008.
19 EUROSTAT represents the Statistical Office of the European Communities, retrieved from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL
20 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Lisbon High Level Conference regarding Migration, September 2007, http://aps.mai.gov.ro/pagini/inf_publice/Migratia_si_
azilul_in_Romania_2007.pdf
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2.3.1. Revizuirea Legislaţiei de Bază
1.

Directiva Consiliului 2001/55/CE cu privire la standardele minime pentru acordarea protecţiei în ceea
ce priveşte influxul în masă a persoanelor deplasate şi cu privire la măsurile de promovare a balanţei
eforturilor între Statele Membre privind primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor referitor
la aceasta.

2. Directiva Consiliului 2003/9/CE din 27 ianuarie, cu privire la standardele minime pentru primirea
solicitanţilor de azil în UE – această directivă stabileşte un minim de standarde pentru primirea
solicitanţilor de azil.
3. Regulamentul Consiliului (CE) Nr. 343/2003 din 18 februarie 2003, stabilind criteriile şi mecanismele
de determinare a statelor-membre responsabile pentru examinarea aplicărilor pentru azil adăpostiţi
în unul din statele-membre de către o ţară terţă naţională – o politică comună cu privire la azil, inclusiv Sistemul Comun European pentru Azil este elementul constitutiv al obiectivelor Uniunii Europene
de stabilire progresivă a domeniului de libertate, securitate şi justiţie, deschise pentru acei care, fiind
forţaţi de circumstanţe, caută protecţie legitimă în cadrul Comunităţii. Regulamentul Consiliului se
bazează pe metoda care va crea posibilitatea determinării rapide a statului-membru responsabil, precum şi garantarea unui acces efectiv la procedura de determinare a statutului de refugiat, fără a compromite obiectivele procesării rapide a solicitărilor de azil.
4. Tratatul de la Lisabona21 - capitolul IV – Domeniul de libertate, securitate şi justiţie – Regulamentul
Comisiei (CE) 1560/2003 din 2 septembrie 2003, stabilind reguli detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) No. 343/2003, stabilind criteriul şi mecanismele de determinare a statelormembre responsabile pentru examinarea aplicărilor pentru azil adăpostiţi în unul din statele-membre
de către o ţară terţă naţională.

Ratificarea de către România
Preşedintele României Traian Băsescu a ratificat Tratatul de la Lisabona la 11 martie 2008; rolul Tratatului
era de a reforma Uniunea Europeană înlăturând deficienţele Constituţiei şi îmbunătăţind tratatele curente
UE şi CE, fără a le înlocui.
Parlamentul Român a adoptat la 4 februarie Tratatul de la Lisabona cu 387 voturi pro. România a fost al
patrulea stat-membru care a ratificat Tratatul, urmând Ungaria, Slovenia şi Malta. Tratatul a fost semnat la
13 decembrie 2007 la Summit-ul din Lisabona, Portugalia.

5.

Directiva Consiliului 2003/86/EC din 22 septembrie 2003, cu privire la dreptul de reunificare a familiei – conform acestei Directive, măsurile privind reunificarea familiei trebuiesc adoptate în conformitate cu obligaţia de a proteja familia şi de a respecta viaţa familiei nu au fost prezentate în mai multe
instrumente şi legi internaţionale. Directiva respectă drepturile fundamentale şi urmăreşte principii
particulare, recunoscute de Articolul 8 al Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi
Libertăţilor Fundamentale şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

6. Directiva Consiliului 2004/83/EC din 29 aprilie 2008, privind standardele minime pentru calificare
şi statut de cetăţean al ţării terţe sau apatrid, ca refugiaţi sau persoane care altminteri au nevoie de
protecţie internaţională şi conţinutul protecţiei este garantat – obiectivul principal al acestei Directive
este, pe de o parte, de a asigura ca statele-membre vor aplica criteriul comun pentru identificarea persoanelor care într-adevăr au nevoie de protecţie internaţională, şi, pe de altă parte, de a asigura că acel
nivel minim de beneficii să fie disponibil pentru aceste persoane în toate statele-membre. Ajustarea
regulilor pentru recunoaşterea şi conţinutul statutului de protecţie subsidiară şi de refugiat trebuie să
ajute la limitarea deplasărilor secundare ale solicitanţilor de azil între ţările-membre, unde astfel de
deplasări sunt cauzate de diferenţele în cadrul juridic.
7.

Directiva Consiliului 2004/114/EC din 13 decembrie 2004, privind admiterea cetăţenilor ţărilor terţe
care călătoresc pentru învăţământ, programe de schimb de studenţi, training-uri şi voluntariat – pentru

21 Tratatul
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
semnat de către Şefii Guvernelor de Stat a 27 state-membre în Lisabona la 13 decembrie 2007, oferă UE instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a aborda efectiv şi eficient provocările actuale din lume. Într-o lume în continuă schimbare,
europenii expun aşa probleme ca: globalizarea, schimbările climaterice şi demografice, de securitate şi de energie. Tratatul de la Lisabona consolidează democraţia în UE şi capacitatea sa de promovare a intereselor zilnice ale cetăţenilor săi
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stabilirea treptată a unui domeniu de libertate, securitate şi justiţie, această Directivă prevede măsuri
care trebuie adoptate în domeniile de azil, imigraţie şi protecţia drepturilor cetăţenilor ţărilor terţe. Directiva prevede că Consiliul trebuie să adopte măsuri privind politica de imigrare cu privire la condiţiile
de intrare şi reşedinţă, şi standardele cu privire la procedurile de eliberare de către statele-membre a
vizelor pe termen lung şi permiselor de reşedinţă.
8. Directiva Consiliului 2005/71/CE din 12 decembrie 2005, privind admiterea cetăţenilor ţărilor terţe
care călătoresc cu scopuri de cercetări ştiinţifice – această Directivă trebuie să contribuie la atingerea
acestor obiective prin a monitoriza admiterea şi mobilitatea cu scopuri de cercetare a cetăţenilor ţărilor
terţe pentru şederea pe un termen mai mare de trei luni, cu scopul de a face Comunitate mai atractivă
pentru cercetătorii din întreaga lume şi de a-i fortifica poziţia de Centru internaţional pentru cercetare.
9. Programul de la Haga pentru consolidarea zonei de libertate, securitate şi justiţie în cadrul Uniunii
Europene – cuprinde perioada 2005 – 2009, conţine toate aspectele ale politicilor privind libertatea,
securitatea şi justiţia, inclusiv dimensiunile internaţionale, drepturile fundamentale şi cetăţenia, azilul
şi imigraţia, managementul frontierelor, integrarea, lupta împotriva terorismului şi crimei organizate,
cooperării poliţiei şi organelor de drept şi legea civilă.

Peste cinci ani după reuniunea Consiliului Europei la Tampere, liderii UE au considerat că este timpul pentru o nouă ordine de zi pentru a permite Uniunii de a fortifica realizările şi de a face faţă noilor provocări pe
care va trebui să le înfrunte. În acest scop, Consiliul European a adoptat noul său Program multianual de la
Haga. Programul de la Haga este un Program de cinci ani pentru a întări cooperarea în domeniul justiţiei
şi afaceri interne la nivelul UE din 2005 până în 2010. El are drept scop transformarea Europei într-o zonă
de libertate, de securitate şi de justiţie.
Obiectivul Programului de la Haga este de a îmbunătăţi capacitatea comună a Uniunii şi a statelor-membre
de a garanta drepturile fundamentale, minimul de garanţii procedurale şi accesul la justiţie, pentru a oferi
protecţie persoanelor nevoiaşe în conformitate cu Convenţia de la Geneva şi alte tratate internaţionale, a
regla fluxurile de migraţie şi controlul frontierelor externe ale Uniunii, a lupta împotriva crimei transfrontaliere organizate şi a reprima pericolul terorismului, a realiza potenţialul Europolului şi EUROJUST-ului,
de a promova recunoaşterea mutuală a deciziilor judiciare şi certificatele în materie civilă şi criminală, şi
de a elimina obstacolele legale şi judiciare în neînţelegerile de gen familial şi civil cu implicări transfrontaliere. Acesta este un obiectiv care trebuie atins în interesul cetăţenilor Uniunii Europene prin elaborarea
unui Sistem Comun de Azil şi îmbunătăţirea accesului la tribunale, poliţie şi cooperare judiciară, ajustarea
legilor şi dezvoltarea politicilor comune.
În 2005, Planul comun de Acţiuni al Consiliului şi Comisiei Europene a stabilit priorităţile pe care trebuie
focusat Programul de la Haga pentru următorii ani. Strategia de dimensionare externă a zonei de libertate,
securitate şi justiţie, de asemenea, a fost întocmită în acelaşi context.
Imigraţia şi Azilul a fost în top-ul agendei de la Haga în ceea ce priveşte prevenirea terorismului. Liderii UE
au decis să utilizeze majoritatea calificată pentru luarea deciziilor în domeniul azilului, imigraţiei şi problemelor controlului frontierelor; imigraţia legală rămânând supusă unanimităţii.
În domeniul azilului, imigraţiei şi controlului de frontieră, Programul de la Haga conţine următoarele
măsuri principale:
◊

Sistem de Azil European comun, cu o procedură comună şi statut uniform pentru cei cărora li se
oferă azil sau protecţie pentru anul 2009;
◊ Măsuri de angajare legală pentru străini în UE, conform cerinţelor pieţelor forţei de muncă;
◊ Cadru European de garanţie a integrării reuşite a migranţilor în societăţile-gazdă;
◊ Parteneriat cu ţări terţe pentru îmbunătăţirea sistemelor de azil, stopare a imigraţiei ilegale şi implementarea programelor de restabilire;
◊ Politica de expulzare şi reîntoarcere a imigranţilor ilegali în ţările de origine;
◊ Fond pentru gestionarea frontierelor externe;
◊ Sistemul de Informaţii Schengen (SIS II) – o bază de date de persoane pe numele cărora au fost
emise mandate de arestare şi furt de obiecte să fie pus în funcţiune în 2007;
◊
Reguli comune pentru vize (centre comune pentru aplicare, introducerea datelor biometrice în
sistemul informaţional de vize);
În domeniul justiţiei şi securităţii, Programul de la Haga evidenţiază următoarele măsuri principale:
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◊
◊
◊
◊

Informaţia de la poliţie să fie disponibilă între toate ţările UE (ameninţarea securităţii unui alt stat
UE trebuie imediat semnalizată);
Deconspirarea elementelor fundamentaliste şi implicarea indivizilor în activităţile teroriste;
A face uz de Europol, oficiile poliţiei UE şi ale EUROJUST-ului22, cooperarea organelor de drept ale
UE;
Asigurarea cooperării justiţiei civile şi criminale de-a lungul frontierelor şi aplicarea deplină a principiului de recunoaştere mutuală.

2.3.2. Priorităţi de Bază ale Politicii pentru 2005-2010
La 10 mai 2005, Comisia a adoptat Planul de Acţiuni, foaia de parcurs de implementare a Programului de
la Haga, care a identificat zece domenii prioritare pentru 2005-2010. Planul de Acţiuni preia în general
priorităţile pentru libertate, justiţie şi securitate, stabilit în Programul de la Haga – aprobat de Consiliul European în noiembrie 2004 – şi îi transformă în acţiuni concrete, inclusiv orarul pentru adoptarea şi implementarea lor.
El identifică zece domenii prioritare de acţiune. Aceste domenii/capitole principale sunt ţinte decisive pentru
elaborarea unei politici comune efective şi de coeziune pentru imigraţie. Ele au fost identificate după evaluarea făcută la sfârşitul programului de la Tampere şi după finisarea examinării tendinţelor economice şi demografice în Europa şi în lume. Iată prezentarea lor:
1.

Drepturile fundamentale şi cetăţenia: dezvoltarea politicilor de intensificare a cetăţeniei, monitorizarea şi promovare respectului pentru drepturile fundamentale.

Drepturile fundamentale se află în centrul proiectului european ce atestă integrarea Cartei Drepturilor Fundamentale în Constituţie. Uniunea Europeană este angajată în respectarea drepturilor fundamentale, dar
este şi implicată activ în promovarea lor. Pentru următorii cinci ani, va fi în continuare promovată protecţia
informaţiei personale şi lupta împotriva discriminării, sub toate formele sale. De asemenea, Comisia
Europeană va continua eforturile de combatere a violenţei împotriva femeilor şi va oferi suport victimelor, în
colaborare cu statele-membre. O atenţie specială va fi acordată drepturilor copilului. Programul Daphne II
va continua susţinerea organizaţiilor europene care elaborează măsuri şi acţiuni de prevenire sau combatere
a tuturor tipurilor de violenţă împotriva femeilor şi copiilor, şi protecţia victimelor şi grupurilor de risc. De
altfel, Grupul Comisarilor cu privire la Drepturile Fundamentale va insista pe acest segment printre diferite
activităţi ale Comisiei în favoarea copiilor.
În 2005, Comisia a propus transformarea Centrului European de Monitorizare pentru Rasism şi Xenofobie
în Agenţia Drepturilor Fundamentale. Agenţia va constitui un punct de referinţă pentru societatea civilă: va
promova dialogul la nivel european şi va contribui la creşterea conştientizării a publicului general. Alte sarcini
ale Agenţiei vor fi de a oferi instituţiilor europene şi statelor-membre asistenţă şi expertiză, de a colecta şi disemina informaţie veridică şi comparabilă, şi de a elabora un raport anual privind aceste aspecte.
Cetăţenia UE impune un şir de drepturi, pe care Comunitatea le va promova în continuare în următorii cinci
ani. Acestea sunt, spre exemplu, libera circulaţie în cadrul UE, dar şi protecţia diplomatică şi consulară, dacă
un cetăţean al UE nimereşte într-o situaţie dificilă într-o ţară în afara UE şi acolo nu există o reprezentanţă
accesibilă a ţării sale. În fine, drepturile electorale în Parlamentul European şi alegerile municipale în statelemembre de reşedinţă sunt probleme susceptibile şi importante, pe care Comisia le va examina cu atenţie.
2. Lupta împotriva terorismului: prevenire, pregătire şi reacţie
Uniunea Europeană poate contribui decisiv la combaterea terorismului, datorită ţărilor care colaborează
privind Strategia globală, stabilită în baza valorilor sale fundamentale: democraţie, drepturile fundamentale
şi statul de drept. Atenţia UE trebuie focusată în diferite aspecte de prevenire, pregătire şi reacţie, pentru
sporirea continuă, şi în caz de necesitate, de completare a capacităţilor statelor-membre de a lupta împotriva
terorismului.
De asemenea, strategia presupune o cooperare strânsă cu ţările terţe, inclusiv asistenţa în elaborarea proiectelor contra terorismului şi crearea de abilităţi. Limitarea accesului a numeroaselor organizaţii teroriste
la resursele economice şi financiare este un obiectiv strategic pentru statele-membre şi UE: un şir de măsuri
diferite, care sunt prevăzute pentru anii viitori şi vor avea drept scop sporirea transparenţei entităţilor legale
şi schimbului legal printre actorii relevanţi la nivel naţional, UE şi internaţional.
22 Unitatea
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Cooperare Judiciară a Uniunii Europene, EUROJUST-ul, este un nou organ al Uniunii Europene stabili în 2002, pentru a spori eficienţa autorităţilor competente în cadrul statelor-membre, având de a face cu investigarea şi urmărirea crimelor serioase
transfrontaliere şi organizate, http://www.eurojust.europa.eu/.
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Cu scopul maximizării capacităţii între organele UE şi statele-membre în detectarea, investigarea şi urmărirea
teroriştilor şi prevenirea atacurilor teroriste, Comunitatea va promova cooperarea între toate autorităţile competente ale statelor-membre, în special privind schimbul informaţiei care se referă la investigarea activităţilor
teroriste.
Comunitatea va colabora cu statele-membre pentru a spori capacitatea lor de contracarare a consecinţelor
atacurilor teroriste: în 2005, a fost stabilit Programul privind Protecţia Infrastructurii Critice şi Comisia a
prezentat o propunere de creare a Reţelei Informaţionale de Prevenire a Infrastructurii Critice (RIPIC), cu
scopul de a susţine statele-membre în schimbul Sistemului de informaţii, cu privire la ameninţări, zone de
vulnerabilitate, măsuri corespunzătoare şi strategii de atenuare a riscului în susţinerea protejării infrastructurii critice.
În 2006, rezultatele au fost evaluate ca urmare a proiectului-pilot pentru victimele actelor teroriste. În acest
context, bugetul Comunităţii a acoperit asistenţă şi training-uri cu profesionişti pentru suportul psihologic al
victimelor şi familiilor sale, au fost create Centre de adăpost a victimelor şi familiilor sale, de asemenea, cumulând “practici importante” privind susţinerea victimelor actelor teroriste, sporind conştientizarea de către
publicul european a ameninţărilor teroriste.
3. Managementul migraţiei: elaborarea politicii comune UE de imigrare şi combaterea migraţiei ilegale
Comisia consideră că există o înţelegere clară privind transparenţa şi regulile armonizate comune şi criteriile
la nivelul UE pentru admiterea migranţilor legali. Totuşi, deciziile de a admite asemenea cetăţeni ai ţărilor
terţe în unul din statele-membre afectează alte state după cum urmează: dreptul de a călători în cadrul zonei
Schengen, de a acorda servicii în alte state-membre, de a se deplasa în alte state-membre, odată cu obţinerea
statutului de rezident pe termen lung, admiterea lucrătorilor ţărilor terţe în piaţa forţei de muncă a UE.
De altfel, necesitatea unei iniţiative strategice comune europene este demonstrată de faptul că în absenţa ei,
fluxurile de migraţie au mai multe şanse de a devia de la regulile şi legislaţia naţională. În consecinţă, din
cauza lipsei acestui criteriu comun pentru admiterea migranţilor legali, numărul cetăţenilor ţărilor terţe care
intră ilegal în UE fără a avea un loc de muncă garantat – astfel, integrându-se în societate – va spori.
Scopul Uniunii este de a elabora o abordare balansată: ceea ce implică stabilirea unei politici comune de
imigraţie, includerea procedurilor de admitere şi criteriul de intrare legală pe teritoriul său, asigurând un
statut legal sigur şi o definire mai amplă a stabilirii drepturilor specifice pentru cetăţenii ţărilor terţe care
temporar lucrează sau locuiesc din alte motive în UE. În consecinţă, un alt scop era de a exercita politici împotriva migraţiei ilegale, care trebuiesc să fie atât ferme, cât şi respectuoase faţă de drepturile şi demnitatea
cetăţenilor ţărilor terţe, inclusiv cei aflaţi într-o situaţie care contravine regulilor.
Încă asistăm la discuţii publice intense cu privire la forma cea mai adecvată de reguli a Comunităţii pentru admiterea migranţilor economici şi cu privire la valoarea adăugată de adoptare a unui astfel de cadru comun. În
acest context, planul politicii cu privire la migraţie, inclusiv procedurile de admitere a fost prezentat în 2006
de către Comisie, având scopul de a stabili un sistem capabil să reacţioneze rapid la fluctuaţiile cererii pentru
munca migranţilor în piaţa forţei de muncă.
Adoptarea legislaţiei naţionale
În aprilie 2004, România a stabilit o Strategie Naţională pentru Migraţie. Implementarea Strategiei Naţionale
pentru Migraţie a continuat în 2005, iar în ianuarie 2006 a fost aprobat un Plan pentru combaterea imigraţiei
ilegale şi a fost deschis un nou Centru de adăpost. A doua Strategie Naţională cu privire la Migraţie a fost
elaborată în 2007.

4. Frontierele interne şi externe, vizele: dezvoltarea continuă a unui management integrat al frontierelor
externe şi politica de vize comună, asigurându-se libera circulaţie a persoanelor.
Ansamblul de legi cunoscut sub denumirea de „acquis-ul Schengen” asigură libera circulaţie a persoanelor
pe teritoriul UE. Aceasta include un şir de măsuri compensatoare, care au drept scop coordonarea controlului la frontierele externe şi îmbunătăţirea coordonării între autorităţile naţionale în vederea atingerii
acestui scop.
În anul 2009, statele-membre care au aderat la Uniune în 2004 vor fi complet integrate în zona Schengen,
iar controlul la frontierele interne cu şi între ele îşi vor înceta funcţionarea. În anul 2011, statele-membre
care au aderat la UE în 2007 vor face parte la rândul lor din Sistemul Schengen. Aceasta implică dezvoltarea
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unui nou sistem informaţional (Sistem Informaţional Schengen II – SIS II), care a fost pus în funcţiune în
anul 2007, după finisarea procedurilor minuţioase de evaluare.
UE elaborează un sistem integrat de management pentru frontierele externe. FRONTEX-ul23 este în continuare responsabil de coordonarea şi asistarea acţiunilor statelor-membre în urmărirea şi controlul frontierelor externe. În scopul sporirii securităţii documentelor de călătorie, menţinând respectarea integrală
a drepturilor fundamentale, începând cu anul 2005, în documentele de călătorie şi identificare au fost
integraţi identificatori biometrici.
Elaborarea unei politici efective de vize va fi facilitată prin disponibilitatea Sistemului Informaţional de
Vize, care are drept scop sporirea schimbului de date privind vizele între statele-membre, facilitând astfel
evaluarea aplicărilor pentru vize şi verificarea şi identificarea aplicanţilor. Aceasta va necesita consolidarea
cooperării între statele-membre pentru a crea Centre comune de aplicare pentru vize, care ar putea fi primul
pas spre viitorul serviciu consular comun european. Deci, Comisia va înainta o propunere cu scopul satisfacerii necesităţilor pentru o mai bună sinergie în activităţile consulare, atât privind cetăţenii Europeni care
călătoresc peste hotare, cât şi cetăţenii ţărilor terţe care au nevoie de viză pentru a intra pe teritoriul UE.
Adoptarea legislaţiei naţionale
Progrese considerabile au fost făcute în domeniul politicii de vize. În aprilie 2001, România a îmbunătăţit
Legea privind străinii şi a introdus previziuni referitor la vize. Vizele pot acum fi obţinute la consulatul sau
ambasada României şi sunt emise la frontieră doar în cazuri excepţionale. Centrul Naţional de Vize primeşte
toate aplicările pentru viză şi ia decizia finală. Direcţia privind Străinii îndeplineşte control suplimentar
asupra aplicărilor din ţările cu un nivel înalt de migraţie. Un sticker nou de vize a fost adoptat în aprilie 2003
şi a fost pus în aplicare la începutul anului 2004. Prima fază a sistemului on-line de vize funcţionează deja
şi face legătura cu autorităţile responsabile pentru străini cu misiuni diplomatice în Egipt, Rusia, Serbia şi
Muntenegru, Turcia şi Ucraina. România s-a ghidat în mare măsură de politica de vize UE; drept rezultat, a
beneficiat de regimul fără vize în toate statele-membre Schengen, începând cu ianuarie 2002.
În iunie 2002, România a adoptat legislaţia pentru emiterea noilor documente de identitate şi de trecere a
frontierei de stat pentru cetăţenii ţărilor terţe. De asemenea, Guvernul a încheiat un acord cu Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie cu privire la cooperarea în domeniul repatrierii voluntare, susţinute umanitar.
În mai 2003, prin decizia guvernului, s-a renunţat la necesitatea vizei pe termen lung privind activitatea
economică şi comercială, implicând nouă ţări alăturate.
Progresul major a fost făcut cu privire la controlul la frontierele externe. Două ordonanţe urgente au fost
adoptate în iunie 2001, prima privind frontierele României, cea de-a doua privind organizarea şi funcţionarea
poliţiei de frontieră (care prevede o nouă structură şi cadru de cooperare între poliţia de frontieră şi alte
organe).
Legislaţia privind frontierele de stat ale României şi organizarea funcţionării poliţiei de frontieră a fost
adoptată şi a intrat în vigoare în martie şi mai 2002 respectiv. Formarea profesională a poliţiei de frontieră a
continuat, datorită înlocuirii recruţilor cu personal înalt calificat.
În ceea ce priveşte conformare cu acquis-ul Schengen, România a introdus majoritatea procedurilor Schengen;
a fost prezentat primul Plan de Acţiuni Schengen în decembrie 2001 şi Strategia privind securitatea de frontieră
pentru 2003-2007, şi al doilea Plan Schengen au fost adoptate în 2003, împreună cu Strategia integrată a
managementului de frontieră pentru 2003-2006. În luna octombrie a aceluiaşi an, a fost adoptat Sistemul
Integrat al Securităţii de Frontieră, încorporând măsuri ce trebuiesc luate înainte de aderare. Totuşi, Comisia
Europeană a cerut României să accelereze pregătirile pentru participarea viitoare în Sistemul Informaţional
Schengen (SIS II) şi Sistemul Informaţional de Vize (SIV). În martie 2003 a fost semnat Protocolul de cooperare
de către poliţia de frontieră şi Directoratul General Vamal, fiind stabilite posturi comune de frontieră la patru
puncte româneşti de trecere a frontierei.

5. Zona comună pentru azil
După înfiinţarea în decursul ultimilor cinci ani a fundaţiilor privind politica comună de azil, a devenit
evidentă necesitatea evaluării impactului instrumentelor existente, precum şi trecerea în următoarea fază
de elaborare a Sistemului European Comun de Azil (urmează a fi finisat spre finele 2010). Măsurile viitoare vor urmări scopul de stabilire a procedurii comune şi a statutului uniform pentru persoanele care
beneficiază de azil sau protecţie subsidiară, în conformitate cu valorile Comunităţii şi tradiţiile umanitare.
23 Frontex
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
este o agenţie UE, cu sediul în Varşovia, fiind creată ca un organ specializat şi independent de coordonare a cooperării
operaţionale între statele-membre în domeniul securităţii de frontieră. Activităţile Frontexului sunt antrenate în informaţie; completează şi oferă o valoare adăugată specială sistemelor naţionale ale statelor-membre în managementul frontierelor (http://www.
frontex.europa.eu/).
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În plus, la îndeplinirea Sistemului European Comun de Azil, Uniunea Europeană va susţine concomitent ţările
în regiunile unde vin solicitanţii de azil, precum şi ţările de tranzit, pentru a le permite să ofere protecţie adecvată
pentru refugiaţi, conform standardelor internaţionale. Sporirea capacităţii de protecţie a regiunilor de origine
va diminua necesitatea refugiaţilor de căutare a protecţiei în altă parte. Aceasta va reduce pericolele cu care s-au
confruntat regulat solicitanţii de azil în încercările lor de a ajunge într-o ţară în condiţii de siguranţă.
Programele Regionale de Protecţie24 vor propune măsuri concrete şi funcţionale de dezvoltare, în strânsă colaborare cu ţările preocupate, având drept scop sporirea capacităţilor de protecţie prin autorizarea refugiaţilor
de a accesa soluţii durabile. Cu toate că numărul aplicărilor pentru azil în Europa s-a redus considerabil
în ultimii ani, aceasta nu înseamnă reducerea numărului refugiaţilor şi persoanelor care caută protecţie
internaţională la nivel global; adevărul este că marea majoritate a refugiaţilor rămân în regiunile sale de origine în condiţii de sărăcie extremă şi de securitate discutabile. Prin urmare, este important de a se asigura că
cei care au nevoie de protecţie vor avea acces la aceasta cât de curând posibil şi într-un mod cât corespunzător
necesităţilor lor. În acest sens, urmând apelul Consiliului European din noiembrie 2004, Comisia urma să
elaboreze Programele Regionale de Protecţie în strânsă colaborare cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi (ÎCNUR) şi ţările terţe implicate. Scopul Programelor Regionale de Protecţie era de a aduce
beneficiile directe ale refugiaţilor, precum şi de a contribui la ameliorarea situaţiei privind protecţia şi drepturile omului în ţara gazdă. Un Program din 5 sau 6 acţiuni putea fi, prin urmare, deveni model pentru fiecare
Program Regional de Protecţie, care include înregistrarea şi alte proiecte care sunt orientate spre a aduce
beneficii practice (training, formarea infrastructurii, aprovizionarea cu echipament etc.).
Pe termen lung, Programele Regionale de Protecţie trebuie să ducă la atingerea mai multor scopuri: ţările
terţe care primesc acest suport, trebuie să adopte sau să ajusteze legislaţia sa naţională privind azilul, acceptând astfel standardele internaţionale, şi anume obligaţiunile impuse de Convenţiile de la Geneva25; acceptarea şi admiterea standardelor trebuiesc prin urmare intensificate. De asemenea, Programele vor oferi
asistenţă generală pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale şi asistenţei pentru persoanele reîntoarse în
ţările de origine şi restabilire.
Adoptarea legislaţiei naţionale
În domeniul azilului, Legea din 1996 cu privire la refugiaţi a fost îmbunătăţită prin introducerea noilor
concepte precum „aplicarea nefondată în mod evident”, „ţară terţă sigură”, „ţară de origine” şi „procedură
accelerată”. În România, persoanele cu statut de refugiat au primit ajutor financiar timp de 9 luni. De
asemenea, unor categorii de persoane, cum ar fi minori neînsoţiţi sau mamele singure, le-a fost acordată o
asistenţă suplimentară.
De regulă, refugiaţii au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români, inclusiv accesul la piaţa forţei de muncă. Din
februarie 2003, un nou Cod de muncă a scutit persoanele cu statut recunoscut de refugiat în România de la
obligaţiunea de a deţine un permis de muncă înainte de a obţine un lucru stabil.
Decizia Guvernului privind Integrarea Refugiaţilor a fost adoptată în noiembrie 2001. În martie 2002, a fost
adoptată legislaţia care stabileşte procedura de reunificare a refugiaţilor cu membrii familiei. Această legislaţie
a revendicat cele mai importante neajunsuri ale legislaţiei precedente privind reunificarea familiei.
În anul 2005, Raportul a pus accent pe faptul că conformarea de mai departe a legislaţiei cu minimul de
standarde pentru primirea solicitanţilor de azil, Regulamentul Dublin II, protecţia internaţională şi protecţia
temporară. Din punct de vedere al implementării, o bază de date de înregistrare a ţării de origine a refugiaţilor
a fost pusă în aplicare în august 2003, şi a fost utilizată în procedura determinării statutului de refugiat.
În aprilie 2004, legislaţia a fost îndreptată spre conformarea regimului pentru refugiaţi cu Convenţia de la
Geneva din 1951, intrată în vigoare. Următoarele îmbunătăţiri cu privire la integrarea lor socială au fost
implementate în luna mai. În plus, a fost recrutat mai mult personal la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi a
fost extinsă considerabil capacitatea sistemului de azil a României.
În 2005, România a adoptat formal Planul de implementare EURODAC, fiind însă necesare eforturi suplimentare
în acest domeniu. Urmau să fie ameliorate staţiile de lucru al Sistemului Automat de Identificare al Amprentelor
(SAIA) la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi Institutul de Criminologie.

24 Programele
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Regionale de Protecţie au scopul de a spori capacitatea de protecţie a regiunilor implicate – atât regiunile de origine,
cât şi regiunile de tranzit – şi de a ameliora protecţia refugiaţilor prin soluţii durabile (reîntoarcere, integrare locală sau stabilirea
într-o ţară terţă), http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l33222.htm.
25 Convenţiile
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de la Geneva şi Protocolul Adiţional sunt tratatele internaţionale care conţin cele mai importante reguli, limitând cruzimea războiului. Ei protejează oamenii care nu participă în lupte (civilii, medicii, asistenţii) şi cei nu mai pot participa în lupte (răniţi,
bolnavi şi trupe naufragiate, prizonieri de război), http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions
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6. Integrarea: maximizarea impactului pozitiv al migraţiei asupra economiei şi societăţii
Pentru următorii ani, Uniunea Europeană va susţine şi va încuraja statele-membre în elaborarea unor politici mai
calitative cu privire la integrare, cu scopul prevenirii izolării şi excluderii sociale ale comunităţilor imigrante.
Cadrul European cu privire la Integrare, în baza principiilor comune, va fi stabilit întru favorizarea contactului
între autorităţile locale şi facilitarea schimbului de experienţă şi informaţiei privind integrarea. Astfel, va fi
reglată editarea Ghidului cu privire la Integrare26. Acest instrument va trebui să ofere liberilor-profesionişti
(guverne locale şi naţionale, angajaţi, uniuni, organizaţii religioase, societate civilă, asociaţii de migranţi, publicitate, ONG-uri) exemple de practici importante cu privire la coordonarea schimbului de informaţii şi promovarea politicii de iniţiative.
Prima ediţie descrie exemple de succes ale politicilor de integrare privind cursurile de introducere pentru imigranţi
nou-veniţi (de exemplu, o companie din Regatul Unit care furnizează forţă de muncă ocazională, a elaborat o
schemă de training-uri pentru angajaţii imigranţi, sosiţi de curând în ţară) şi participare civilă (cu scopul dezvoltării
competenţelor interculturale, dialogului religios şi participării în procesele politice).
7. Siguranţă şi securitate în schimbul de informaţie: balansarea necesităţii schimbului de informaţie între
autorităţile judiciare şi de drept cu drepturile de securitate şi protecţia informaţiei.
Necesitatea investigaţiilor efective ale criminalităţii transfrontaliere şi menţinerea ordinii şi legii în zonele de liberă
circulaţie, care a fost agravată de pericolul atacurilor teroriste, a determinat Uniunea Europeană să-şi multiplice
eforturile în facilitarea schimbului de informaţie între autorităţile de drept din diferite state-membre. Statele-membre trebuie să folosească competenţele serviciilor sale secrete nu doar pentru a combate ameninţările la securitatea
sa, dar şi pentru protejarea securităţii interne ale statelor-membre. Nivelul înalt de schimb de informaţie între
autorităţile de drept trebuie menţinut şi îmbunătăţit, luând în consideraţie principiul general de disponibilitate.
Informaţia necesară autorităţilor unui stat-membru în scopuri de aplicare a legii, trebuie să-i fie pusă la
dispoziţie de către autorităţile altor state-membre, cu anumite condiţii. În 2005, Comisia a prezentat propuneri în acest sens. Astfel, Comunitatea trebuie să menţină echilibrul necesar între siguranţă şi securitate
privind schimbul de informaţie între autorităţile judiciare şi de drept. Evident, aceasta nu este uşor, din moment ce lupta împotriva terorismului este o problemă globală şi implică actori majori din afara UE, cu care
trebuie să coopereze statele-membre.
Lipsa unui cadru legal unic determină necesitatea adoptării noilor instrumente de reglare a protecţiei datelor colectate şi utilizate în scopuri judiciare şi de drept.
Prin urmare, principiul de disponibilitate va fi balansat de protecţia drepturilor fundamentale prin stabilirea dispozitivelor adecvate de securitate pentru transferul informaţiei personale. Comisia este aproape de a
înainta o propunerea în scopul reglării şi oferirii garanţiilor specifice privind reţinerea informaţiei procesate
în legătură cu previziunile serviciilor publice de comunicaţii electronice pentru detectarea, investigarea şi
urmărirea atacurilor criminale.
În scopul urmăririi abordării coerente, au fost replanificate sarcinile în cadrul Comisiei, concentrând
responsabilităţi privind protecţia informaţiei sub conducerea Directoratului General “Justiţie, Libertate şi
Securitate” (JLS).
Adoptarea legislaţiei naţionale
România a adoptat câteva părţi ale legislaţiei privind protecţia informaţiei la sfârşitul anului 2001. În februarie
2002 a fost ratificată Convenţia Consiliului European pentru Protecţia Indivizilor cu privire la Procesarea
Automată a Datelor Personale şi protocolul său adiţional (în iulie 2005). Următoarele progrese au fost făcute
în 2003, cu adoptarea legii ce trasează o linie de sarcini pentru notificarea operaţiunilor de procesare a
datelor personale. În mai 2005, a fost adoptată legea stabilind Autoritatea Naţională de Supraveghere pentru
Procesarea de Date Personale, un organ independent separat de Biroul Ombudsmanului, începând cu 1
ianuarie 2006.

26 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Grupul pentru Politica de Migrare activează în calitatea de consultant independent la Comisia Europeană (JLS) pentru proiectarea Ghidului cu privire la Integrare pentru factori de decizie politică şi liberii-profesionişti. Prima ediţia a fost publicată în noiembrie
2004. Publicarea celei de-a doua ediţii este prevăzută pentru septembrie 2006. Ghidul cu privire la integrare are rolul de coordonator
în schimbul de informaţie şi importante practici, şi permite elaborarea şi promovarea iniţiativelor politice. El este un produs de colaborare al Comisiei Europene, Punctelor Naţionale de Contact cu privire la Integrare, şi GPM, în calitate de consultat independent, care
pot fi priviţi ca “editori” ai Ghidului, http://www.migpolgroup.com/infopages/2691.html.
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8. Lupta împotriva crimei organizate.
De asemenea, include elaborarea şi implementarea conceptului strategic de combatere a crimei organizate
la nivelul UE, cunoaşterea fenomenului, cooperării de drept, cooperării judiciare, iniţiativelor legislative
şi non-legislative, şi cooperarea cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale; de a folosi şi de a dezvolta în
continuare Europol-ul27 şi EUROJUST-ul.
Lupta împotriva crimei organizate este prioritară în contextul acţiunilor Comisiei. A fost prezentată o
variantă de lucru privind elaborarea conceptului strategic de combatere a crimelor organizate. Această
variantă de lucru proiectează o strategie generală europeană pentru următorii ani. Comisia recomandă
elaborarea metodelor comune între organele naţionale şi cele UE în contribuirea la lupta împotriva crimei
organizate, precum şi la Sistemul Statistic de Crime al UE, care este în construcţie, colectarea informaţiei şi
stabilirea proporţiilor crimei şi victimizării a unor grupuri specifice, constituind Centrul Modelului European Criminal Secret. Aceasta va spori cunoaşterea fenomenului şi va permite persoanelor care iau decizii
să definească strategiile europene în baza evaluărilor minuţioase. Acest concept strategic de combatere a
crimei organizate include măsuri de:
◊
◊

Consolidare a prevenirii, şi anume elaborarea modelului de impermeabilizare a crimelor
Legislaţie şi noi produse şi servicii, care ar permite evitarea creării unor noi oportunităţi pentru
crima organizată
Dezvoltarea continuă şi implementarea unei politici inteligente UE anti-corupţie, împreună cu acţiunile ce
au drept scop protejarea transparenţei sectorului public, trebuie să prevină infiltrarea crimei organizate în
pieţele legale. Mai mult, parteneriatul între sectorul public şi instituţii trebuie să fie un instrument efectiv
pentru prevenirea crimei în general, şi a crimei organizate, în particular. Pregătirea şi implementarea unui
Plan de Acţiuni UE cu privire la parteneriatul public-privat este prioritar pentru Comisie. Cooperarea între
serviciile naţionale de drept (poliţie, justiţie, vamă) trebuie să fie ameliorată în scopul combaterii crimei
organizate într-o manieră mai efectivă şi potenţialul Europol-ului şi EUROJUST-ului trebuie pe deplin
exploatat, de exemplu prin implicarea mai activă a acestor organe în investigarea fazei crimei organizate
transfrontaliere. Concomitent, investigaţiile şi instrumentele privind aspectele financiare ale crimei organizate vor fi consolidate. În special, Comisia va promova abilităţi puternice de investigare şi stabilirea unor
unităţi de evaluare a crimelor în statele-membre UE. De asemenea, Strategia trebuie să reflecte cele mai
bune mijloace de intensificare a cooperării în aceste sens cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale.
De asemenea, a fost ratificat un acord între România şi Bulgaria pentru cooperarea în lupta împotriva
crimei organizate, traficului de droguri şi terorismului, care a intrat în vigoare în iulie 2005.
Adoptarea legislaţiei naţionale
În domeniul politicii de imigrare, cadrul legislativ român este conformat acum la “acquis”. România a
încheiat şi a ratificat 30 acorduri de readmisie cu statele-membre. Actul privind străinii, care a fost adoptat
în decembrie 2002, conţine previziuni cu privire la intrare şi reşedinţă şi regulile de expulzare. De asemenea,
a fost semnat un acord cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, de stabilire a refugiului temporar
pentru femeile victime ale traficului de fiinţe umane. În martie 2004, a fost iniţiată Autoritatea Responsabilă
pentru Străini; în calitate de organ autonom, ea a semnat acordul de cooperare cu Directoratul General
pentru Afaceri Consulare. De asemenea, ea este consultată de către Centrul Naţional pentru Vize cu privire
la cazurile şi aplicaţiile de extindere a dreptului la rezidenţă. În ceea ce priveşte cooperarea poliţiei şi lupta
împotriva crimei organizate, a fost votat în ianuarie 2003 Actul de Prevenire a Crimei Organizate.

9. Justiţia criminală şi civilă: acces efectiv la justiţie pentru toţi şi aplicarea sentinţelor.
Având drept scop crearea unei zone unde este garantat accesul efectiv la justiţie, cu scopul obţinerii şi
executarea deciziilor judiciare, Comunitatea trebuie să prevadă reguli privind jurisdicţia, recunoaşterea
şi conflictele de lege, dar de asemenea măsuri care inspiră siguranţă şi încredere reciprocă între statelemembre. Aceste măsuri trebuie să creeze un standard minim de procedură a calităţii sistemului de justiţie,
în special privind corectitudinea şi respectul drepturilor la apărare.

27 Europol
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
este organizaţia europeană de drept cu scopul de a ameliora eficacitatea şi autorităţilor competente în statele-membre
de prevenire şi combatere a terorismului, traficului ilegal de droguri şi alte forme serioase ale crimei organizate, http://www.europol.
europa.eu/
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Cooperarea judiciară civilă şi comercială este un domeniu al politicii care are impact direct asupra vieţii
zilnice a cetăţenilor. Aceasta ar putea facilita recuperarea datoriilor de partea cealaltă a Europei, simplificând procedurile sau accesul la justiţie prin determinarea clară a regulilor cu privire la legile, aplicabile în
cazurile cu implicaţii transfrontaliere. Comisia a prezentat deja un şir de propuneri legislative în acest sens
şi noua legislaţie este acum în curs de pregătire. Aceasta va implica consultaţii preliminare cu privire la modelul lansat în bază de Cartea Verde, la legea aplicabilă şi jurisdicţia în domeniul divorţurilor (ce are drept
scop acumularea opiniilor şi sugestiilor privind reglarea acestui domeniu specific). Creşterea mobilităţii
cetăţenilor în Uniunea Europeană a avut ca rezultat creşterea numărului de căsătorii „internaţionale”, soţii
fiind de naţionalităţi diferite şi trăind în state-membre diferite de naţionalităţile unuia din ei/ele. În cazul
când aceste cupluri „internaţionale” decid să divorţeze, pot fi evocate mai multe legi.
Cartea Verde demonstrează exemple de situaţii în care se pot găsi soluţii convenabile, datorită regulamentelor europene. Pentru moment, în conformitate cu legislaţia în vigoare, un cuplu finlandez – elveţian pot
afla că condiţiile divorţului se schimbă radical în caz că ei decid să se mute în Irlanda; fără a ţine cont de
naţionalitatea soţilor, tribunalele irlandeze aplică legea irlandeză privind procedurile de divorţ, care cere
o perioadă de patru ani de separare pentru a stabili dacă căsătoria într-adevăr s-a epuizat (comparativ
cu perioada de şase luni din legea Elveţiei şi Finlandei). Regulamentul UE va facilita astfel şi va clarifica
condiţiile de divorţ pentru un număr mare de persoane (aproximativ 15% din divorţurile declarate în Germania în fiecare an afectează cupluri de naţionalităţi diferite).
În ceea ce priveşte justiţia criminală, armonizarea şi stabilirea unui minim de standarde din diferite aspecte ale legii de procedură (precum ne bis in idem, tratarea evidenţei şi sentinţelor in absentia) sunt instrumente de construire a încrederii reciproce şi urmăririi recunoaşterii reciproce. EUROJUST-ul este
principalul factor pentru dezvoltarea cooperării judiciare europene în domeniul criminalităţii. Înfiinţat
în 2002, EUROJUST-ul colaborează cu autorităţile statelor-membre pentru îmbunătăţirea cooperării şi
coordonării investigaţiilor şi urmăririi într-un şir de cazuri, inclusiv terorismul, frauda, traficul de fiinţe
umane şi drogurile. Membrii EUROJUST – sunt o echipă de înalt nivel de procurori seniori şi judecători
din fiecare ţară UE – care oferă cunoştinţe de expertiză şi accesul rapid la sistemele legale în ţările lor. EUROJUST poate evidenţia modele în crima europeană mai uşor decât simplele autorităţi naţionale. Poate recomanda ca organele naţionale de drept să întreprindă acţiuni speciale şi să iniţieze investigaţii şi urmăriri.
Rolul EUROJUST-ului trebuie susţinut de către cetăţeni şi de exploatat pe deplin potenţialul, în funcţie de
experienţa obţinută şi desfăşurarea evenimentelor următoare.
Adoptarea legislaţiei naţionale
Actul de Prevenire şi Combatere a Traficului de Fiinţe Umane şi Planul de Acţiuni privind Combaterea Traficului
de Fiinţe Umane au fost adoptate în decembrie 2001. În februarie 2003a fost înfiinţat Grupul interministerial
de lucru cu privire la traficul de fiinţe umane. De asemenea, a fost lansat la finele anului 2003 Programul
ce are drept scop Prevenirea şi Combaterea Traficului de Copii, de către Institutul Român de Poliţie pentru
Prevenirea şi Cercetarea Crimelor.
În iulie 2002, România şi Bulgaria au semnat un protocol pentru combaterea mai efectivă a crimei organizate
transfrontaliere. Alte acorduri internaţionale au fost încheiate cu Albania, Armenia şi Republica Cehă. În
noiembrie 2002, România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Crimei Organizate Transnaţionale,
şi Protocolul împotriva Traficului de Fiinţe şi Contrabanda Migranţilor pe uscat, cale maritimă şi aeriană.
Acordul de Cooperare cu Europol-ul a fost aprobat în mai 2003. În fine, Strategia de Combatere a Crimei
Organizate a fost adoptată în decembrie 2004 şi Planul de Acţiuni în septembrie 2005. În ceea ce priveşte
lupta împotriva terorismului, România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite pentru Suprimarea Finanţării
Terorismului din 1999 în noiembrie 2002.

10. Libertate, securitate şi justiţie: revizuirea eficienţei politicilor şi instrumentelor financiare în atingerea obiectivelor de libertate, securitate şi justiţie.
Este important de a defini noţiunile de „repartizare a responsabilităţilor” şi „solidaritate” între statelemembre, prin revizuirea tipului de politici şi instrumentele financiare care vor atinge obiectivele de libertate, securitate şi kustiţie într-o manieră eficientă. Programul de la Haga a accentuat importanţa susţinerii
priorităţilor politice în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei prin fonduri adecvate. Adoptarea Programului de la Haga a coincis cu pregătirea propunerilor Comisiei pentru noi Perspective Financiare (2007-2013)
şi a permis Comisiei să asigure o deplină coerenţă între priorităţile politice definite în Programul de la Haga
şi instrumentele financiare pentru a-i susţine implementarea (pentru 2007-2013). Propunerile pentru cele
trei programe de cadru, cuprinzând domeniile de libertate, securitate şi justiţie urmează minuţios structura
programului de la Haga. Prin urmare, obiectivele politicii sunt asociate cu resurse adecvate şi urmăresc
aplicarea în practică a conceptelor de împărţire a responsabilităţilor şi solidaritate între statele-membre
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(Solidaritate şi managementul fluxurilor de migraţiune, susţinerea principiilor de solidaritate în gestionarea fluxurilor de fiinţe prin asigurarea unei corecte repartizări de responsabilităţi între statele-membre
în ceea ce priveşte greutăţile financiare care apar la introducerea managementului integrat la frontierele
externe ale Uniunii Europene şi la implementarea politicilor comune cu privire la imigraţie şi azil).
Programul de la Haga întruneşte cea mai mare parte a fondurilor destinate domeniului libertăţii, securităţii
şi justiţiei, cu circa 60% din totalul alocaţiilor. Aceasta se datorează scopului politic de intervenţie a UE în
acest domeniu, care este de a susţine repartizarea sarcinilor între statele-membre în domeniul de control al
frontierelor externe, azil şi imigraţie. În prezent, 0,5% din totalul bugetului UE este distribuit în acest domeniu, dar, în timp, procentul va creşte treptat până la 1,3% (în 2013). Aceasta reprezintă aproape triplarea
cheltuielilor.
Experţii consideră că dacă sumele propuse pentru 2007-2013 sunt comparabile cu nivelurile curente de
fonduri, ar putea fi subliniate careva concluzii importante:
◊
◊

◊
◊

Progresul cel mai semnificativ este fără dubii în domeniul securităţii, sumele alocate acestei politici
vor creşte de aproape 12 ori în comparaţie cu 2006;
Creşterile în domeniile altor politici sunt de asemenea importante: în general, politica din domeniul
solidaritate şi managementul fluxurilor de migraţie va simţi o creştere de peste 250% între anii 2006
– 2013. În ceea ce priveşte drepturile Fundamentale şi justiţia, sumele alocate vor fi mai mult decât
dublate, cu o creştere de 125%;
Este evidentă importanţa faptului ca Comisia să permită UE să acţioneze în domeniul prevenirii şi
luptei împotriva crimei organizate şi terorismului;
Creşterile în domeniile altor politici sunt de asemenea importante: în general, politica din domeniul
solidaritate şi managementul fluxurilor de migraţie va resimţi o creştere de peste 250% între anii
2006 – 2013.

Planul de Acţiuni urmând Programul de la Haga a fost mult aşteptat şi, la momentul prezentării sale publice, la 10 mai 2005, lansat ca un program de cinci ani al Comisiei Europene, a generat reacţii importante.
Este interesant de a reaminti unele din ele, deoarece putem întruni atât speranţele cât şi preocupările pe
care le au oficialii şi instituţiile majore ale societăţii civile privind modalitatea în care UE gestionează problema migraţiei.
Prezentând Planul de Acţiuni, Dl. Franco Frattini, Comisarul pentru Libertate, Securitate şi Justiţie din
acel moment, a menţionat că o cooperare strânsă europeană ar oferi noi posibilităţi de succes în răspunsul
efectiv la ameninţările securităţii sau libertăţii persoanelor. „Acest plan de 5 ani stabileşte măsuri concrete
pentru consolidarea securităţii cetăţenilor, combaterea terorismului, consolidarea frontierelor externe ale
Uniunii şi lupta împotriva traficului de droguri, traficului de fiinţe umane şi crimei organizate” a afirmat
Comisarul28.
În timpul Summit-ului, Prim Ministrul Marii Britaniei din acel moment, Dl. Tony Blair a fost obligat să
nu folosească ‘opt-out’-ul Mariei Britanii privind azilul şi imigraţia, pentru a submina noua eră a Europei
de cooperare transfrontalieră. Preşedintele Consiliului European, Dl. Jan-Peter Balkenende a afirmat că
trebuia să existe o „realitate” în Europa privind politica de imigraţie şi azil. „Noi punem accent pe importanţa
urmării aceleaşi linii. Acesta este mesajul către Marea Britanie,”, a afirmat el.
Dl. Ruud Lubbers, Înaltul Comisar al ONU pentru refugiaţi, a somat UE să repartizeze responsabilităţile cu
ţările în curs de dezvoltare unde se adăpostesc majoritatea refugiaţilor din lume. El a semnalat că dacă UE
planifică să transfere „povara” către ţările în curs de dezvoltare, „ei nu doar vor fi sortiţi eşecului, dar vor şi
submina serios sistemul global pentru refugiaţi, în detrimentul tuturor, inclusiv însăşi UE”.
Într-o scrisoare deschisă către Consiliul European, Amnesty International şi-a exprimat îngrijorarea că
„în ciuda intenţiilor şi referinţelor corespunzătoare la drepturile fundamentale, este prea mult vacuum în
interiorul programului în ceea ce priveşte modalităţile de realizare a ambiţiilor expuse. Lipseşte coerenţa în
ceea ce priveşte instrumentele şi structurile necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale şi există
o nepotrivire a resurselor. Faptul că azilul este de fapt o problemă a drepturilor omului, pare să se fie pierdut printre toate discursurile privind managementul migraţiei. Cu acest programul UE privind justiţia şi
afacerile interne, unde predomină combaterea terorismului şi lupta împotriva „imigraţiei ilegale”, există o
creştere a riscului de accentuare unilaterală cu privire la „securitate” în detrimentul elementelor de „justiţie”
şi „libertate”.
28 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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“Euroactiv”, extras din http://www.euractiv.com/en/security/hague-programme-jha-programme-2005-10/article130657.
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În fine, Dl. Jürgen Strube, Preşedintele Federaţiei Europene Unice pentru Angajaţi, a cerut Consiliului de
a autoriza migranţii economici legali să lucreze în orice stat-membru şi de a introduce o procedură unică
pentru emiterea permiselor de muncă şi de reşedinţă. „Este extrem de important ca Consiliul să intre în
discuţii independente şi să stabilească un termen-limită pentru adoptarea Directivei cu privire la admiterea
şi reşedinţa cetăţenilor ţărilor terţe în vederea angajării”, a afirmat Dl. Strube.

2.4. Politicile Migraţioniste ale României
În perioada 2000 – 2006, România a făcut eforturi semnificative pentru armonizarea legislaţiei naţionale
privind migraţia şi traficul de fiinţe umane cu cea europeană. O atenţie deosebită a fost acordată îndeplinirii
reformei instituţionale pentru sporirea eficienţei instituţiilor specializate în domeniul migraţiei.
Odată cu aderarea României la UE în ianuarie 2007, a fost localizat hotarul extern de Est al Uniunii Europene. Aceasta necesită o aplicare strictă a măsurilor concrete stabilite atât la nivel european, cât şi la cel
naţional.

2.4.1. Legislaţia
Procesul îndelungat şi extins de aderare a României la UE a implicat, ca aspect principal, absorbţia acquisului. Sistemul Român de Imigrare a fost supus unei dramatice reforme în timpul procesului de aderare. La
finele acestui proces, legislaţia României, în acest sens, trebuie să corespundă standardelor UE, existând
instituţii corespunzătoare ale acestei legislaţii.
Cu scopul sporirii eficienţei managementului imigraţiei pe teritoriul României, Guvernul Român a aprobat
la 18 septembrie 2007 Strategia Naţională 2007-2010 cu privire la Imigraţie.
Aderarea României la Uniunea Europeană în ianuarie 2007 şi noua abordare privind migraţia în contextul
UE, au făcut acest pas necesar, urmând Strategia anterioară din 2004 privind Imigraţia. Noua Strategie
este focusată pe scopurile Guvernului privind imigrarea controlată, prevenirea şi controlul imigraţiei ilegale, azilul şi integrarea socială a imigranţilor.
Strategia poate de asemenea fi percepută ca poziţia oficială a Guvernului Român privind fenomenul de
imigrare. Având o perioadă limitată de implementare, această Strategie asumă obligaţiunile pe care le are
România în acest context ca membru UE şi, de asemenea, încearcă să schimbe viziunea de la cea anterioară
(care corespundea preponderent unei ţări de tranzit) spre cea nouă, proprie unei ţări de destinaţie. Unele
elemente ale acestei Strategii, au fost inspirate de Programul de la Haga şi Planul de Acţiuni, împreună cu
documentele relevante elaborate de către Parlamentul European.

Strategia Naţională pentru Imigrare stabileşte măsuri concrete pentru:
1. Migraţia controlată:
◊
◊
◊
◊
◊

Asigurarea cadrului administrativ de utilizare a dreptului la libera circulaţie şi rezidenţa cetăţenilor
în statele-membre UE;
Promovarea admiterii cetăţenilor ţărilor terţe cu scopul de lucru în conformitate cu necesităţile pieţei
forţei de muncă;
Încurajarea admiterii străinilor care intenţionează să investească în activităţile comerciale;
Promovarea unui sistem de selectare eficientă pentru admiterea cetăţenilor străini pentru a-şi continua studiile pe teritoriul României;
Dezvoltarea tehnologiilor informaţionale pentru controlul informaţiei privind migraţia pe teritoriul
naţional.

2. Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale:
◊
◊
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Informarea eficientă a migranţilor potenţiali privind posibilităţile legale pentru admitere şi măsurile
luate de statul român împotriva migraţiei ilegale;
Intensificarea cooperării între autorităţi pentru lupta împotriva migraţiei ilegale şi traficul de fiinţe
umane;

◊
◊
◊

Intensificarea măsurilor de reîntoarcere a străinilor care se află ilegal pe teritoriul României sau care
au intrat legal, dar expirându-le statutul.
Pregătirea României pentru aderarea la Spaţiul Schengen;
Intensificarea cooperării între autorităţile României şi instituţiile similare din statele-membre UE.

3. Integrarea socială şi reîntoarcerea/repatrierea voluntară a cetăţenilor cu statut ilegal:
◊
◊
◊

Susţinerea străinilor rezidenţi pe teritoriul României în participarea activă în activităţi legale economice, sociale şi culturale, asigurându-li-se respectul identităţii culturale;
Asigurarea că categoriile de străini acceptaţi depun eforturi suficiente pentru a se integra în societatea românească, inclusiv prin programe special organizate în aceste sens de către statul român;
Sporirea conştientizării de către oamenii implicaţi în acest domeniu – funcţionari publici, societatea
şi străinii – referitor la importanţa susţinerii integrării.

Noile elemente introduse de această Strategie sunt:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Admiterea străinilor se va face în baza necesităţilor pieţei proprii a forţei de muncă;
Încurajarea admiterii străinilor care doresc să dezvolte o oarecare afacere privată în România;
Implementarea sistemului logic şi eficient de selectare a străinilor care vin la studii;
Reducerea imigraţiei ilegale prin descurajarea celor care doresc să imigreze în România, dar nu corespund cerinţelor legislaţiei române de admitere şi, de asemenea, prin o luptă mai eficientă împotriva
prezenţei ilegale pe teritoriul României, lucrătorilor ilegali şi traficului de fiinţe umane;
Intensificarea cooperării internaţionale cu scopul controlului imigraţiei ilegale;
Intensificarea cooperării în domeniul reîntoarcerii, împreună cu alte ţări UE prin intermediul
iniţiativelor precum participarea României în zborurile comune spre destinaţia unor ţări în afara UE
pentru reîntoarcerea imigranţilor ilegali în ţările de origine;
Asumarea unui rol activ în construirea capacităţilor necesare pentru o abordare regională în domeniul azilului în Europa de Est.

Filosofia de bază a Strategiei este că imigrarea este un proces care trebuie manipulat şi nu o problemă care
poate fi soluţionată printr-o intervenţie similară. Strategia acestor patru ani este de a se diviza în Planuri
Anuale de Acţiuni cu acţiuni şi responsabilităţi concrete, şi, de asemenea, acoperite de fonduri necesare
acestor activităţi.
După cum se expune în proiectul Strategiei Naţionale 2007-2010 pentru Imigrare, aderarea României la
UE şi presupusa creştere a dezvoltării economice în perioada de post-aderare, vor influenţa fluxurile existente de migraţie şi vor transforma România într-o ţară-ţintă pentru diferite categorii de migranţi.
Conform acestei Strategii, Guvernul Român intenţionează să se supună standardelor la care a aderat prin
intermediul tratatelor şi convenţiilor. De asemenea, se urmăreşte asigurarea şi menţinerea capacităţii
României de a-şi asuma obligaţiunile care i se atribuie ca statul-membru UE, prin aplicarea eficientă a
politicilor specifice, procedurilor şi practicilor definite pentru a preveni, a opri şi a pedepsi abuzul de procedura de azil – toate acestea asumându-şi un rol activ în dezvoltarea sistemului de azil funcţional în Europa
de Est şi Sud-Est. Cu scopul îmbunătăţirii procesării şi condiţiilor solicitanţilor de azil, România va face
paşii necesari pentru exercitarea proiectelor susţinute de fondurile UE privind refugiaţii şi procesele de
integrare.
Strategia a fost aprobată prin intermediul Secretariatului Tehnic al Grupului Interministerial de Coordonare şi au fost delimitaţi paşii pentru îndeplinirea scopurilor acestei Strategii, descrişi detaliat în Planul
Naţional Anual de Acţiuni. Principalele instituţii29 implicate vor avea o reprezentanţă de rang înalt în Grupul de Coordonare care implementează Strategia, pus în mişcare de către unul din Secretarii de Stat de la
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
În legătură directă cu această legislaţie foarte importantă, a fost recent adoptată de către Guvern într-o formă
revizuită, Strategia Naţională de aderare la Spaţiul Schengen. Strategia ţine de necesitatea implementării
activităţilor pentru perioada 2008 -2011. Toate sarcinile trebuiesc îndeplinite până în martie 2011, conform declaraţiilor autorităţilor române. Ea de asemenea include un Plan detaliat de Acţiuni care de fapt
29 Instituţiile
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
responsabile de implementarea planurilor sunt în primul rând, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (prin
Oficiul Român pentru Imigrare) şi Ministerul Muncii, Familiei şi Oportunităţilor Egale, cu suportul Ministerului Educaţiei, Cercetare
şi Tineret, Ministerul Afacerilor Externe şi Agenţia Română pentru Investiţii Străine.
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reprezintă versiunea actualizată a documentului din anul precedent. Acesta este un document foarte important, întrucât stabileşte riscurile şi consecinţele aderării la Spaţiul Schengen. În Planul de Acţiuni au fost
identificate sarcini concrete pentru câteva instituţii, inclusiv necesitatea pregătirii personalului. Prin aceste
sarcini, în document se reflectă: proiectele de lege care trebuiesc elaborate în scurt timp şi adoptate până la
sfârşitul anului 2010 (cu excepţia vizelor Schengen), necesitatea eliminării frontierelor interne de control,
necesitatea conectării sistemului României la Sistemul Naţional Informaţional de Alarmă şi la Sistemul
Informaţional Schengen, generaţia a doua. Adoptarea strategiilor şi a planurilor de acţiuni nu implică ca
întreaga legislaţie necesară să fie deja în vigoare.
Legislaţia de bază privind reglarea migraţiei în România
1. Ordonanţă Urgentă Nr. 194/2002 privind tratarea cetăţenilor străini în România, modificat de către legea
Nr. 482/2004, creează cadrul respectiv pentru politicile cu privire la stabilirea străinilor, şederea şi plecarea
acestor categorii în/din România, drepturile şi obligaţiunile lor, şi de asemenea măsuri specifice pentru
controlul imigraţiei.
2. Legea Nr. 374 din 22 septembrie 2002, ratificând Memorandumul de Înţelegere între Guvernul Român şi
Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) privind cooperarea în domeniul repatrierii umanitare voluntare
asistate, semnat la 28 iunie 2002, la Bucureşti.
3. Decizia Guvernului Nr. 616 din 21 aprilie 2004, aprobând Strategia Naţională pentru Migraţie – Strategia
Naţională a României pentru Migraţie are drept scop promovarea politicii unitare în domeniul migraţiei, azilului
şi integrării sociale ale străinilor, conformarea cadrul legislativ intern cu legislaţia internaţională şi acquis-ul
UE. Ea descrie noul cadru instituţional de implementare a politicilor în aceste domenii şi defineşte mecanismul
coordonator intern al instituţiilor de implementare.
4. Legea Nr. 185/2004 aprobând Ordonanţa Guvernului Nr. 44/2004 privind integrarea socială a cetăţenilor
străini care primesc o formă de protecţie în România.
5. Ordonanţa Nr. 73/2004 pentru abrogarea articolului 11, paragrafului (2) din Ordonanţa Guvernului Nr.44/2004
privind integrarea socială a cetăţenilor străini care primesc protecţie de la societatea românească.
6. Legea Nr. 474/2004 aprobând Ordonanţa Guvernului Nr. 73/2004 pentru abrogarea articolului 11, paragraf (2)
din Ordonanţa Guvernului Nr.44/2004 privind integrarea socială a cetăţenilor străini care au primit protecţie
în societatea românească.
7. Ordonanţa Nr. 44/2004 privind 2004 privind integrarea socială a cetăţenilor străini care au primit protecţie în
România – Ordonanţa cu privire la facilitarea integrării sociale a străinilor care au primit o formă de protecţie în
România (asigurând accesul la unele drepturi precum: drept la muncă, de a avea o casă, la asistenţă medicală
şi socială, siguranţă socială, drept la educaţie, şi de asemenea desfăşurarea activităţilor specifice pentru
adaptarea culturală, de consiliere şi studiere a limbii române, împreună cu programele de integrare)1.
8. Ordonanţa Urgentă Nr.113/2005 modificând şi completând Ordonanţa Urgent al Guvernului Nr.194/2002
privind tratarea cetăţenilor străini în România.
9. Standardele metodologice pentru aplicarea legii Nr.122/2006 privind azilul în România
10. Ordonanţa Nr.41/2006 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului Nr. 44/2004 privind
integrarea socială a străinilor care au primit o formă de protecţie în România.
11. Legea Nr. 122/2006 privind azilul în România – legea stabileşte statutul legal al străinilor care aplică pentru
o formă de protecţie în România, garantarea, încetarea şi anularea unei forme de protecţie pentru ei în
România, precum şi procedura de stabilire a statelor-membre responsabile pentru analiza aplicărilor de azil.
12. Ordinul Nr. 123 din 21 februarie 2008, privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Sociale de Securitate a
Lucrătorilor Migranţi2.
Fiecare parte a acestei legislaţii este implementată prin intermediul unei liste de legislaţie secundă, care a
fost adoptată de Guvern sau emisă de către diferite ministere în ultimii ani în România.

În ceea ce priveşte politica de vize a României, conform celei naţionale, care se adresează standardelor UE,
toate vizele române au fost emise în afara teritoriului naţional, prin intermediul Consulatelor României.
Posibilitatea obţinerii vizei la punctele de control şi intrare este permisă doar în cazuri excepţionale, urgente sau situaţii de gen umanitar.
Din ianuarie 2003, România a introdus viză pentru cetăţenii Fostei Republice Iugoslave, Macedoniei. Un
acord bilateral cu Singapore privind retragerea vizelor a intrat în vigoare în februarie 2003, şi un acord similar a fost încheiat cu Estonia, Liechtenstein, Lituania şi Elveţia. În 2004, sistemul de aplicare pentru vize
a fost introdus pentru patru ţări din lista „negativă” a UE (Rusia, Serbia şi Muntenegru, Turcia şi Ucraina).
Raportul din 2005 indică că Republica Moldova rămâne unica ţară din listă cu care România nu a introdus

38

regimul de vize. România trebuie să înceapă pregătirile pentru implementarea Sistemului Informaţional de
Vize (SIV), înaintea retragerii frontierelor interne la aderarea sa la procesul Schengen.
În ceea ce priveşte vizele de scurtă durată pentru aplicanţii care aparţin ţării cu un mare potenţial/rată de
imigrare sau pentru vize pe termen lung, solicitările sunt redirecţionate de la Consulate spre Oficiul Român
pentru Imigrare. Aici aplicările sunt evaluate individual, conform cadrului legislativ şi argumentele solicitantului.
În 2007, ORI a primit 24.518 aplicări (ceea ce este cu 20% mai mult ca în 2006), 10.262 din care pentru
vize pe termen scurt (+9% la anul 2006) şi 14.256 pentru cele pe termen lung (+28% la numărul de aplicări
în 2006). Din numărul total de aplicaţii, 85% au fost admise şi 15% respinse. În politica de vize se iau în
consideraţie relaţiile istorice şi politice ale României cu vecinii săi (ex. Republica Moldova).
De asemenea, România cooperează cu ţările în domeniul migraţiei legale şi celei ilegale prin intermediul
acordurilor şi convenţiilor bilaterale. În prezent, în domeniul migraţiei forţei de muncă şi recunoaşterii
standardelor de învăţământ la nivel european, există un şir de acorduri şi convenţii semnate de România cu
Bulgaria, Germania, Franţa, Ungaria, Liban, Luxemburg, Republica Moldova, Portugalia, Slovacia, Spania
şi Elveţia. Tratate de readmitere au fost semnate cu Albania, Belgia, Marele Ducat Luxemburg şi Olanda;
Bosnia şi Herţegovina; Estonia; Islanda; Elveţia; Turcia; Marea Britanie; Portugalia.

2.4.2. Instituţiile
Principalele instituţii responsabile pentru politica de migraţie sunt Oficiul Român pentru Imigrări, Departamentul Schengen şi Poliţia de Frontieră. Toate structurile sunt în cadrul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative al României.
Oficiul Român pentru Imigrări (ORI) este principala instituţie din România responsabilă pentru politica
migraţionistă. ORI este definit prin lege ca o instituţie specializată a administraţiei publice centrale cu
personalitate legală, parte a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative al României, fondată la 26
iunie 2007, prin reorganizarea Agenţiei Naţionale de Externe şi Agenţiei Naţionale pentru Refugiaţi. Odată
cu reorganizarea, Oficiul Român pentru Imigrare şi-a asumat de asemenea responsabilitatea de pregătire a
documentelor necesare imigranţilor pentru a lucra în ţară.
Misiunea sa este de a implementa politicile României în domeniul migraţiei, azilului, integrării străinilor
şi legislaţiei relevante acestor domenii. Are prerogative diferite şi esenţiale în domeniul migraţiei, precum
azilul, vizele etc. De asemenea, este principalul canal oficial de comunicare cu cei cointeresaţi în informarea
privind legislaţia, documentele necesare cetăţenilor UE/ZEE, cu cei din ţările terţe şi cu solicitanţii de azil.
ORI identifică şi implementează proiecte eligibile cu finanţare externă non-rambursabilă, având drept scop
ajustarea legislaţiei, regulilor şi procedurilor, cadrului instituţional în domeniul migraţiei şi azilului la acquis-ul European şi cadrul instituţional existent în statele UE.
Principalele responsabilităţi ORI sunt:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Reglarea şi luarea deciziilor privind garantarea dreptului legal de şedere pentru cetăţenii ţărilor
terţe;
Luarea deciziilor conform prevederilor legale privind acordarea permisului de muncă pentru
obţinerea dreptului de reşedinţă cu scopuri de muncă;
Reglarea şederii şi reşedinţei în România pentru cetăţenii UE/ZEE, precum şi membrii familiilor;
Luarea deciziilor privind garantarea unei forme de protecţie din partea statului român pentru persoanele care au nevoie de protecţie internaţională;
Gestionarea Sistemului Naţional de Înregistrare a Străinilor, asigurând păstrarea, menţinerea şi
îndeplinirea înregistrărilor în conformitate cu prevederile legii;
Transmiterea şi analiza, preluarea cererilor şi efectuarea, în colaborare cu Inspectoratul General al
Poliţiei de Frontieră, a transferului solicitanţilor de azil în ţările terţe sigure;
Coordonarea activităţii instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei publice şi organizaţiilor nonguvernamentale care activează în domeniul integrării sociale a străinilor care beneficiază de o formă
de protecţie, de dreptul legal de şedere sau sunt cetăţeni UE/ZEE;
Cooperarea cu alte organe subordonate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi
instituţiile publice cu competenţe în domeniul migraţiei şi azilului, şi colaborarea cu cetăţenii în
condiţiile stabilite prin Lege;
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◊
◊

Cooperarea cu instituţii similare străine şi alte organe internaţionale cu competenţe în domeniul
migraţiei, azilului şi integrării sociale a străinilor, în baza reglementărilor internaţionale la care s-a
alăturat România;
Exercitarea oricărei alte atribuţii garantată prin lege.

Obiectivele pe termen mediu şi lung ale ORI sunt:
◊

◊
◊

◊
◊
◊
◊
◊

Dezvoltarea sistemului de azil de protecţie în baza criteriului procedurilor eficiente şi calitative în
domeniu, precum şi o continuă conformare cu Acquis-ul UE (inclusiv previziunile Programului de
Priorităţi de Solidaritate şi Managementul Fluxurilor de Migraţie pentru 2007-2013) prin asigurarea
permanentă a respectării drepturilor fundamentale ale omului, precum şi prevenirea şi combaterea
migraţiei ilegale în cadrul UE;
Menţinerea capacităţii României de a-şi îndeplini responsabilităţile şi obligaţiunile în calitate de
stat-membru UE;
Maximizarea aspectelor pozitive ale imigraţiei şi limitarea celor negative pentru ţară şi, prin urmare, pentru cetăţenii români. Din acest motiv, ORI va acţiona întru stabilirea clară a categoriilor
de migranţi care pot fi admişi şi pot rămâne pe teritoriul naţional, în conformitate cu interesele
naţionale, dar în corelaţie cu politicile şi documentele programatice adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi garantarea drepturilor migranţilor;
Reducerea contribuţiei factorului ilegal în cadrul fenomenului migrator prin prevenirea imigraţiei
acelor categorii de persoane care nu corespund condiţiilor stipulate prin lege, precum şi combaterea
şederii ilegale, muncii ilegale şi traficului de migranţi;
Asigurarea accesului liber la procedura naţională de azil, respectând principiul de non-refoulment conform standardelor internaţionale puse în vigoare şi ratificate de România prin tratatele şi
convenţiile la care s-a alăturat;
Susţinerea unei implicări active a străinilor rezidenţi sau celor cu şedere legală pe teritoriul României
în viaţa economică, socială şi culturală a ţării, păstrându-le totodată identitatea culturală;
Pregătirea în vederea aderării la Spaţiul Schengen;
Preluarea unui rol activ în cooperarea regională şi internaţională în domeniul migraţiei şi azilului, şi
promovarea dezvoltării efective a sistemului de azil şi migraţie în Europa de Est şi cea de Sud-Est.

Următoarele date statistice indică categoriile principale de activităţi preluate de ORI în ultimii ani. Una
din direcţii ţine de aspectul pozitiv al fenomenului de migraţie în ultimii ani, şi ORI este implicată activ
în coordonarea suportului necesar pentru şederea străinilor atât timp cât ei se află în România. În aceste
condiţii, un domeniu important de intervenţie este acordarea vizelor pentru persoanele care aplică pentru
ele chiar în România.
În 2007, 23,045 solicitări (cu 27,23% mai mult comparativ cu anul precedent) au fost recomandate de către
ORI autorităţilor române, fiind considerate de către Oficiu corespunzătoare spre acceptare. De asemenea,
la ORI se adresează străinii cointeresaţi în obţinerea permisului de muncă pentru a găsi un job în România.
În 2007, ORI a acceptat 1,704 astfel de cereri din cele 3,421 solicitări. Cu privire la solicitările pentru şedere
temporară sau permanentă în România, la ORI în 2007 s-a adresat un număr total de 50,240 solicitanţi,
43,786 din care au aplicat pentru permis de şedere temporară şi 6,545 pentru cel de şedere permanentă. În
fine, 10,403 cetăţeni din UE şi ţările din Europa de Sud-Est au fost incluse în Registrul ORI pentru persoane
cu şedere pe o perioadă mai mare de trei luni în România. Toate aceste cifre indică domeniul specific de
interese pentru ORI în colectarea datelor relevante pentru suportul politicilor naţionale în acest domeniu.
În primul semestru 2008, numărul solicitanţilor s-a mărit şi mai mult (cu 25% mai mult comparativ cu
aceeaşi perioadă în 2007). În particular, 12,638 persoane au fost recomandate spre primirea vizei de către
autorităţile României în primele luni ale anului 2008. Datorită cetăţeniei sale, moldovenilor le-a fost acordat cel mai mare număr de solicitări în perioada menţionată. Următoarele ţări sunt China, Turcia, Egiptul
(mai mult datorită solicitărilor pentru turism) şi India. De asemenea, ORI a raportat că mai mulţi cetăţeni
chinezi au solicitat vize, comparativ cu perioada similară a anului precedent, pe când numărul aplicărilor
cetăţenilor din Irak s-a redus în prima jumătate a anului 2008. În general, numărul cel mai mare de solicitări
a fost aprobat în favoarea persoanelor din Republica Moldova (984 cazuri) sau China (667 cazuri). Pentru
cetăţenii moldoveni, numărul mare de solicitări ţine de încercările lor de reunificare a familiei, cea mai
mare parte fiind eliberate în Chişinău.
Responsabilităţile recente privind identificarea oportunităţilor de muncă în România consolidează şi mai
mult rolul ORI în acest domeniu. Începând cu iunie 2007, a preluat această responsabilitate şi a îndreptat
acţiunile sale spre simplificarea procedurilor pentru orice străin cointeresat. Începând cu 2008, au fost
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emise 6,074 permise de muncă, datorită implicării ORI. Majoritatea, şi anume 4,011, au fost oferite pentru
muncă permanentă şi 1,637 – pentru muncă în baza contractelor. De remarcat că solicitările pentru dezvoltarea afacerilor în România s-au redus la începutul anului 2008, conform statisticilor ORI, făcute publice
în baza cererii oficiale a Institutului pentru Politici Publice.
ORI are reprezentanţe în fiecare judeţ al României şi este responsabil de asemenea de combaterea imigraţiei
ilegale. De la crearea sa, cu 2 ani în urmă, ORI a organizat aproape 4000 de operaţiuni diverse împotriva
imigraţiei ilegale în România. În România, ORI a organizat până la 800 operaţiuni cu poliţia locală, 317
operaţiuni cu Poliţia de Frontieră şi în jur de 300 operaţiuni împreună cu inspectorii muncii locali. Bugetul
ORI pentru 2007 a fost de aproximativ 6.170.000 EUR, iar pentru 2008 bugetul este de 9.076.000 EUR.
Pe website-ul lor (http://aps.mai.gov.ro) pot fi găsite documentele necesare pentru acordarea azilului şi
reşedinţei şi totul despre ceea ce implică un astfel de proces. De asemenea, pe acest website sunt anunţuri,
comunicate oficiale de presă, informaţii utile, link-uri şi detaliile pentru relaţii publice. Conform şefului
instituţiei, ORI are un rol crucial în România nu doar prin combaterea, dar şi prin prevenirea imigraţiei
ilegale, acţionând în strânsă colaborare cu omologii din regiune.
ORI (sediul şi reprezentanţele teritoriale) poate emite decizia de părăsire a teritoriului României, stabilind
obligaţia pentru un străin de a părăsi teritoriului României într-un oarecare termen. Acesta este instrumentul principal care stabileşte obligaţia de părăsire a ţării şi se subînţelege că persoana va respecta o asemenea
decizie.
O altă măsură care ţine de responsabilitatea ORI ţine de reîntoarcerea obligatorie a străinilor. Reîntoarcerea reprezintă o măsură administrativă elaborată de ORI cu scopul de a trimite străinul înapoi acasă
de pe teritoriul României. În acest caz, procesul este iniţiat împotriva voinţei persoanei. Persoana este
însoţită până la frontieră sau până în ţara de origine. Dacă nu este posibil, persoana este condusă într-o
altă ţară care permite intrarea lui/ei pe teritoriul său. Aceasta afectează imigranţii ilegali sau persoanele
şederea cărora a devenit ilegală după intrarea în ţară. Decizia poate de asemenea prevedea refuzul intrării
repetate pe teritoriul României pentru o anumită perioadă de timp. Dacă Procurorul de la Curtea de Apel
din Bucureşti stabileşte că persoana este nedorită în România, ORI va trebui să aplice această decizie prin
reîntoarcerea persoanei acasă.
De regulă, reîntoarcerea persoanei trebuie să fie îndeplinită în decurs de 24 ore de la momentul când este
găsită persoana care nimereşte sub prevederile prezentate mai sus. În cazul când acest proces nu poate fi
îndeplinit în timpul stabilit (din motive obiective precum lipsa biletului de călătorie, insuficienţă de timp
pentru procurarea biletelor etc.), în baza propunerii străinului, procurorul desemnat de Oficiul Procurorului de la Curtea de Apel, poate solicita ca străinul să fie eliberat de sub arestul public, fiind adus în unul din
Centrele create cu scopul de găzduire a persoanelor sub jurisdicţia ORI.
În situaţiile menţionate prin lege, ORI poate emite o decizie de acceptare a persoanei pe teritoriul României,
fără a lua în consideraţie cum s-a produs retragerea lui/ei din acest teritoriu (în baza deciziei de a părăsi
ţara sau escortat). În 2005, asemenea decizie a atins un număr de 1164 cetăţeni, majoritatea originari din
Republica Moldova, Turcia şi China.
De la crearea sa, ORI colaborează cu unele organizaţii non-guvernamentale30. Examinând amănunţit viaţa
ONG-urilor din România, putem afirma că problemele de imigraţie, din păcate, nu s-au numărat printre
cele de interes major. Totuşi, există câteva ONG-uri implicate, în special ONG-uri stabilite de imigranţi
care necesită să-şi apere drepturile sau ONG-uri dedicate în general apărării minorităţilor care au efectuat diverse acţiuni de bază în domeniul imigraţiei. Cele mai active sunt Consiliul Naţional Român pentru
Refugiaţi, Asociaţia Femeilor Refugiate în România, Asociaţia „Cultura Păcii”, Centrul de Resurse pentru
Diversitatea Etno Culturală şi Servicii Iezuite pentru Refugiaţi.
În aprilie 2008, ORI a administrat cinci centre de acomodare pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi în
Bucureşti, Timişoara, Rădăuţi, Galaţi, Şomcuţa Mare31. De asemenea există două centre de acomodare
pentru străini aflaţi sub arest public la Bucureşti şi Arad.
ORI este considerat foarte important pentru toţi factorii de decizie politică al Guvernului Român. Orice
referire la străini, este direct asociată cu rolul ORI în coordonarea politicilor pentru a permite străinilor să
se integreze în România, să asimileze reguli şi valori necesare pentru a face parte din societatea României.
30 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Conform Oficiului Român pentru Imigrare, principalii parteneri ONG sunt: Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi,
Consiliul Naţional Român pentru Fundaţia Refugiaţilor, Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi, Fundaţia Salvaţi Copiii, http://
aps.mai.gov.ro.
31 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Conform informaţiei de la “Amos News Agency”, extras din�����������������������������������������������������������
http://www.amosnews.ro/Ziua_Aniversara_a_Oficiului_Roman_
pentru_Imigrari-242488.
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Din nou, statisticile sunt foarte importante pentru susţinerea acestei declaraţii. În primele luni ale anului 2008, 78 străini au beneficiat de o formă de protecţie. Instituţiile care au contribuit la asistarea lor
au observat că majoritatea din aceste persoane reprezintă cazuri problematice, foarte specifice – membrii
familiilor mono-parentale fiind plasaţi în Centrele de asistenţă din Bucureşti. Liderii ORI declară constant
că rolul instituţiei este de a asigura o coerenţă socială benefică atât societăţii române, cât şi nou-veniţilor
şi celor care potenţial consideră România loc preferabil de trai pentru viitor. În acest sens, interesul lor de
cooperare cu organizaţiile non-guvernamentale sub diferite forme de intervenţie (învăţând limba română
– majoritatea cetăţenilor provenind din Turcia şi China au solicitat un asemenea suport, asistarea persoanelor în pregătirea documentelor etc.) a fost deja public exprimat.
A doua instituţie care are de a face cu probleme migraţioniste în România este Departamentul Schengen,
care a fost înfiinţat pentru asigurarea coerentă a caracterului unitar al aderării României la Spaţiul Schengen32. Aderarea la zona Schengen reprezintă unul din obiectivele prioritare ale României după 1 ianuarie
2007. Termenul-limită stabilit de autorităţile române pentru atingerea acestui obiectiv este anul 2011.
Departamentul Schengen este o structură specializată în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, fără personalitate juridică, cu competenţe generale la nivelul naţional pentru coordonarea şi
monitorizarea tuturor activităţilor îndeplinite de autorităţile şi instituţiile responsabile în acest domeniu, în
conformitate cu Strategia Naţională privind Spaţiul Schengen, Planul Indicativ privind Facilitatea Schengen33, Planul de Acţiuni Schengen şi Strategia Naţională de Management Integrat al Frontierei de Stat a
României. Departamentul este condus de un secretar de stat, numit de către prim-ministru.

În prezent, Departamentul Schengen are 75 angajaţi, incluzând următoarele unităţi:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Serviciul Acquis-ului Schengen;
Serviciul Autoevaluare Schengen;
Serviciul Programe, Facilitate Schengen;
Serviciul Cooperare - Punct Unic de Contact;
Serviciul Tehnic Secretariat;
Serviciul Sisteme Informatice Schengen;
Biroul Documente Clasificate şi Secretariat.

Responsabilităţile principale în România ţin de:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Coordonarea tuturor politicilor şi activităţilor necesare in domeniu;
Coordonarea capacităţii instituţionale, inclusiv administrative de a implementa standardele UE şi
recomandările privind Spaţiul Schengen;
Monitorizarea statutului de implementare de către autorităţile române cu scopul aderării la Spaţiul
Schengen;
Coordonarea măsurilor necesare pentru asigurarea coerenţei în elaborarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi programelor în domeniul managementului integrat al frontierelor;
Reprezentând principala autoritate de decizie în sfera implementării programului privind Sistemul
integrat al Securităţii Frontierei;
Asigurarea implementării responsabilităţilor în domeniu în competenţa Ministerului Afacerilor Interne pentru coordonarea asistenţei UE prin Facilitatea Schengen;
Elaborarea politicilor naţionale şi strategiilor sectoriale în ceea ce priveşte aderarea României la
Spaţiul Schengen, transmiterea lor pentru aprobare la Comisia Naţională.

Planul de Acţiuni Schengen a fost revizuit şi adoptat de către Guvernul României la 8 iulie 2004. Planul
de Acţiuni Schengen 2004 a fost o versiune revizuită a Planului de Acţiuni Schengen iniţial, prezentat de
către autorităţile române în anul 2001, ca anexă a Documentului de Poziţie, având drept scop actualizarea informaţiei privind stadiul de implementare al acquis-ului şi îmbunătăţirea manierei de prezentare
32 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
În 1985, Franţa, Germania şi ţările Benelux-ului au semnat acorduri Schengen, care le-au permis deschiderea frontierelor sale,
pe o barcă în apele din apropierea satului Schengen (Luxemburg). Acordurile Schengen au fost puse în aplicare în 1990. Vezi http://
www.schengenspace.com/history/history_overview
33 Facilitatea
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Schengen a fost creată în conformitate cu Articolul 35 al Acordului Schengen pentru asistarea financiară a noilor state-membre UE cu acţiuni de securizare şi control efectiv al frontierelor externe ale Uniunii Europene extinse, precum şi asigurarea
că actele legislative Schengen sunt aplicate tuturor problemelor transfrontaliere, http://www.pmlp.gov.lv/en/par_pmlp/projects/
schengen.html;jsessionid=99E14E4E3ACCF5C0B5CE8E4D8A2F8B70.

42

a informaţiei. Planul de Acţiuni Schengen 2004 conţine referinţe clare la acquis-ul respectiv, indicate de
către Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial L 239 din 22 septembrie 2000, fiind pe deplin acceptate de către România.
Cu scopul stabilirii cadrului general necesar pentru abordarea unitară, coerentă şi euro-corespunzătoare
pentru managementul integral al frontierei, a fost proiectată Strategia Naţională pentru Managementul
Integrat de Stat al Frontierei României 2004-2005.
Strategia ţinea de securizarea frontierelor conform stadiului de pre-aderare la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2006). În acelaşi timp, scopul Strategiei este de a crea premise de asistare a
României în perioada următoare după aderarea la Uniunea Europeană, pentru a face faţă condiţiilor preliminare de aderare la Acordul Schengen. Responsabilitatea de coordonare şi de implementare a Strategiei este preluată de Secretariatul Grupului Român Inter-departamental pentru Managementul Integrat
al Frontierei şi de Consiliile de specialitate care funcţionează în cadrul acestui organ, în funcţie de situaţie.
Implementarea actuală a Strategiei reprezintă sarcina fiecărei agenţii cu atribuţii în domeniu, de îndeplinire a acelor părţi particulare ce ţin de responsabilităţile sale nemijlocite.
La nivelul naţional, Departamentul Schengen cooperează cu diferite structuri ale Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative, cu responsabilităţi de adaptare şi aplicare a stipulărilor Acquis-ului Schengen. La
nivel internaţional, Departamentul stabileşte şi menţine contactele necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor
cu instituţiile similare din statele-membre UE, reprezentanţele diplomatice din România şi statele-membre
UE, şi de asemenea, cu ataşaţii afacerilor interne din România sau alte ţări.
Departamentul Schengen în Romania, a executat în 2008 o intensivă activitate de monitorizare în ceea ce
priveşte rezultatele majore de implementare a măsurilor legislative, instituţionale şi tehnico-administrative
stipulate în PAS 2007. A reuşi îndeplinirea fiecărei măsuri stipulate – era una din priorităţile Departamentului. Departamentul Schengen a supravegheat instituţiile care implementau complementar măsurile
necesare, oferindu-le suport în caz de necesitate sau la solicitare.
Mai mult, în baza autoevaluărilor recente, Departamentul a decis să-şi sporească rolul în monitorizarea
deficienţelor sistemului. Sunt elaborate rapoarte lunare privind subiectul de protecţie a datelor şi cooperarea între forţele de poliţie, pe când cele privind domeniul de management al frontierelor – apar odată la
două luni.
Ori de câte ori este necesar, Departamentul pune accent pe conştientizarea de către alte instituţii referitor la
necesitatea de a elimina rapidă a defectelor sale pentru a putea contribui deplin la efortul conjugat naţional
de conformare a ţării cu standardele europene Schengen.
Poliţia de Frontieră (PF) este o altă instituţie puternic implicată în politica de imigrare a României şi este
partenerul principal al ORI în implementarea legislaţiei relevante. PF este definită prin lege ca o instituţie
specializată, parte a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, responsabilă de supravegherea şi
controlul frontierelor României pentru prevenirea accesului ilegal al persoanelor pe teritoriul României, de
asemenea prevenind şi luptând împotriva diferitor crime transfrontaliere, inclusiv traficul ilegal de fiinţe
umane. PF inspectează paşapoartele celor care călătoresc în sau din România şi protejează interesul specific
al statului de-a lungul Dunării şi Canalului Sulina.
PF este organizată după modelul instituţiilor similare în cadrul Uniunii Europene. Cu o responsabilitate
de aproximativ 3.150 km de frontieră, PF se confruntă în permanenţă cu migraţia ilegală, transportarea
ilicită a produselor, armelor etc. Problema imigraţiei ilegale se află în topul agendei zilnice a PF. Odată ce
România a devenit frontiera de est a UE, se aştepta o creştere a presiunii la frontiera de Sud-Est a României.
În primul semestru 2008, PF a reţinut 208 grupuri de imigranţi, din care 88 comercianţi şi 792 imigranţi.
Aceasta reprezintă o creştere de aproximativ 2 ori, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. O
asemenea creştere poate fi explicată prin faptul că frontierele României cu ţările UE sunt mai slăbite după
integrarea în UE, dar şi prin faptul, deja prognozat de către experţi, că România se va transforma dintr-o
ţară de tranzit în una de destinaţie. Atât statutul de membru UE, cât şi creşterea economică din ultimii ani,
au reprezentat motive serioase de a considera aceste preziceri realistice. Bugetul PF pentru 2008 este de
aproximativ 327.737.720 EUR.

Atribuţiile principale ale PF sunt:
◊
◊

Supravegherea frontierelor de stat ale României;
Prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a criminalităţii transfrontaliere în domeniul de
competenţă;
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◊
◊
◊
◊
◊

Realizarea controlului documentelor pentru trecerea frontierei deschise pentru traficul internaţional,
la intrare şi ieşire;
Asigurarea unei dezvoltări fluente şi corecte a traficului de persoane şi mărfuri în cadrul punctelor de
trecere a frontierei de stat;
Asigurarea aplicării tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi previziunilor protocoalelor stabilite de
România cu alte ţări, organizaţii internaţionale sau regionale;
Asigurarea menţinerii ordinii publice la frontierele de stat;
Introducerea şi exploatarea datelor de la Sistemul Naţional de Informaţii privind trecerea persoanelor
şi bunurilor prin frontierele de stat.

Reprezentanţele în Bucureşti ale Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi ale Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie au un rol important consultativ pentru Guvernul României în domeniul
protecţiei solicitanţilor de azil şi gestionarea migraţiei. Împreună cu Guvernul României, OIM încearcă să
implementeze un program care promovează repatrierea umanitară voluntară a solicitanţilor de azil, cererile cărora au fost respinse, şi, de asemenea, a altor cetăţeni care vin în România sau deja se află pe teritoriul
ei în bază ilegală. Aceasta este o sarcină foarte importantă care, cu părere de rău, poate fi implementată
doar în puţine cazuri de solicitare a indivizilor de a fi repatriaţi. În majoritatea cazurilor, solicitanţii se
răzgândesc în timpul procesului, ceea ce duce la numărul foarte mic al cazurilor oficiale în registrul OIM.
Totuşi, instituţia are un rol foarte important în asistarea persoanelor în eventuale cazuri de ajutor în repatriere. De asemenea, instituţia este cunoscută în România prin campaniile sale publice ce au drept scop
prevenirea traficului de fiinţe umane.

2.5. Concluzii
Nu există o estimare concretă a numărului şi profilului populaţiei din România care a plecat din ţară în
ultimii ani. Autorităţile române păreau a fi destul de surprinse când în mass-media au publicat rezultatele
veniturilor transferurilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate către rudele sale din ţară. Aceste
importante resurse financiare trebuie monitorizare în mod riguros, deoarece ele aduc venituri localnicilor
români care trăiesc în Bucureşti şi provincie. În unele cazuri, aceste venituri reprezintă unica sursă de trai
pentru cetăţenii români.
O altă discuţie ţine de politica de vize a României. Aici, deciziile privind ţările vecine, cum ar fi Republica
Moldova şi Ucraina, nu pot fi excluse din ordinea de zi a politicii. Un singur exemplu ar fi destul, privind
regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova, care cu siguranţă a avut implicaţii politice în ultimii
ani, datorită întregului sistem de responsabilităţi UE pe care România trebuie să le asume după aderarea
la UE.
Aceeaşi discuţie delicată s-a referit direct la cea de mai sus; se are în vedere politica pentru cetăţenie care
a stârnit un şir de dezbateri în România. Cu noul său statut de membru UE, România a devenit atractivă
pentru mai multe ţări vecine, unde cetăţenii jonglează pe trecutul său istoric doar pentru obţinerea undei
verde de călătorie în Europa. În acelaşi timp, deoarece actualele provocări ale Românie ţin de insuficienţa
resurselor umane, în special în unele domenii principale ale economiei, este important pentru autorităţile
naţionale de a admite acest deficit şi de a facilita condiţiile pentru străinii care ar fi interesaţi să lucreze în
România. Totuşi, problema deficitului de resurse umane în unele domenii-cheie ale economiei nu trebuie
să fie politizată. Cu părere de rău, unii lideri politici au început deja să planifice cum să beneficieze de pe
urma acestei probleme a lipsei de resurse umane, datorită faptului că românii pleacă din ţară. Unul chiar a
promis nu mai puţin de 20.000 USD fiecărui român care doreşte să se reîntoarcă în România.
Problema emigraţiei pentru România nu poate exclude un asemenea component important cum este
învăţământul. Autorităţile trebuie să admită că, pentru persoanele cu nivel slab de învăţământ, emigrarea
nu este doar un subiect de interese al Ministrului Muncii, dar este şi problema Ministerului Educaţiei.
Nu putem critica Guvernele altor ţări unde actualmente locuiesc români pentru problemele care trebuie
soluţionate în primul rând la nivel local, înainte de plecarea lor spre alte destinaţii.
Este corect să recunoaştem că, odată ce România a fost acceptată în UE, cetăţenii săi au început să se bucure
de posibilităţile de liberă circulaţie în diferite ţări ale continentului. Aceasta este o tendinţă normală, care
cu siguranţă se va modera în următorii ani. Recentele istorii, când românii îşi aduc copiii înapoi acasă
pentru a învăţa în şcolile române, indică modificarea tendinţelor. Pentru unii dintre aceşti români, perioada când ei au trăit în străinătate poate influenţa pozitiv asupra comportamentului/educaţiei sale, valori
care îi pot ajuta să ridice nivelul general al învăţământului în societatea românească. Instituţiile şi organele
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legislative trebuie să ia în consideraţie aceste realităţi şi să devină mai flexibile şi cointeresate în evaluarea
acelor tendinţe.
Statutul de membru al UE al României mai are un şir de probleme nerezolvate, cum ar fi liberul acces la
piaţa forţei de muncă pentru români în Uniunea Europeană. Faptul că românii nu pot beneficia încă de
acces în piaţa de muncă, chiar dacă aderarea s-a produs în 2007, indică că admiterea în UE este un proces
pe termen lung. Aceasta poate fi una din explicaţii pentru UE şi autorităţile române, care trebuiesc luate în
consideraţie în evaluare procesului de emigrare ilegală.
Pentru a-şi îndeplini misiunea, organizaţiile non-guvernamentale trebuie să fie pe deplin dotate cu informaţie
de interes public. ONG-urile pot nu doar să ofere cadrul informaţional pentru dezbaterea aspectelor relevante, dar şi să exerseze misiunea de watch-dog, atenţionând Guvernul asupra punctelor slabe legislative, instituţionale sau legate de practică. Cu părere de rău, în România încă există mulţi paşi care trebuie
preluaţi în acest sens. Instituţiile care au de a face cu fenomenul nu sunt obişnuite cu solicitările societăţii
civile de informare, despre statisticile privind populaţia care vine sau care pleacă din ţară. Încercările, asemenea celei prezentate în acest proiect, sunt foarte importante şi trebuiesc multiplicate.
Este evident că migraţia nu este o politică care mizează doar pe implicarea ONG-urilor. Cooperarea între
instituţiile implicate în monitorizarea atât a imigraţiei, cât şi a emigraţiei trebuie să fie chiar mai intensă,
decât în alte cazuri sectoriale. De asemenea, instituţiile naţionale trebuie să coopereze cu aliaţii săi din
Europa, să le studieze limbile şi practicile importante. Controlul asupra fenomenului trebuie exercitat în
plan internaţional şi autorităţile române trebuie să optimizeze abilităţile şi expertiza pentru a le a le aduce
la nivelul celor profesioniste ale partenerilor săi din întreaga lume.
Fără a lua în consideraţie agenda politică, autorităţile române trebuie să urmeze standardele şi regulile
riguroase ale Uniunii Europene, la care a aderat recent România. Statutul României de membru UE este
însoţit de obligaţiunile care pot afecta, într-o oarecare măsură, percepţia privind relaţiile istorice cu ţările
vecine. De fapt, aceasta va ajuta întreaga regiune să treacă peste fenomenul de imigraţie ilegală care trebuie
ţinut sub un mai efectiv control internaţional.
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3. Ucraina
3.1. Politicile migraţioniste ale Ucrainei
Ucraina este o ţară a migraţiei de tranzit, emigraţiei, devenind de asemenea o ţară gazdă pentru migranţii
din mai multe colţuri ale lumii. Conform raportului Băncii Mondiale publicat în 2007, Ucraina se plasează
pe locul III în lista ţărilor furnizoare de migranţi, urmând Rusia şi Mexicul, dar fiind urmată de India
şi China, precum şi pe locul patru în lista ţărilor gazdă, după SUA, Federaţia Rusă şi Germania (Banca
Mondială, 2006, p. 25).
Migraţia nereglementată este cea care caracterizez[ migraţia urcaineană; imigranţii ilegali par să preia de
la cetăţenii noilor state-membre ale UE posturile de pe poziţiile inferioare ale pieţei de muncă UE, inclusiv
cele din noile state-membre ale UE. Astfel, Ucraina nu este doar un furnizor major al forţei de muncă migratoare spre Europa, dar şi un punct de plecare pentru migranţii ilegali. Cu toate acestea, din perspectiva
Uniunii Europene, majoritatea problemelor sunt legate de migraţia de tranzit prin această ţară.

3.1.1. Ucraina - în calitate de ţară de tranzit
Asemenea României, Ucraina este una din ţările Regiunii Mării Negre cu ponderea semnificativă a migraţiei
de tranzit. Ucraina este situată pe una din principalele cinci rute ale migraţiei ilegale spre UE – ruta Central
Europeană. Numărul total al migranţilor ilegali înregistraţi de către Serviciile de stat ale Ucrainei creşte an
de an: de la 25 mii reţinuţi în anul 2004, până la 45 mii în anul 2007. Majoritatea migranţilor de tranzit
provin din ţările CSI, dar, de asemenea, din Asia de Sud şi de Est şi Africa. Volumul migraţiei spre UE prin
Estul Europei nu este atât de semnificativ, în comparaţie cu cel din Sud.

Tabelul 5. Numărul migranţilor ilegali în Ucraina în anii 2004-2008
2004

2005

2006

2007

2008(I half)

Înregistrat de
către SBGS

9,945

17,941

25,782

31,8

15, 6

Înregistrat de
către MAI

15,594

14,785

12,280

13,644

8,349

Total

25,539

32,726

38,062

45,444

23,949

Sursa: Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei, Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei

Cu toate că numărul migranţilor ilegali înregistrat de către Serviciul de stat al Ucrainei a fost în continuă
creştere, numărul migranţilor ilegali reţinuţi la hotarele comune cu UE a descrescut constant din 20032004. Conform Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei (SVS), acest lucru s-a datorat faptului că în 20032004 încep să fie implementate acorduri bilaterale de readmitere cu vecinii Ucrainei din UE. În plus, din
2003, SVS obţine dreptul de a deporta migranţii ilegali. Aceşti doi factori au avut consecinţe negative pentru profiturile obţinute de grupurile criminale internaţionale organizatoare de migraţie ilegală.
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Numărul migranţilor din Asia de Sud şi de Est a scăzut, pe când majoritatea migranţilor ilegali provenind
din ţările CSI. Grănicerii au explicat aceasta prin faptul că migranţi din ţările Asiatice sunt în majoritatea
cazurilor transportaţi în grupuri, ceea ce necesită mai multe resurse pentru trafic, astfel organizatorii
preferă alte rute decât Ucraina. Cetăţenii ţărilor CSI pot intra legal pe teritoriul Ucrainei datorită regimului
de călătorie fără vize, apoi prelungindu-şi perioada de şedere în Ucraina sau încercând să intre ilegal pe
teritoriul UE.
Al treilea factor care are un impact pozitiv în descreşterea numărului de migranţi reţinuţi la hotarul de vest
al Ucrainei este că SVS a aplicat mecanisme preventive prin reglarea proceselor de intrare pentru persoanele
care călătoresc cu vize de studii sau vize turistice. La momentul de faţă, majoritatea celor înregistraţi de
către SVS ca migranţi ilegali sunt cei cărora le este interzisă intrarea în ţară.

3.1.2. Ucraina – în calitate de ţară de origine
Alături de România şi Republica Moldova, Ucraina aparţine grupului ţărilor regiunii Mării Negre, care
trec prin declinuri ale populaţiei, datorate atât mortalităţii ce depăşeşte natalitatea, cât şi emigraţiei care
depăşeşte imigraţia (Banca Mondială, 2006, p. 4). Ucraina şi Republica Moldova sunt de asemenea unicele
ţări care au fluxuri migratoare semnificative atât spre Europa de Vest, cât şi spre ţările CSI „bogate în
resurse” (Banca Mondială, 2006, p. 35-36). România, Republica Moldova şi Ucraina aparţin ţărilor regiunii
Mării Negre care sunt de origine pentru victimelor traficului de fiinţe umane.
Ucraina este un donator de forţă de muncă migratoare spre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă. Doar
o parte neînsemnată a ucrainenilor lucrează legal peste hotare. Conform datelor Ministerului Muncii şi
Politicilor Sociale al Ucrainei, în anul 2007 erau circa 73 mii de Ucraineni angajaţi peste hotare prin intermediul companiilor licenţiate mediatoare – ceea ce reprezintă aproximativ 2% din numărul estimat al
ucrainenilor care lucrează în străinătate34. Conform datelor Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 231 mii cetăţeni ucraineni au legalizat şederea lor şi munca în ţările de destinaţie datorită schimbării
legislaţiilor naţionale ale acestor ţări. (MAE, 2008).
Conform datelor OIM, numărul muncitorilor migranţi din Ucraina atinge 2,1 milioane, sau aproximativ
5% din totalul populaţiei Ucrainei. Această estimare este pe larg vehiculată de către guvernul Ucrainei şi
de către experţi independenţi. În jur de 37,2% din migranţi pleacă spre Rusia, 18,7% lucrează în Polonia,
16,9% aleg Republica Cehă, 8,5% - Italia, 3,8% - Portugalia, 2,5% - Ungaria, 2,2% - Grecia, 2% - Slovacia
(OIM, 2006, p. 6).

3.1.3. Ucraina – în calitate de ţară de destinaţie
Din 2005, tendinţele migraţioniste înregistrate au arătat că Ucraina îşi schimbă statutul de ţară de origine
în cea de ţară de destinaţie. În 2005, pierderile de emigrare spre ţările din Vest au fost compensate de
imigranţi din fostele ţări ale Uniunii Sovietice. Totuşi, în 2006, pentru prima dată în mai mult de un deceniu, Ucraina a înregistrat o migraţie pe deplin pozitivă în raport cu ţările din Vest (Pribytkova & Gromovs,
2007, p.9).
Majoritatea imigranţilor provin din ţările CSI. Conform ultimelor date ale Ministerului de Afaceri Interne,
în primele 6 luni ale anului 2008 majoritatea cetăţenilor străini veniţi în Ucraina erau cetăţeni ai Rusiei
(22,593 persoane din totalul de 93,666 sau 25% din străini). Al doilea şi al treilea grupuri mari de străini
erau cetăţeni ai Chinei (8,474 persoane, 9%) şi Turciei (5,159 persoane, 5%); fiind urmaţi de alte ţări ale
CSI: Azerbaidjan (4,587), Uzbekistan (4,577), Georgia (4,301), Republica Moldova (3,794 persoane sau
4%), Armenia (2,762) şi Belarus (1,529). Alte grupuri dominante de persoane legal rezidente includ cetăţeni
ai Siriei (2,730), Iordanului (2,835), Indiei (2,831), Iranului (2,484) şi Vietnamului (2,368).
Conform datelor Ministerului de Afaceri Interne, în 2008 au fost înregistraţi aproximativ 264 mii străini.
Conform estimărilor, numărul total de imigranţi, atât legali cât şi ilegali, variază de la 60,000 la 1,6 milioane persoane. Cu toate acestea, cifra de jumate de milion este considerată a fi reală (Düvell, 2006). Regiunile cele mai populate de către imigranţii legali sunt capitala, Kiev, regiunile Doneţk, Harkiv şi Odesa.
Imigranţii sunt în majoritatea cazurilor angajaţi în vânzarea cu amănuntul, construcţii, agricultură.

34 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Website oficial al Ministerului Muncii şi Politicilor Sociale, extras 17 iunie 2008 de la http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=81570&cat_id=34946
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3.2. Politicele migraţioniste ale Ucrainei
3.2.1. Confuzia instituţională
În Ucraina, politica migraţionistă ajunge într-o mare măsură să contravină migraţiei ilegale şi să-şi execute
obligaţiunile internaţionale privind protecţia pentru solicitanţii de azil; primul obiectiv la rândul său este
principalul rezultat al problemelor ce ţin de echiparea şi organizarea frontierelor de stat şi lipsa tratatelor
de readmitere cu ţările de origine şi al migraţiei de tranzit.
Astfel de consecinţe generale, ca administrarea fluxurilor de migraţiune, în special atragerea imigranţilor la
muncă ca măsură de asigurare a creşterii demografice şi social-economice, profitând de potenţiala diasporă
reprezentată de Ucraina, stabilind un control efectiv asupra migraţiei cu scopul prevenirii consecinţelor
negative ale migraţiei asigurându-se că drepturile, libertăţile şi interesele legale ale migranţilor precum şi
a cetăţenilor nu vor fi violate, rămân dincolo de limitele fondatorilor politicilor Ucrainei. Lipsa unei baze
legislative în acest domeniu, pentru moment, deşi acest lucru este cerut de Constituţie – are drept rezultat
lipsa unui suport instituţional.
Ucraina are o bază legislativă destul de dezvoltată şi totodată variată privind politica migraţionistă, inclusiv:
Legea „Cu privire la migraţie” (2001), Legea „Cu privire la refugiaţi” (2001), Legea „Cu privire la cetăţenia
Ucraineană” (2001), Legea „Cu privire la statutul legal al străinilor” (1994, cu ultima modificare în 2005),
ratificarea Convenţiei din 1951 cu privire la Statutul de Refugiaţi şi Protocolului din 1967 (2002), Legea cu
privire la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei (2003). Mecanismele de implementare ale acestor legi sunt
numeroasele rezoluţii ministeriale care reglementează problemele specifice.
Cu toate acestea, Ucraina nu are încă o bază legislativă pentru politica migraţionistă, deşi acest lucru este
cerut de Constituţie – având drept rezultat lipsa unui suport instituţional. După mai mult de 10 ani, mecanismul de lucru cu migranţii ilegali şi solicitanţii de azil rămâne haotic în abordările sale, contradictoriu la
nivel inter-instituţional – fără a mai menţiona că aceasta contravine standardelor europene.
În Ucraina a fost discutată lansarea unui serviciu unic de migraţiune încă din 2002. Astăzi, şapte organe
executive centrale gestionează diferite aspecte ale politicii migraţioniste: Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale, Ministerul Sănătăţii, Comitetul de
Stat pentru Naţionalităţi şi Religii al Ministerului Justiţiei, Serviciul Vamal de Stat şi Serviciul Securităţii
de Stat al Ucrainei. Lipsa unei singure instituţii executive responsabile pentru dezvoltarea şi implementarea politicii de migrare a făcut imposibilă utilizarea unei abordări inteligente în administrarea proceselor
migraţioniste.
Lipsa unui singur serviciu de migraţiune face imposibilă îndeplinirea sarcinilor de bază a controlului asupra migraţiei, cum ar fi controlul coordonat asupra intrării, reşedinţei temporare şi ieşirii cetăţenilor străini
şi schimbul interdepartamental de informaţii privind indivizii cu vize de intrare care au trecut frontiera şi
acei cărora le-a fost interzisă intrarea în Ucraina.
Diviziunea responsabilităţilor între Serviciul Vamal de Stat şi Ministerul Afacerilor Interne pentru deportarea migranţilor ilegali – acei care au intrat ilegal pe teritoriul Ucrainei, fiind în responsabilitatea Serviciului Vamal de Stat, şi cei care au intrat legal pe teritoriul Ucrainei dar nu au reuşit să părăsească Ucraina
după perioada de timp specificată, devenind astfel migranţi ilegali, fiind în responsabilitatea Ministerului
Afacerilor Interne – face mai puţin decât efectiv controlul asupra migraţiei (Chumak, 2006, p. 24-25).
Un număr de legi a fost prezentat la Verhovnaia Rada pentru analiză la acest moment, stabilind baza
politicii de migrare şi un singur organ administrativ în ceea ce priveşte migraţia, totuşi nici una din ele nu a
fost votată din cauza contradicţiilor inter-instituţionale între organele executive centrale care la momentul
de faţă soluţionează problemele migraţiei. Principalele conflicte vizibile au apărut în jurul problemei de
combinare a funcţiilor de drept şi umanitare într-un singur organ executiv care ar putea duce la conflicte de
interese. Alte conflicte inter-instituţionale, care nu au fost făcute publice, se referă la eforturile de a menţine
relaţiile cu organizaţiile private, asigurându-se astfel că aceste instituţii vor fi în continuare aprovizionate
cu resurse financiare şi umane.
Astfel, pentru moment, transmiterea funcţiilor de investigaţii experimentale de trecere ilegală a frontierelor,
ar însemna în acelaşi timp trecerea a 80% din personal în unităţile investigative ale Serviciului Securităţi de
Stat în regiunile de frontieră, unde cazurile de criminalitate care se referă la legislaţia de frontieră primează.
O altă problemă importantă ţine de Centrele sub-instituţionale pentru reţinerea ilegalilor şi refugiaţilor.
Transferul acestor centre la serviciul de migrare ar duce la retragerea unor resurse considerabile umane şi
financiare, inclusiv internaţionale şi asistenţă tehnică de la aceste organe care erau responsabile de ele.
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Problema înfiinţării unui „serviciu unic de migrare” în Ucraina a fost de asemenea discutată continuu în
ordinea de zi a partenerilor internaţionali ai Ucrainei. În Planul de Acţiuni al UE privind justiţia şi afacerile interne pentru 2006-2008, a fost definit ca unul din scopurile principale în secţia „Migraţie şi azil”. În
contextul acestui plan, în acest domeniu de asemenea a fost oferită o puternică bază de asistenţă tehnică,
cu condiţia că Ucraina va investi în astfel de reforme. De asemenea, în Planul de Acţiuni Ucraina – NATO,
acest punct a fost una din obligaţiunile Ucrainei pentru ultimii trei ani.
Noile provocări în materie de migraţie, care au apărut odată cu semnarea Tratatului de Readmitere cu
UE şi presiunea din partea partenerilor europeni, a forţat guvernul Ucrainei să se reîntoarcă la problema
unui management inteligent al procesului de migraţie. La 15 iunie 2007, Consiliul Naţional de Securitate şi
Apărare (CNSA) al Ucrainei a votat rezoluţia Decretului Prezidenţial №657/2007, ale cărei realităţi indică că
până în prezent nu a avut o importanţă primară în cadrul politicii de stat al Ucrainei. Printre altele, urgenţa
„imediatei stabiliri ale axelor politicii migraţioniste din Ucraina şi creşterea eficienţei eforturilor de opunere fenomenului care reprezintă ameninţări reale securităţii naţionale: migraţia ilegală, criza demografică
profundă şi „scurgerea” părţii celei mai calificate a resurselor naţionale umane şi intelectuale”. Rezoluţia de
asemenea declară că „politica migraţionistă de stat a Ucrainei este prost-definită, inclusiv principiile sale,
scopurile strategice, obiectivele curente şi standardele pentru protecţia drepturilor omului”.
Decretul a reclamat „proiectarea Conceptului de Politică Migraţionistă de Stat în Ucraina spre sfârşitul
anului 2007 cu participarea CSO, academicienilor, specialiştilor şi experţilor, prezentat la Verhovnaia
Rada la a 6-a Convocare pentru dezbateri în procedura propriu-zisă, executând măsuri necesare pentru
optimizarea organului executiv central responsabil pentru problemele de migraţiune, al cărui activităţi vor
fi direcţionate şi coordonate de Cabinetul Miniştrilor prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne al
Ucrainei”.
Drept răspuns la acest Decret, Cabinetul Miniştrilor a proiectat Rezoluţia Nr. 558, la 18 iunie 2008 „cu
privire la unele probleme ale conducerii statului în domeniul politicii de migrare”. Această rezoluţie stipula
ca Ministerul Afacerilor Interne să „execute funcţiile organului executiv central special autorizat pentru
migraţie, în limitele stabilite de legislaţie cu privire la refugiaţi, şi să coordoneze activitatea altor organe
executive centrale pentru a asigura aplicarea politicii migraţioniste de stat până la acel moment, când problemele privind stabilirea unui organ executiv central potrivit sunt soluţionate prin lege, pe parcursul unui
an”.
Diferenţa între această Rezoluţie şi Decretul Prezidenţial este că Cabinetul Miniştrilor nu a propus
înfiinţarea unui nou organ executiv, dar a transferat temporar responsabilitatea pentru astfel de funcţii
Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În acelaşi timp, Rezoluţia necesită existenţa unui Departament al
Serviciului Migraţiei de Stat sub conducerea Ministerului, al cărui administraţie va include toate centrele
de reţinere temporară pentru refugiaţi în Ucraina şi toate resursele financiare care vor ţine de executarea
acestor funcţii, şi toate oficiile regionale ale serviciului de migrare. Aceasta de asemenea include autoritatea
de a revedea cazurile şi de a oferi refugiu oficial în Ucraina şi de a controla toate resursele financiare privind
executarea acestor funcţii.
În esenţă, Cabinetul nu a înfiinţat un corp executiv central, activităţile căruia vor fi direcţionate şi coordonate de către Cabinetul de Miniştri prin intermediul MAI, dar un organ administrativ de stat care este
parte a MAI şi a cărui activităţi vor fi direct determinate de Ministerul de Interne. În general, aceasta este
practica cea mai răspândită în ţările europene: înfiinţarea unui serviciu de migraţie sub conducerea MAI, şi
este opţiunea favorizată de experţii ucraineni.
Stabilirea serviciului de migraţie sub conducerea Ministerului de Afaceri Interne, asemănător celui din majoritatea ţărilor europene, ar permite acoperirea mai multor sarcini într-o singură administrare:
◊
◊
◊
◊
◊

examinarea formularelor de aplicare pentru cetăţenia ucraineană;
acceptarea formularelor şi supunerea cetăţenilor străini şi apatrizilor unor proceduri corespunzătoare
pentru obţinerea statului de refugiat în Ucraina;
cazarea şi reţinerea indivizilor care sunt în procesul obţinerii statutului de refugiat;
reţinerea, categorisirea şi identificarea indivizilor reţinuţi pentru intrarea sau şederea ilegală pe teritoriul Ucrainei;
urmărirea şi deportarea indivizilor care se află ilegal pe teritoriul Ucrainei sau care au pierdut dreptul
de şedere legală.

Eşecul guvernului de a executa Decretul Prezidenţial de suspendare a efectului Rezoluţiei, formal s-a datorat apelului simultan la Curtea Constituţională pentru a fi declarat neconstituţional prin intermediul De-
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cretului Prezidenţial №643/2008 din 21 iulie 2008. Justificându-şi decizia, Preşedintele a acuzat Cabinetul de depăşire a autorităţilor sale şi emiterea Rezoluţiei, violând previziunile Constituţiei. După părerea
lui V. Iuşcenko, doar Verhovnaia Rada este autorizată să stabilească baza pentru procesele de migraţie, să
schimbe funcţiile, împuternicirile şi în general structura şi mărimea Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, problema stabilirii unei singure instituţii care va prelua funcţiile şi împuternicirile implicate în proiectarea, coordonarea şi executarea politicii ucrainene de migrare din nou rămâne deschisă, până la momentul când Curtea Constituţională va lua o hotărâre în cazul prezentat de către Preşedintele Ucrainei.

3.2.2. Combaterea migraţiei ilegale
În ultimii zece ani, politica migraţionistă a Ucrainei a fost în mare parte focusată doar asupra unui aspect,
care este de a reacţiona împotriva migraţiei ilegale. Migraţia ilegală de tranzit a devenit cauza majoră de
dezvoltare intensivă a relaţiilor între Ucraina şi UE în domeniul migraţiei.
În perioada 1998-2003, teritoriul Ucrainei a fost utilizat ca direcţie principală în ruta est-europeană pentru
transportarea migranţilor ilegali. În acea perioadă, tratate bilaterale între Ucraina şi ţările vecine care erau
candidaţi în membrii UE (Polonia, Ungaria, Republica Slovacă) spre acceptare şi transfer de persoane care
trec ilegal frontierele comune. Migranţii ilegali de tranzit provin din Asia Centrală şi de Sud-Est, formând
contingentul majoritar supus acestor tratate.
Datorită faptului că infrastructura Ucrainei ar putea permite reţinerea şi suportul acestui număr mare
de migranţi, autorităţile ucrainene au încercat, dintr-un oarecare motiv, să evite acceptarea persoanelor
care nu erau imediat reţinute la trecerea frontierei. Acest lucru a încurajat partenerii europeni ai Ucrainei să preseze şi mai mult Guvernul pentru a introduce schimbări instituţionale şi legislative în domeniul
administrării frontierelor Ucrainei.
În scopul implementării Planului de Acţiuni Ucraina – UE în domeniul justiţiei şi afacerilor în 2002, Verhovnaia Rada a Ucrainei a adoptat Legea Ucrainei „Cu privire la Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei”. Această
Lege a schimbat statutul legal al grănicerilor care şi-au pierdut statutul de serviciu militar şi au devenit organ special de drept. Legea a stipulat mai multă autoritate în domeniul dreptului, inclusiv reacţie împotriva
migraţiei ilegale. În special, corpurilor de gardă le-a fost acordat dreptul de a nu permite persoanelor care
pot fi considerate potenţiali migranţi ilegali să vină în Ucraina. Aceasta a redus drastic numărul persoanelor
care intră în ţară cu scopuri legale de educaţie, turism sau angajare, dar întreprind apoi încercări de a trece
ilegal frontierele ţărilor europene.
În acelaşi timp, după Centrul de Detenţie a Migranţilor Ilegali, în satul Pavşîno din Regiunea Zakarpatia,
care a fost unicul pe acel timp, a început să funcţioneze, politica Serviciului Vamal de Stat de acceptare
a migranţilor ilegali din ţările alăturate s-a schimbat, de asemenea. Tot mai mulţi migranţi fiind reţinuţi
pe teritoriul Poloniei, Slovaciei şi Ungariei, dar dovedindu-se că ei au trecut ilegal hotarul Ucrainei, erau
acceptaţi în Ucraina. Aceasta a îmbunătăţit indicatorii reţinerii migranţilor ilegali de Ucraina la toate sectoarele de frontieră.
În acelaşi timp, UE şi alţi donatori internaţionali (SUA, ONU, OSCE, Agenţia Internaţională de Energie
Atomică, Italia, Canada, Suedia, Noua Zeelandă, Germania, Ungaria şi Polonia) şi-au sporit asistenţa tehnică
pentru îmbunătăţirea infrastructurii de frontieră şi dezvoltarea managementului de frontieră. În 2007,
Administraţia Serviciului Vamal de Stat a beneficiat de 26 proiecte de asistenţă internaţională. Asistenţa a
fost primită direct de 18 detaşamente de grăniceri şi 5 detaşamente de frontieră (toate ramurile regionale
fiind acoperite), punctul de control „Kiev” la aeroportul Borîspil, Academia Naţională a Serviciului Vamal,
şi trei centre de training, Spitalul Central şi Centrul de Detenţie Pavşino. În 2007, Bugetul de Stat al Ucrainei a alocat 3,000,000 EUR pentru reconstrucţia centrelor de detenţie temporară a cetăţenilor străini şi
apatrizilor care se află ilegal pe teritoriul Ucrainei în regiunile Volînia şi Cernigov, şi aproape aceeaşi sumă
– ca asistenţă financiară internaţională, în cea mai mare parte din partea Comisiei Europene. Pe parcursul
anului 2007 volumul fondurilor pentru implementarea proiectelor a ajuns la 9,700,000 EUR (5,200,000
EUR în 2006) 35.
Implementarea Hărţii de parcurs pentru Ucraina – UE în domeniul justiţiei, libertăţii şi securităţii arată
că domeniile prioritare pentru UE sunt cele critice pentru securitate UE, adică care sun legate de eliminarea migraţiei ilegale, menţinerea ordinii la frontiere, implementarea acordurilor de readmitere şi
35 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
În baza informaţiei de pe site-ul oficial al Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei extras la 14 iunie 2008 de la http://www.pvu.gov.
ua/control/uk/publish/article;jsessionid=0F068C2F24D6BA155EF717AC14BACEA0?art_id=55750&cat_id=46786&search_param
=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96&searchForum=1&searchPublishing=1
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reglementărilor de lucru pentru colaborare operativă între Serviciul Vamal de Stat şi FRONTEX. În
schimb, dezvoltarea capacităţilor instituţionale în domeniul migraţiei, în special crearea serviciului unic de
migraţiune, îmbunătăţirea politicii de azil a Ucrainei, securitatea documentelor – una din cele mai importante probleme pentru introducerea regimului fără vize cu UE – se deplasează de la o formulare a Planului
la alta.

3.2.3. Politica de azil
După ce Ucraina a aderat la Convenţia din Geneva pentru Protecţia Refugiaţilor din 2002, ea a preluat
obligaţiunea de a oferi solicitanţilor de azil accesul la procedura de recunoaştere a statutului de refugiat,
acceptarea locaţiei şi adaptarea refugiaţilor recunoscuţi. Pe parcursul ultimilor 5 ani (2003-2007), în mediu 2,000 persoane aplică în fiecare an la autorităţile competente pentru obţinerea statutului de refugiat în
Ucraina. Pe lângă aceasta, numărul formularelor de aplicare creşte an de an. Statutul de refugiat în Ucraina
este acordat la 3% din solicitanţii de azil. În mediu, 50 de statute sunt emise în fiecare an.
Solicitanţii de azil provin din diferite ţări din Asia, Africa şi ţările post-sovietice. Astăzi nu putem spune
dacă există o grupă dominantă de refugiaţi dintr-o oarecare ţară, asemenea cetăţenilor din Afganistan
sau cetăţenilor din Federaţia Rusă de origine cecenă. Ultimele tendinţe arată o creştere a aplicaţiilor de la
cetăţenii din Belarus şi emergenţa aplicaţiilor de la cetăţenii Federaţiei Ruse din regiunile non-etnice, care
sunt destul de bogate.

Tabelul 6. Aplicări pentru Statutul de Refugiat şi Recunoaşterea Refugiaţilor în Ucraina, 2003-2007
Anul

Numărul aplicaţiilor primite

Statut de refugiat acordat

2003

1367

56

2004

1364

80

2005

1765

49

2006

2101

76

2007

2272

33

Rata de
recunoaştere
(2003-2007)

3%

Sursa: Cooperare transfrontalieră / Secretariatul Procesului Soderkoping

Problemele existente în politica ucraineană pentru refugiaţi şi solicitanţii de azil pot fi divizate în 2 tipuri.
Primul tip se referă la asigurarea de către Ucraina a respectării drepturilor omului pentru solicitanţii de
azil şi migranţi, cu păstrarea obligaţiunilor internaţionale în acest domeniu. Deseori, organizaţiile nonguvernamentale şi internaţionale acuză Guvernul Ucrainei de violarea drepturilor solicitanţilor de azil şi
prevederilor tratatelor internaţionale.
Raportul organizaţiei internaţionale Human Rights Watch’s: „Ucraina. La margine. Violarea Drepturilor
Omului, a Migrantului şi a Solicitanţilor de Azil la Hotarul Nou de Est al Uniunii Europene” publicat în
noiembrie 2005, arată violările regulate ale dreptului omului, a migranţilor şi solicitanţilor de azil. Nici
Înaltul Comisar an Naţiunilor Unite pentru refugiaţi, nici Comisia Europeană nu consideră Ucraina o ţară
terţă sigură, adică o ţară sigură pentru reîntoarcerea migranţilor străini şi solicitanţilor de azil, ale caror
aplicaţii pentru statutul de refugiat în ţările UE nu au fost acceptate, sau o ţară sigură pentru azil, adică o
ţară sigură pentru solicitanţii de azil.
Al doilea tip de probleme se referă la implementarea funcţiilor de executare a legii Statului. Sistemul curent
de azil permite potenţialilor migranţi ilegali să facă abuz de oportunităţile de obţinere a statutului de refugiat în Ucraina. Aceasta contribuie la creşterea ratelor de migraţie nereglementată şi necontrolată, ceea ce
creează un număr de ameninţări pentru securitatea populaţiei şi statului.
Motivul datorită căruia Ucraina înfruntă probleme cu respectarea drepturilor omului pentru azil sunt
complicate şi divizate în două părţi. Prima parte este asociată cu subdezvoltarea standardelor legale care
reglementează protecţia cetăţenilor străini, emiterea statutului de refugiat şi oferirea azilului. Pentru a
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soluţiona această problemă, trebuie să fie eliminate deficienţele în legile curente şi trebuie să fie elaborate
noi documente reglatorii pentru a suplini lacunele în politica de azil a Ucrainei.
Partea a doua conţine problemele ce provin din implementarea legilor curente ale Ucrainei şi tratatele
internaţionale la care Ucraina a aderat. Acesta este un sistem instituţional neefectiv pentru administrarea
migraţiei şi azilului (organizare, reguli şi proceduri, personalul), resursele financiare limitate şi capacităţile
limitate ale infrastructurii pentru a asista refugiaţii şi solicitanţii de azil.
Ceea ce au în comun toate problemele în politica pentru refugiaţi şi azil este lipsa unei abordări strategice
naţionale a Ucrainei în acest domeniu. Pe de o parte, administrarea sistemului de azil este instituţional
exclusă din sistemul de administrarea a fluxurilor de migraţie, dar, pe de altă parte se poate observa abordarea eronată a organelor guvernamentale către solicitanţii de azil, consideraţi atât migranţi ilegali. dar şi
criminali, în prima instanţă. Mai mult, statul nu tratează refugiaţii recunoscuţi precum ar trata potenţialii
cetăţeni, nu îi consideră forţă de muncă cu importanţă deosebită pentru creşterea economică. Aparent,
lipsa atenţiei corespunzătoare a statului la problema acordării azilului este pre-condiţionată de faptul că
Ucraina nu are experienţă în administrarea spontană a fluxurilor de migraţie, nu există tradiţii pentru
susţinerea şi integrarea refugiaţilor, cultura de asigurare a drepturilor omului este subdezvoltată şi lipsa
reformelor organelor de drept, tot mai servesc drept organisme de supraveghere şi pedeapsă a statului şi
nu garanţii ale drepturilor şi libertăţilor omului.
Legile Ucrainei „Cu privire la Refugiaţi” şi „Cu privire la statutul de cetăţeni străini” au deficienţe serioase
care nu permit Ucrainei să-şi îndeplinească obligaţiunile legale şi internaţionale şi rezultă a exercita neefectiv prevederile sistemului pentru statutul de refugiat şi azil. Legea Ucrainei „Cu privire la Refugiaţi” oferă
protecţie doar aşa numitor „refugiaţi convenţionali”, adică persoane care sunt definite de Convenţia de la
Geneva „cu privire la Statutul de Refugiaţi” din 1950, ca cei pentru care există pericol iminent de persecuţie
din cauze precum: rasă, religie, naţionalitate, grup social sau opinii politice. Restul persoanelor care nu pot
fi protejate de statele sale şi nu pot să fie reîntorşi în ţările sale sunt consideraţi cetăţeni străini sau apatrizi
care se află ilegal pe teritoriul Ucrainei, asta conform legilor Ucrainei, deci ei trebuie reîntorşi.
După ratificarea documentelor internaţionale, ca de exemplu Convenţia ONU împotriva Torturilor din
1984 sau Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului din 1950, Ucraina a preluat obligaţiunea de a nu
reîntoarce persoana la ţara unde el/ea poate fi supusă torturii, inclusiv pedeapsă de moarte. Totuşi, Ucraina
nu poate îndeplini această obligaţiune, deoarece nu dispune de mecanisme de protecţie pentru astfel de
persoane.
Lipsa de instituţii cu forme suplimentare de protecţie – lipsa posibilităţilor de acceptare şi oferire a protecţiei
persoanelor străine care nu corespund cerinţelor Convenţiei pentru Refugiaţi din 1951, dar deportarea lor nu
este posibilă din diferite motive, cum ar fi imposibilitatea de identificare sau pericolul că străinii în ţara de
origine sau reşedinţă vor fi supuşi unui tratament inuman sau torturii. Statutul de „refugiaţi convenţionali”
poate fi cauza de acordare a statutului legal unui număr foarte restrâns de persoane.
Legea Ucrainei „Cu privire la Refugiaţi” are aşa prevederi care deposedează refugiaţii recunoscuţi de statutul
lor, fără a urma proceduri juridice, fiind considerat un defect serios de către Înaltul Comisar al Naţiunilor
Unite pentru Refugiaţi. De asemenea, Legea nu defineşte principiul de non-refoulement – ne-deportare a
persoanelor calificate drept „refugiaţi de război” sau nu pot fi reîntorşi din cauza unui serios risc de tortură
sau tratament inuman sau jignitor şi pedepsire (Articolul 2 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi Libertăţile Fundamentale, Articolul 3 al Convenţiei Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Torturilor).
De altfel, Legea prevede un sistem complicat de documentare a solicitanţilor de azil care sunt în procesul
de emitere a statutului de refugiat. Aceasta cauzează reţinerea lor în cursul de schimb al documentelor,
care poate dura mai mult de o lună şi, în acest timp, solicitantul de azil practic nu are niciun document. În
general, Legea trebuie să fie revăzută pentru a simplifica procedurile de documentare o solicitanţilor de azil
şi protecţia persoanelor care sunt în procesul de analiză.
Departamentul pentru Refugiaţi şi Azil pune accentul pe problema perceperii diferite a legilor cu privire la
refugiaţi, în special privind motivele pentru care statutul de refugiat nu este emis, ex. Clauza Articolului 10
a Legii care spune că statutul de refugiat nu este acordat persoanelor care au comis crime grave de natura
non-politică înainte de a veni în Ucraina. Biroul Procurorului General din Ucraina crede că este interzis de
a acorda statutul de refugiat persoanelor care au depistate pentru comiterea crimelor generale. În acelaşi
timp, cetăţenii Rep. Belarus de exemplu, care aplică pentru statut de refugiat în Ucraina, au toţi dosare
penale deschise. Biroul Procurorului General crede că ei toţi trebuie să fie reîntorşi. Această contradicţie
între Departamentul de Refugiaţi şi Azil şi Biroul Procurorului General sunt soluţionate judiciar în favoarea
primului, dar, din păcate, cazurile când refugiaţii sunt extrădaţi autorităţilor ţărilor de origine sunt inevitabile.
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Cazuri de violare a drepturilor solicitanţilor de azil în Ucraina
În Ucraina au fost repetate cazurile când solicitanţii de azil au fost întorşi în ţară mod forţat, în ciuda
ameninţărilor pentru vieţile şi sănătatea lor. În martie 2008, 11 solicitanţi de azil, Tamili originari din Sri
Lanka au fost reîntorşi în ţara lor de origine cu toate că erau în procesul obţinerii statutului de refugiat în
Ucraina. În februarie 2006, 10 cetăţeni din Uzbekistan, martori ai unui masacru de reprimare al acţiunilor de
protest ai oamenilor în Andijon şi urmăriţi pentru protecţie internaţională în Ucraina, au fost reîntorşi prin
constrângerea legii în Uzbekistan. Ei au fost extrădaţi fără orice drept de apel şi drept de aplicare pentru azil.
Amnesty Internaţional a fost sesizată că unii din cei deportaţi au fost supuşi unor torturi după ce s-au întors în
Uzbekistan. Acasă, ei au fost condamnaţi la detenţie pe termen lung – de la 3 la 13 ani.
În august 2006, cecenul Beslan Gadaev a fost extrădat organelor de constrângere legală a Rusiei. În acelaşi
fel, în 2006, Biroul Procurorului General a extrădat în Rusia pe cecenul Sultanbek Aidemirov, în ciuda regulilor
Curţii. Angajaţii Biroului Procurorulul General al Ucrainei au promis atunci că şi în cazul în care Rusia respingea
acuzaţiile privindu-l pe Aidemirov, „el ar fi fost dus şi aruncat la cîini”.
Istoria opoziţionistului rus Mihail Gangan a făcut o adevărată agitaţie. După ce a organizat Marşa celor Disidenţi
în Samara, el trebuia să plece din Rusia, evadând din arest pentru acuzaţii fictive de violare a regulilor pentru
îndeplinirea sentinţei condiţionale. La 10 decembrie 2007, el a aplicat pentru statutul de refugiat la Înaltul
Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, şi a fost recunoscut drept persoană care are nevoie de protecţie
internaţională. Totuşi, la 31 decembrie 2007, Gangan a fost reţinut de miliţia ucraineană „la solicitarea
serviciilor secrete ruse”, şi, la 2 ianuarie 2008, Curtea a adoptat hotărârea de a-l extrăda Rusiei, ceea ce era
în contradicţie cu legea internaţională: atât timp cât persoana se află în procesul de emitere a statutului de
refugiat, el/ea nu poate fi supus extrădării. Datorită eforturilor apărătorilor drepturilor omului şi publicului,
Gangan a fost eliberat din detenţie de Curtea de Apel al regiunii Viniţa, la 11 ianuarie.
La 28 iulie 2008, Procurorul General a aprobat decizia de extrădare a omului de afaceri Oleg Kuzneţov din
Sankt-Petersburg, care deja obţinuse statutul de refugiat în Ucraina. În ziua următoare, rusul a fost predat
autorităţilor Federaţiei Ruse. Apărătorii drepturilor omului susţin că extrădarea a fost efectuată în contradicţie
cu legea naţională şi tratalele internaţionale ratificate de către Ucraina.

O altă problemă a legilor ucrainene este că există careva oportunităţi de abuz de proceduri pentru eliberarea
statutului de refugiat al Ucrainei. Mai mult de 90% din aplicanţi sunt refugiaţi economici care consideră
statutul lor drept oportunitate de legalizare în Ucraina cu un transfer ulterior spre ţările UE. De exemplu,
mai mult de o mie de aplicări sunt prezentate în fiecare an de către migranţi în Zacarpatia, pe când procentajul de admitere la procedura propriu-zisă nu depăşeşte 0,1%.
După legalizarea reşedinţei în Ucraina, migranţii încearcă mai departe să ajungă spre ţările din Europa de
Vest, legal sau ilegal, şi să obţină statutul corespunzător în ţările UE. Aceasta nu e determinat de speculaţiile
tactice ale migranţilor, care utilizează aplicaţiile pentru statutul de refugiat pentru libera călătorie spre
Vest, dar este asociat cu faptul că solicitanţii de azil nu au nicio bază materială pentru şederea în Ucraina
şi nivelul statutului de refugiat în Ucraina este defavorizant. Libertatea aproape nelimitată de deplasare
face ca aceste încercări de a părăsi Ucraina să se încheie cu succes, deoarece Ucraina nu are o bază de date
comună pentru persoanele cărora le-a fost acordat statutul de refugiat în Ucraina şi alte ţări Europene, în
acelaşi timp.
Organele de drept au pus în discuţie restricţia libertăţilor de călătorie pentru persoanele care se află în
procesul de identificare al statutului de refugiat, deoarece există cazuri când se face abuz de procedură.
Totuşi, recomandările internaţionale indică că reţinerea, ca măsură preventivă în astfel de cazuri, nu este
dezirabilă, şi liniile directoare ale Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi menţionează că
reţinerea solicitanţilor de azil este inadmisibilă. Procedura de adoptare a deciziei asupra acordării statutului de refugiat poate dura peste doi ani, iar detenţia solicitantului de azil pentru o aşa perioadă constituie o
violare serioasă a legilor universale internaţionale şi regionale.
Cu scopul de a soluţiona imediat problema dată, un acord verbal a fost încheiat între Serviciul Vamal de Stat
şi ÎCNUR privind faptul că migrantul care aplică pentru statutul de refugiat, dar prins la momentul trecerii
ilegale repetate a frontierei, nu va mai fi considerat solicitant de azil. În plus, un proiect experimental comun
a fost lansat de către SVS, Serviciul de Migrare şi ÎCNUR la Centrul de Detenţie Pavşîno pentru a preveniri
abuzul de procedură pentru emiterea statutului de refugiat, în scopul obţinerii unor rezultate practice până
la îmbunătăţirea legislaţiei. O altă opţiune de soluţionare a problemei curente ar fi transferul persoanelor
reţinute care au aplicat pentru statutul de refugiat la Centrele de tip deschis (după instrucţiunile de recomandare şi practica reuşită a majorităţii ţărilor dezvoltate), care există deja sau sunt planificate pentru viitor, fiind situate în regiuni la distanţă considerabilă de la frontiera de Vest a Ucrainei.
Ministerul Justiţiei al Ucrainei, în colaborare cu Departamentul pentru Refugiaţi şi Azil şi Înaltului Comisar
al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, au elaborat o nouă interpretare a legii cu privire la refugiaţi şi forme
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suplimentare de protecţie care elimină lacunele legislative şi neajunsurile. În plus, a fost elaborat proiectul
conceptului pentru serviciul migraţional de stat. Totuşi, deoarece procesul de acord între diferite autorităţi
rezultă a fi obositor, acest proiect nu a fost prezentat la Parlament pentru analiză. Legea Ucrainei „cu privire la Asistenţa Juridică Gratuită”, care va susţine drepturile solicitanţilor de azil, este în curs de elaborare.
Astăzi, proiectele experimentale pentru crearea Centrelor-model de asistenţă juridică gratuită sunt implementate în Ucraina.
Pe lângă aceasta, la nivel politic a fost luată decizia că până la aprobarea noii formulări de lege privind
refugiaţii, Legea „cu privire la conceptul Politicii Migraţioniste al Ucrainei” (proiectul ei a fost elaborat de
către Ministerul Justiţiei) va fi aprobată, dar această aprobare necesită acordurile diferitor ramuri ale organelor puterii în ceea ce priveşte locul serviciului de migrare în sistemul puterii executive al Ucrainei. Între
timp, Serviciul de migraţie este ostaticul neîncetatelor pseudo-reforme.
Legea Ucrainei „cu privire la Refugiaţi” prevede funcţionarea unui organ special guvernamental central
autorizat pentru refugiaţi, cu împuternicirile principale care vor include adoptarea deciziilor cu privire la
problemă, pierderea sau deposedarea statutului de refugiat; coordonarea interacţiunii organelor de stat
privind problemele refugiaţilor şi supravegherea implementării Legii Ucrainei „cu privire la Refugiaţi”.
Revizuirea structurii instituţionale ale organelor angajate în migraţie şi azil este menţionată a fi sarcina cea
mai urgentă şi pre-condiţie pentru soluţionarea mai multor probleme, mai mult tehnice, în primul raport
provizoriu al Comisiei de Evaluare UE în 2006 (Comisia Europeană, 2006, p.29).
Problema creării unui serviciu unic migraţionist în Ucraina a fost deja descrisă mai sus, totuşi merită de
spus că el este organul responsabil pentru azil care a suferit cea mai mare extindere de la numeroasele
„încercări de reformă, precum şi solicitanţii de azil în Ucraina. După o ultimă transformare (care este a
zecea de la Declaraţia de Independenţă), când Comitetul de Stat pentru Naţionalităţi şi Migrare a fost reformat în Comitetul de Stat pentru Naţionalităţi şi Religii în 2007, Departamentul pentru Migrare şi Azil
nu a fost autorizat să adopte nicio decizie timpe de 8 luni, deoarece prevederile Comitetului de Stat nu
conţineau clauza care spune că el a fost organul special autorizat pentru migraţie, ceea ce solicita legislaţia
cu privire la migraţie. În 2008, această situaţie s-a repetat: în luna mai, Guvernul a adoptat o rezoluţie care
transfera împuternicirile organului special autorizat Ministerului Afacerilor Interne, deci procedura pentru
emiterea statutului de refugiat a fost stopată. Mai mult, Ministerul Afacerilor Interne a preluat locurile pentru localizarea refugiaţilor şi ramurilor. În iunie, Preşedintele a suspendat această rezoluţie, decretul său şi
prezentat simultan problemele discutate mai sus la Curtea Constituţională a Ucrainei.
Problema protecţiei drepturilor refugiaţilor în Ucraina nu este tratată ca fiind foarte importantă, ceea ce
demonstrează calitatea fondurilor bugetare pentru această politică. În fiecare an, Bugetul de Stat proiectează
fonduri pentru asistenţa refugiaţilor sub programul respectiv de buget 5321020. Din 2004, cu excepţia
programului bugetar „Asistenţă pentru Refugiaţi”, Bugetul de Stat al Ucrainei a acordat fonduri pentru un
singur program – „Crearea şi Menţinerea Locurilor de Cazare pentru Migranţi ilegali şi Sistem IT pentru
Înregistrarea-Păstrarea şi Analiza Proceselor de Migraţie”.
Cu toate că banii bugetari nu sunt suficienţi pentru necesităţile politicii pentru asistenţa migraţiei, programul se dezvoltă continuu. Fondurile sunt chiar foarte puţine pentru a susţine numărul necesar de angajaţi
în Oficiile pentru migraţie, deci nimic pentru a susţine refugiaţii şi a le acorda asistenţă, pentru a construi o
nouă infrastructură, a pune bazele măsurilor de adaptare. Planul pentru Facilitarea Adaptării Persoanelor
care au obţinut Statut de Refugiat în Ucraina în societatea ucraineană, aprobat de Guvern în 2004 nu a fost
implementat din cauza lipsei fondurilor.
Deoarece statul nu este capabil să asigure asistenţă juridică, materială şi socială pentru refugiaţi şi solicitanţii
de azil în Ucraina, acest lucru este de fapt făcut de către organizaţii non-guvernamentale, susţinute de
Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Comisia Europeană şi alte organizaţii-donatoare
internaţionale. Prin urmare, împreună cu principalele sale sarcini de a consilia, asista şi monitoriza implementarea obligaţiunilor pentru protejarea refugiaţilor de către stat, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite
pentru Refugiaţi în Ucraina, în parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale întreprinde măsuri de protejare directă a solicitanţilor de azil şi le oferă asistenţă juridică, materială şi socială pe parcursul procedurii.
Pe lângă aceasta, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi organizaţiile non-guvernamentale
ajută Guvernul Ucrainei la elaborarea unui sistem modern de azil.
Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi menţine relaţii de parteneriat cu 12 organizaţii nonguvernamentale în 27 regiuni ale Ucrainei care diferă după mărime, sursele de fonduri, tipurile şi zonele
geografice de activitate. Frecvent, organizaţiile non-guvernamentale sunt mai capabile să urmărească
violările drepturilor omului, semnalând despre acest fapt. Majoritatea organizaţiilor non-guvernamentale
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oferă solicitanţilor de azil consultaţii juridice, acţionează ca reprezentanţii lor în Serviciul de migraţie şi la
instanţele judecătoreşti, îi vizitează la locurile unde sunt ţinuţi în detenţie şi ajută refugiaţii deplasaţi.

3.2.4. Politica de imigrare
Uniunea Europeană continuă să rămână o piaţă atractivă pentru migranţii ucraineni. Datorită intensificării
depopulării, înaintării în vârstă şi creşterii insuficienţe a forţei de muncă, tot mai multe ţări europene întreprind măsuri suplimentare pentru a atrage în primul rând migranţi calificaţi. Din cauza factorilor istorici,
culturali şi politici, un migrant din Ucraina este considerat un migrant dorit în mai multe ţări ale UE (Melnyk, 2008-a). Deja există politici speciale de migraţie a forţei de muncă, inclusiv cele proiectate pentru
Ucraina, Polonia, Republica Cehă. Aşa ţări ca Spania, Italia şi Portugalia, folosind politicile de legalizare,
de asemenea atrag un număr considerabil de ucraineni. Comisia Europeană a sugerat membrilor UE să-şi
unifice politicile de migraţie pentru a simplifica atragerea forţei de muncă spre pieţele UE. Federaţia Rusă a
aprobat Programul de Stat pentru Facilitarea Imigraţiei Voluntare a Compatrioţilor Rezidenţi peste Hotare,
care are drept scop atragerea oamenilor de vârstă reproductivă. Totuşi, cererea forţei de muncă în pieţele
UE este cel mai puternic factor pentru migrarea din ţările terţe, comparativ cu accesul mai liber în piaţă.
Începând cu 1993, populaţia Ucrainei descreşte rapid. Reducerea naturală a populaţiei la rata de 0.6%0.8% pe an şi reducerea în a doua jumătate a anilor ’90 precum şi plecarea ucrainenilor peste hotare36 au
dus la reducerea populaţiei de la 52,2 milioane, la 1 ianuarie, 1993 până la 46,6 milioane la 1 ianuarie 2007,
adică mai mult de 10% (ICPS, 2007).
În ultimii ani, datorită creşterii economice şi politicii sociale, Guvernul a fost în stare să mărească rata
natalităţii la 9.8 per 1000 persoane, în comparaţie cu 7.7 în 2001, totuşi acest indicator este încă inferior
ratei natalităţii din anii ’90 (12 la 1000 persoane). Nivelul migraţiei populaţiei ucrainene peste hotare s-a
stabilizat. În 2006, creşterea populaţiei Ucrainei, datorită migraţiei legale, a fost fixă (14.2 mii persoane),
comparativ cu anul 2001, când s-a înregistrat un flux de 152.2 mii persoane. De asemenea, experţii afirmă
că nivelul migraţiei ilegale al ucrainenilor peste hotare s-a stabilizat (ICPS, 2007).
Reducerea severă a populaţiei apte de muncă este preconizată pentru 2010, când generaţia anilor ’90 va
atinge vârsta reproductivă. Conform proiectărilor economiştilor ai Centrului Internaţional pentru Studii
ale Politicilor, din 2010 până 2025 această categorie se va reduce cu 5 milioane de oameni. În acelaşi timp,
reducerea populaţiei de vârstă pensionară va fi mult mai mică.
În contrast cu indicatorii demografici negativi, Guvernul Ucrainei a notificat tendinţa constantă de creştere
a migraţiei externe ca „o adevărată ameninţare a securităţii Ucrainei”. „Ei au în special un caracter ireversibil şi impact advers asupra agravării crizei demografice şi lărgesc teritoriile existente deprimate şi
contribuie la crearea noilor teritorii deprimate, şi duc la plecarea părţii celei mai calificate a forţei de muncă
şi potenţialului intelectual peste hotare”37. În rezoluţia sa din iunie 2007, Consiliul Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei a declarat că „majoritatea regiunilor din Vest au devenit donatori ai forţei de
muncă peste hotare, care cu siguranţă constituie o ameninţare a securităţii economice ale acestor regiuni şi
securităţii statului în întregime, datorită pierderii unui număr critic de persoane economic active”38.
Pentru a redresa situaţia, CNSA, în primul rând, vrea să definească conceptual „politica migraţionistă de
stat” şi să îmbunătăţească administrarea proceselor de migraţie. În rezoluţia sa, CNSA a hotărât să elaboreze Conceptul de Politica Migraţionistă de Stat şi să prezinte la Verhovnaia Rada proiectul de lege, pe principiile de bază ale politicii migraţioniste de stat ale Ucrainei, şi în perioada 2007-2008 să reflecteze asupra
problemei creării unui organ guvernamental central pentru migraţie care va fi direcţionat şi coordonat de
către cabinetul de Miniştri al Ucrainei prin intermediul Ministerului de Afaceri Interne al Ucrainei. Totuşi,
din cauza conflictului între guvern şi preşedinte, aceste sarcini au fost blocate.
În al doilea rând, opinia dominantă în Guvernul Ucrainei este că situaţia negativă a migraţiei în Ucraina poate fi redresată aducând lucrătorii migranţi şi ucrainenii etnici înapoi în Ucraina. CNSA a obligat
Guvernul să „elaboreze, în decurs de două luni, propunerile sale pentru măsuri cu scopul de a opune
rezistenţă consecinţelor negative posibile pentru Ucraina, rezultate din implementarea de către Federaţia
Rusă a măsurilor de facilitare a imigraţiei compatrioţilor care trăiesc peste hotare, şi să analizeze problema
pregătirii unui program de stat relevant pentru reîntoarcerea compatrioţilor în Ucraina”.
36 ����������������������������������������������������������������������������������������
Fluxul populaţiei Ucrainene din ţară din 1994 pînă 2004 era de 150,000 persoane anual.
37 Decre�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tul Preşedintelui Ucrainei No. 657/2007 din iunie 15, 2007 cu privire la Rezoluţia Consiliului Naţional de Securitate şi
Apărare a Ucrainei din iunie 15, 2007 “Linii directoare ale Politicii Migraţioniste de Stat şi Măsuri Urgente pentru Îmbunătăţirea
Eficienţei lor”
38 Decre�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
tul Preşedintelui Ucrainei No. 657/2007 din iunie 15, 2007 cu privire la Rezoluţia Consiliului Naţional de Securitate şi
Apărare a Ucrainei din iunie 15, 2007 “Linii directoare ale Politicii Migraţioniste de Stat şi Măsuri Urgente pentru Îmbunătăţirea
Eficienţei lor”.
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Reducerea migraţiei ilegale a forţei de muncă şi repatrierea ucrainenilor etnici sunt sugerate ca instrumente pentru eliminarea tendinţelor demografice negative, şi atragerea lucrătorilor migranţi din ţările
terţe, ceea ce nu este perceput însă de către Guvern ca „punte de salvare” în Strategia Guvernului de Dezvoltare Demografică până în 2015, aprobată în 2006:
„Un stabil surplus al balanţei este asigurat prin reducerea numărului persoanelor care pleacă cu scopul
obţinerii reşedinţei permanente, încurajând reîntoarcerea călătorilor muncitori externi şi determinând nivelul necesar de intrare al persoanelor apte de muncă pe teritoriul Ucrainei. Totuşi, recuperarea populaţiei până
la nivelul de 52 milioane persoane sau stabilizarea la nivelul curent (aproximativ 47 milioane persoane) va
necesita implicarea unui număr semnificativ de migranţi (500 mii şi 300 mii în fiecare an respectiv), predominant din ţările lumii a treia (având în vedere potenţialul de migraţie al diasporei din est şi reprezentanţilor oamenilor deportaţi în trecut). Venirea unui număr mare de migranţi va duce la tulburarea integrităţii mentale
a populaţiei ucrainene şi la un dezechilibru intern al societăţii, dificultăţi în adaptarea mutuală a populaţiei
indigene şi a migranţilor. Totodată, se consideră că numărul persoanelor în Ucraina va descreşte până la un
nivel critic şi, drept rezultat, se va intensifica deformarea structurii pe sexe şi pe vârste a populaţiei”39.
Din anul 2006, Guvernul a stabilit cotele de imigrare pentru atragerea la muncă a specialiştilor şi angajaţilor
înalt calificaţi, necesitatea cărora este mult prea apreciabilă pentru economia Ucrainei, dar acele cote nu sunt
utilizate. În 2008 Cabinetul Miniştrilor a ridicat cotele de imigrare, permiţând unui număr de 9,194 cetăţeni
străini şi apatrizi (7,323 în 2007), printre care se numără: artişti, savanţi, angajaţi înalt calificaţi, persoane care
au investit 100.000 USD, rude şi moştenitori ai cetăţenilor ucraineni, foşti cetăţeni ai Ucrainei şi străini cu
reşedinţă în Ucraina timp de trei ani, pentru a intra în Ucraina sau pentru a obţine reşedinţă permanentă. Guvernul a stabilit aceste cote în baza propunerilor guvernelor centrale şi locale şi analizei imigraţiei pentru anul
precedent. Timp de 7 luni, 4.3 mii imigranţi din categoria cotată au obţinut permis de imigrare în Ucraina .
Lipsa percepţiei politicii de migraţie a Ucrainei, datorită reducerii populaţiei apte de muncă şi creşterii
cererii pentru forţa de muncă, este cauzată de faptul că Guvernul nu analizează procesele migrării forţei de
muncă în şi din Ucraina, şi nu-şi creează o viziune asupra viitorului economiei Ucrainei şi dezvoltării pieţii
forţei de muncă. Din cauza lipsei informaţiei, politicienii contează pe date teoretice şi acţionează în funcţie
de audienţă. Pentru moment, Ombudsman-ul Nina Karpaceova, în raportul său, a estimat migraţia forţei de
muncă la 5-7 milioane oameni, bazându-se pe „estimările organizaţiilor non-guvernamentale”.
Actualul Minister al Afacerilor Interne, sub autoritatea căruia Guvernul planifică crearea unui serviciu
de migraţie, face declaraţii contradictorii privind atragerea forţei de muncă a migranţilor. În iulie 2008,
declaraţia Ministrului împotriva atragerii forţei de muncă a cetăţenilor străini făcută la întrunirea Sediului
Central MIF în Kiev a declanşat mari vibraţii în mass-media. Ministrul a atacat Şeful Departamentului
pentru Cetăţenie, Imigraţie şi Înregistrarea Indivizilor, pentru că a emis cetăţenilor străini 70 permise de
reşedinţă: „Oare nu avem noi destulă forţă de muncă? Dacă vreţi să mergeţi în China – cumpăraţi bilet şi
mergeţi încolo des în vacanţă. Puteţi să mă numiţi rasist, dar eu nu voi permite ca Kievul să fie transformat
într-un alt Harkiv sau Odesa. Directiva este după cum urmează: noi eliberăm permis doar dacă cetăţeanul
străin se însoară cu femeile noastre. Din cauza unor astfel de rate de dezvoltare, eu voi chema vietnamezi şi
chinezi în miliţie în locul vostru” 40. În septembrie 2008, la Conferinţa Miniştrilor a Consiliului Europei,
Ministrul a pledat pentru legalizarea migranţilor ilegali care nu au antecedente penale41.
Este imposibil de a stabili o politică migraţionistă balansată, fără colectarea şi analiza regulată a informaţiei. Prin
urmare, astăzi toate măsurile şi declaraţiile oamenilor politici cu privire la intenţiile conţinute în documentele
guvernamentale reprezintă pur şi simplu confundarea dorinţelor cu realitatea. Lucrătorii migranţi Ucraineni
pot să se reîntoarcă în Patrie doar dacă în Ucraina vor fi create: o piaţă atractivă a forţei de muncă, un climat
mai favorabil de afaceri şi o infrastructură socială optimizată. Examinările speciale arată că migranţii nu se
vor întoarce în Ucraina până când salariile lor nu vor atinge cel puţin jumătate din venitul lor în ţările unde au
migrat (Melnyk, 2008-b).

3.2.5. Politica referitoare la lucrătorii migranţi în străinătate
Un număr mare de cetăţeni ucraineni care lucrează în străinătate precum şi cazurile frecvente de atitudine
brutală a organelor de drept către cetăţenii ucraineni în ţările unde ei sunt angajaţi, şi critica aspră de către
39 Rezoluţia Cabinetului de Miniştri al Ucrainei No. 879 din June 24, 2006 “Cu privire Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Demografică pînă în anul 2015”.
40 Citat
�����������
din Luţenko s-a răzgândit – amnistie tuturor migranţilor ilegali, Kiev: UNIAN, extras la 7 septembrie 2008 din http://
unian.net/ukr/news/news-270977.html (în Ucraineană).
41 �������������������������������������������������������������
Informaţie de pe site-ul oficial al Ministerului de Interne, Crearea serviciului de migraţie în MIF nu este cerută de politicieni,
dar de viaţă, extras 20 August 2008 din http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/141196
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organizaţiile civice şi cele pentru drepturile omului a constrâns în ultimii ani Guvernul Ucrainei pentru a
face faţă acestei probleme. Totuşi, pentru moment, politica de stat pentru protecţia drepturilor şi legitimarea intereselor cetăţenilor ucraineni care lucrează în străinătate are un domeniu foarte restrâns pentru
aplicare şi rezultate.
Cazuri de violare a drepturilor migranţilor ucraineni în străinătate
Zece femei şi bărbaţi ucraineni care recoltau pomuşoare într-un oraş Spaniol Huelva au primit interzicere pe
cinci ani de intrare în Zona Schengen, după ce documentele lor au fost verificate la frontiera germano-polonă.
Acum, ei au aplicat la tribunal într-un oraş German Pirna, făcând reclamaţie pentru restituirea amenzilor
care au fost plătite în suma de 1,500 UER şi pentru anularea deportării. Conflictul de la frontieră s-a produs
când muncitorii migranţi se întorceau acasă, deoarece paşapoartele lor sunt cu vize naţionale spaniole care,
din cele rezultate, nu permiteau călătoriile de tranzit prin alte ţări Schengen, fapt de care ucrainenii nu
erau informaţi. Solicitanţii insistă că poliţia germană şi-a depăşit autoritatea şi a tratat cu lipsă de respect
(conform mărturiilor aduse de femei, ele au fost jignite, hărţuite şi dezbrăcate, după care au fost trimise
noaptea la locul de deţinere a migranţilor ilegali). Un caz asemănător s-a produs la hotarul germano-polon cu
un sportiv ucrainean care de asemenea a fost brutalizat, chiar fiindu-i tăiată încălţămintea de sport.
Delegatul Consiliului regiunii Liov, una din regiuni donatoare ai forţei de muncă a migranţilor, afirmă că statul
este vinovat pentru tot: „Statul trebuie să aibă grijă de cetăţenii săi chiar dacă ei se află în afară, oricare ar fi
motivele. Adoptarea legii cu privire la migraţia forţei de muncă a devenit actuală cu mult timp în urmă” 3.

În 2003, Comisarul din Verhovnaia Rada pentru Drepturile Omului a lansat un raport special cu privire
la drepturile cetăţenilor ucraineni care lucrează în străinătate, în legătură cu care a fost emis un regulament, dirijând armonizarea legislaţiei ucrainene la standardele internaţionale, pentru a asigura protecţia
drepturilor cetăţenilor ucraineni care lucrează în străinătate. În prezent, Ucraina nu a ratificat Convenţia
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Tuturor Muncitorilor Migranţi şi Familiile lor, care a intrat în
vigoare în anul 2003, şi Convenţiile elaborate de către Organizaţia Internaţională a Muncii aparţinând în
special migraţiei forţei de muncă, care a devenit în sine legătura legală cu standardele pentru a fi reflectată
în cadrul juridic naţional.
Conform Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, cel mai sigur mecanism legal în domeniul ocupării
forţei de muncă străine şi securităţii sociale a cetăţenilor ucraineni este de a încheia acorduri adecvate,
care vor defini procedurile de angajare şi părţile responsabile pentru protecţia socială a cetăţenilor (MAE,
2008). În prezent, Ucraina are acorduri valabile în domeniul angajării cu Azerbaidjan, Belarus, Armenia,
Vietnam, Letonia, Lituania, Libia, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Rusia, Slovacia şi Republica
Cehă. În domeniul protecţiei sociale a cetăţenilor – cu Bulgaria, Estonia, Spania, Letonia, Lituania, Slovacia
şi Republica Cehă, şi în domeniul succesiunii legale – cu Mongolia, România şi Ungaria.
Ministerul Afacerilor Externe continuă să-şi extindă bazele legislative internaţionale şi tratatele în domeniul
angajării şi protecţiei sociale a persoanelor cu ţările pe teritoriul cărora un număr mare al compatrioţilor
ucraineni se află cu scopuri de angajare, în special cu Argentina, Grecia, Georgia, Estonia, Spania, Italia,
Portugalia, Rusia, România, Turcia şi Germania. Biroul politicii externe de asemenea participă la procesul de introducere a schimbărilor şi amendamentelor în tratatele internaţionale efective cu Spania, Libia,
Polonia, Portugalia, Republica Slovacă şi Republica Cehă. În acelaşi timp, MAE al Ucrainei participă la
elaborarea acordurilor interdepartamentale relevante cu Austria, Grecia, Italia, Letonia, Lituania şi Turcia.
Procesul de implementare a tratatelor efective în domeniul angajării şi protecţiei sociale este complicat de
mecanismele insuficiente de atragere a cetăţenilor ucraineni la lucru în străinătate, în special în raport cu
Libia, Portugalia şi, într-o oarecare măsură, cu Polonia (MAE, 2008).
Tratatul pentru crearea zonei de liber schimb între Ucraina şi UE de asemenea va include prevederile care
vor reglementa deplasarea angajaţilor. Sarcina Ucrainei este de a extinde drepturile cetăţenilor săi care
lucrează în ţările UE în bază legală, în special, extinderea accesului la sistemele de securitate socială şi extinderea accesului membrilor familiilor lor care deja locuiesc în UE la pieţele forţei de muncă.
Conform evaluărilor Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie şi Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
principalele lacune ale cadrului legal privind politica naţională pentru migraţie şi managementul migraţiei:
„documentele existente în cadrul politicii regulatoare a migraţiei forţei de muncă în Ucraina au fost elaborate având un caracter declarativ, concentrând atenţia mai mult asupra necesităţii creării lor, decât asupra
unui rezumat clar care ar defini mecanismele şi instrumentele posibile de implementare”. (OIM, p. 9).
Un alt motiv numit este lipsa unui cadrul socio-economic privind politica de migrare a forţei de muncă şi
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managementul migraţiei, deoarece politica actuală de stat nu cuprinde „niciun aspect social şi economic al
migraţiei forţei de muncă, care ar fi factori cruciali în cadrul acestui fenomen social”. (OIM, 2006, p. 9).
Politica de migraţie a forţei de muncă este de asemenea afectată de lipsa generală a unei abordări integrate
privind managementul migraţiei şi lipsa coordonării între agenţiile implicate în culegerea datelor cu privire la migraţia forţei de muncă” (OIM, 2006, p. 9). Nu a fost îndeplinit nicio analiză a proceselor migraţiei
forţei de muncă.
În timp ce Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei accentuează importanţa încheierii acordurilor bilaterale cu ţările ce găzduiesc migranţii, niciun mecanism adecvat pentru protecţia legală a lucrătorilor migranţi
ucraineni nu a fost integrat în legislaţie. Protecţia legală a ucrainenilor în străinătate până în prezent
rămâne limitată, definită în sensul în care este stipulată atât de reprezentanţele diplomatice în străinătate,
cât şi prin diseminarea informaţiei. Similar, protecţia cu privire la reîntoarcere pare a fi limitată la victimele
traficului de fiinţe umane şi cetăţenilor repatriaţi” (OIM, 2006, p. 9).

3.3. Concluzii
Problema de bază în ceea ce priveşte proiectarea şi dispunerea politicii de migrare în Ucraina constă în
faptul că domeniul acestei politici nu a fost niciodată unul prioritar pentru Guvernul Ucrainei, pe parcursul
multor ani. Recent, forturile principale în dispunerea politicii de migrare au fost concentrate asupra luptei
împotriva migraţiei ilegale de tranzit prin Ucraina.
De altfel, aceasta nu a fost făcut drept rezultat al unei înţelegeri cu privire la rolul jucătorilor politici în
pericolele migraţiei de tranzit, dar sub presiunea externă a partenerilor europeni ai Ucrainei, pentru care
calea pentru migranţii ilegali prin teritoriul Ucrainei a căpătat proporţii ameninţătoare. Datorită presiunii
din partea Uniunii Europene şi a asistenţei tehnice şi financiare, Guvernul Ucrainean a fost capabil să
realizeze îmbunătăţiri instituţionale şi de infrastructură în managementul frontierelor sale de stat şi să
îmbunătăţească infrastructura pentru reţinerea migranţilor ilegali.
Totuşi, problema acordării azilului şi protecţiei umanitare pentru cetăţeni străini care le necesită, datorită
circumstanţelor care nu sunt cuprinse de Legea cu privire la refugiaţi, rămâne a fi nesoluţionată. Optimizarea anume a acestei categorii a legislaţiei este împiedicată de criza politică din ţară şi de divergenţele între
organele responsabile pentru aplicarea legislaţiei cu privire la refugiaţi şi solicitanţii de azil. Cu toate că
organizaţiile publice şi internaţionale implicate în protecţia refugiaţilor au făcut eforturi considerabile şi
sistematice pentru schimbarea legislaţiei, ele nu au destulă influenţă la nivelul agenţiilor de stat.
Conform Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, migraţia cetăţenilor Ucraineni, întreprinsă de indivizi în căutarea unor condiţii de viaţă economice şi politice mai bune, a atins proporţii critice şi reprezintă
o ameninţare pentru securitatea naţională a Ucrainei. Totuşi, ţara nu are o strategie care ar putea stabili
mecanismele pentru o posibilă repatriere emigranţilor ucraineni. Solicitările diferitor politicieni de a mări
salariile în Ucraina – ca singura modalitate de a convinge ucrainenii să se reîntoarcă, în opinia noastră, nu
va avea un efect pozitiv, cu excepţia cazului când însuşi climatul de afaceri din această ţară va fi îmbunătăţit.
În plus, migranţii ucraineni au aşteptări mai mari de la stat, în ceea ce priveşte termenii de reglementare a
politicii, administraţiei locale şi sistemului judiciar.
Doar dacă domeniile de mai sus vor fi reformate, va putea exista o mică speranţă că majoritate migranţilor
ucraineni ar putea să se reîntoarcă acasă. Majoritatea cetăţenilor ucraineni lucrează ilegal peste hotare,
ceea ce înseamnă că drepturile lor de muncă şi cele sociale nu sunt protejate de ţara lor de origine. Acele
politici externe ale Ucrainei destinate protecţiei drepturilor lucrătorilor migranţi sunt aplicate doar acelei
categorii de indivizi care lucrează legal.
Unul din motivele pentru care Guvernul Ucrainei nu a dus la bun sfârşit politica migraţionistă este lipsa
unei agenţii de stat, împuternicite să elaboreze şi să execute acţiuni care vor cuprinde majoritatea problemelor ce ţin de politica de migraţie. Problema formării unui astfel de Serviciu de migrare a fost pe ordinea
de zi a structurilor guvernamentale timp de cel puţin şase ani. Dar, stabilirea unei asemenea agenţii a
fost împiedicată de divergenţele între diferite agenţii privind împuternicirile ei şi locul pe care îl va ocupa în reţeaua de conducere şi, mai mult, privind lipsa de interes în pierderea influenţei şi resurselor sale
organizaţionale, financiare şi umane, odată ce împuternicirile în acest domeniu au fost deja redistribuite.
Anume în acest timp, principalul obstacol îl reprezintă confruntarea politică între preşedintele şi premierul
Ucrainei, precum şi opiniile lor divergente asupra poziţionării acestei agenţii în sistemul organelor executive.
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4. Constatările

şi recomandările de bază

Rapoartele de ţară cu privire la tendinţele şi politicile de migraţie arată clar că Republica Moldova, România
şi Ucraina sunt supuse diferitor tendinţe migraţioniste şi se află în situaţii diferite în termeni de politici şi
cadru legislativ. Cu toate acestea, ei se confruntă cu o serie de probleme comune, unde majoritatea pot fi
soluţionate printr-o cooperare trilaterală, sau prin intermediul extinderii cadrului regional.
Trei vecini sunt ţări de origine a migraţiei forţei de muncă. Pe când România luptă pentru accesul deplin
şi liber al cetăţenilor săi spre pieţele forţei de muncă ale UE, Ucraina şi Republica Moldova tind să asigure
condiţii mai favorabile pentru călătoriile legale, angajare şi drepturi sociale atât în UE, cât şi în Rusia – ca
puncte principale de destinaţie a migranţilor. Migraţia forţei de muncă reprezintă o provocare esenţială
pentru Republica Moldova, datorită unei înalte cote a forţei de muncă active implicate în procesele de
migrare, precum şi importanţa transferurilor pentru economia naţională a Republicii Moldova, deoarece
Moldova este situată pe primul loc în lume privind cota-parte a transferurilor băneşti în raport cu PIB.
România şi Ucraina se transformă treptat în ţări de destinaţie. Datorită noului său statut de membru UE,
România a devenit o ţară atractivă pentru cetăţenii mai multor ţări vecine. România a devenit atractivă
nu doar cetăţenilor ţărilor vecine, dar şi cetăţenilor din alte ţări din Est. De fapt, numărul cel mai mare al
solicitanţilor de azil pe parcursul ultimilor ani au fost de origine chineză. Fiind a patra în lista ţărilor lumii
care primesc cetăţeni ai ţărilor terţe şi servesc în marea parte drept teritoriu de tranzit în drumul spre UE,
Ucraina tot mai des este aleasă ca punct de destinaţie pentru cei care nu au reuşit să-şi continue călătoria
sau au decis să rămână din motive familiale sau economice. Atât România, cât şi Ucraina sunt atractive
pentru migranţii din Republica Moldova ,ca punct de destinaţie sau tranzit.
În ultimii ani, politicile migraţioniste ale României au fost elaborate mai mult în termeni de logică şi presiune a proceselor de aderare la UE, şi pe lângă legislaţia si practicele ei internaţionale. UE a servit atât
drept model după care trebuie conformat, cât şi sursă de suport politic, tehnic şi financiar pentru producerea schimbărilor în politica de migrare. În prezent, fiind membru al UE, România beneficiază de libera
circulaţie a cetăţenilor săi pe teritoriul UE, şi, într-o oarecare măsură, de deschiderea pieţelor forţei de
muncă ale UE, pregătindu-se pentru aderarea la zona Schengen.
Ucraina şi Republica Moldova sunt în situaţii diferite în ceea ce priveşte contextul politic. Ambele ţări resimt un şir de provocări de transformare, suferind din cauza instabilităţii guvernamentale (în cazul Ucrainei), restructurării economice (pentru ambele ţări, chiar dacă problemele sunt diferite) şi problemelor de
securitate (în primul rând în cazul Republicii Moldova). Cu aşa o agenda politică supraîncărcată, elaborarea
unor politici migraţioniste inteligente şi balansate şi protecţia drepturilor omului, este mult prea departe de
a fi puncte prioritare pentru guvern. Cu toate acestea, ambele ţări resimt provocări în domeniul migraţiei
(Republica Moldova ca ţară de emigrare a forţei de muncă, Ucraina ca ţară de emigrare a forţei de muncă şi
ca parte a rutei de tranzit), şi procesul de schimbări instituţionale şi legale în domeniul migraţiei este mai
degrabă în întârziere sau amânat.
Cu atât mai mult, UE nu joacă acelaşi rol transformator în cazul Republicii Moldova şi Ucrainei în domeniul
migraţiei aşa cum a fost exemplul României. În mare parte, acesta se datorează faptului că spre deosebire
de România, Ucraina şi Republica Moldova nu au o perspectivă clară de aderare la UE, aceasta servind
ca o puternică momeală în procesul de reformare europenizată în afara UE. Atât Republica Moldova, cât
şi Ucraina cooperează cu UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi Acordurilor de Cooperare şi
Parteneriat, semnate între Uniunea Europeană şi ţările membre CSI încă în 1990. Cu toate că ambele ţări
tind să devină membre UE şi, prin urmare, sunt dornice să coopereze cu UE, există acea lipsă de finalitate
pentru o astfel de cooperare şi lipseşte un plan strict de implementare, fiind în contrast cu ţările adiacente.
Mai mult, politicele UE privind aceste ţări în domeniul migraţiei sunt mai mult focusate asupra lichidării
ameninţărilor securităţii decât în asistarea la schimbările instituţionale sau promovarea abordărilor cu
bază legală privind migraţia.
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Din punct de vedere al transformărilor, diseminarea experienţei României privind pre- şi post- aderarea
în managementul migraţiei, în special în aşa sfere precum crearea instituţiilor şi ajustarea legislaţiei, poate
fi punctul de bază în programul cooperării regionale şi trilaterale. Cu toate acestea, privirea critică asupra
adaptării politicilor de migraţie a României la noile tendinţe, ne sugerează că schimbul de experienţă şi
diseminarea cunoştinţelor nu trebuie întreprins doar într-o singură direcţie. Fiind conştienţi că progresele
României în managementul migraţiei sunt în mare parte datorate procesului aderării la UE, putem trage
concluzia că România mai are multe de făcut şi de învăţat împreună cu vecinii săi din Est. Astfel, în timpul
desfăşurării proiectului, noi am identificat un şir de aspecte ce ţin de cooperarea bilaterală, trilaterală şi
extinderea regională şi schimbul de experienţă, implicând participarea actorilor guvernamentali şi nonguvernamentali, care pot contribui la un management mai bun al migraţiei în fiecare din ţările-ţintă.

Schimb de informaţie
◊

◊

Crearea un cadru transparent privind schimbul de informaţie între cele trei ţări privind volumele şi
tendinţele de migraţie. Este necesar, în special, de a amplifica eforturile cu privire la monitorizarea
migraţiei ilegale. Ideea unei baze de date computerizate cu privire la migraţia ilegală cu acces comun,
care a fost discutată în diferite contexte, ar fi un pas important în acest sens. Accesul la informaţia
publică în acest domeniu nu trebuie doar permis formal, dar într-adevăr garantat. Instituţiile publice
de administrare a migraţiei nu par a fi obişnuiţi încă cu transparenţa procedurilor de desfăşurare a
acţiunilor.
Diseminarea experienţei României în adoptarea standardelor UE a politicii de migraţiune şi implementarea reformelor instituţionale. De a exploata oportunităţile de utilizarea a fondurilor şi programelor UE pentru Moldova şi Ucraina în acest sens, ex. Twinning.

Migrarea ilegală şi traficul de fiinţe umane
◊

◊

Intensificarea eforturilor în lupta comună cu migraţia ilegală şi traficul de fiinţe umane prin schimbul
de experienţă, intervenţii comune şi schimb efectiv de informaţie care este foarte important. Traficul
de fiinţe umane reprezintă o provocare pentru regiune deoarece organizarea migraţiei ilegale implică
cetăţeni din toate trei ţări-ţintă, cu toate acestea, marea amploare a fenomenul de migraţie ilegală
este specifică doar în cazurile Republicii Moldova şi Ucrainei.
Ucraina este actorul cu cele mai mari posibilităţi de monitorizare a frontierei cu Transnistria, capabilă
să ofere informaţii privind circulaţia persoanelor în această regiune. Consolidarea cooperării bilaterale va fi favorabilă pentru Republica Moldova, în vederea politicilor sale demografice, dar şi pentru
Ucraina, în termeni de securitate şi imagine pe arena internaţională.

Migraţia circulară şi de retur
◊

◊
◊

◊

Promovarea în continuare a migraţie sezonieră şi circulară, acestea fiind avantajoase pentru ţările
de destinaţie, dar şi pentru cele de origine. Există un potenţial pentru ajutor reciproc în încheierea
acordurilor bilaterale privind migraţia forţei de muncă. Rolul principal îi revine României, care
promovează această idee şi sensibilizează ţările UE.
Deoarece toate trei guverne îşi exprimă interesul cu privire la schimbul politicilor de migraţie, există
necesitatea conjugării eforturilor pentru realizarea proiectelor de schimb de experienţă şi practicilor
celor mai importante de implementare a politicilor migraţiei de retur şi cooperare cu ţările terţe.
Încurajarea migraţiei transfrontalieră, evitând stabilirea unei noi cortine în Europa. În acest sens,
încheierea acordurilor între România şi Ucraina şi România şi Republica Moldova cu privire la micul
trafic de frontieră este extrem de important pentru protecţia migraţiei legale, la fel ca şi dezvoltarea
regională transfrontalieră vie.
Prevenirea „exodului de creiere” prin stabilirea programelor de ajustare a granturilor pentru studenţii
absolvenţi de la universităţile din străinătate, implementarea proiectelor de cercetare împreună cu
ţările gazdă.

Politici cu privire la lucrătorii migranţi în străinătate
◊
◊
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Promovarea cooperării guvernamentale cu privire la intensificarea eforturilor în încheierea acordurilor
bilaterale pentru recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale în ţările de destinaţie.
Consolidarea cadrul legislativ care va asigura accesul la servicii de sănătate şi protecţie socială a
migranţilor atât în ţările de destinaţie, cât şi la reîntoarcerea lor în ţările de origine.

◊

◊
◊

Sporirea încrederii în cele trei ţări în reprezentanţii diplomatici ai statelor respective în străinătate.
Aceasta va permite stabilirea unor contacte mai frecvente între migranţi şi guvernele lor cu scopul
de a oferi servicii mai bune cetăţenilor din străinătate, precum şi creşterea posibilităţii unui management mai eficient. Mai multe eforturi trebuie făcute în vederea explicării migranţilor şi potenţialilor
migranţi a consecinţelor neînregistrării legale la autorităţile ţărilor lor (ex. în cazul calamităţilor).
Stabilirea legăturilor cu diaspora şi utilizarea eficientă a potenţialul lor de diplomaţie publică. Toate
trei ţări trebuie să depună mai multe eforturi pentru a beneficia din plin de potenţialul intelectual şi
cultural al diasporei sale, creând o imagine pozitivă a ţărilor sale în ţările-gazdă.
Utilizare eficientă a resurselor financiare ale migranţilor este un aspect care vizează toate trei ţări şi,
în special, Republica Moldova. Trebuie depuse mai multe eforturi privind exploatarea potenţialului
transferurilor băneşti pentru economiile ţărilor de origine. În prezent, remitenţele migranţilor sunt
preponderent direcţionate spre consum. Promovarea impactului pozitiv al transferurilor de bani asupra susţinerii dezvoltării economice în regiunile de destinaţie; există necesitatea urgentă de creare
a implementării stabile şi favorabile în business a politicilor de reîntoarcere de către Ucraina şi Republica Moldova. Oferirea migranţilor informaţii cu privire la posibilităţile de transferuri băneşti
din străinătate, de a pleda pentru beneficiile transferurilor legale de bani, conturilor bancare în
străinătate şi în ţările de origine.

Imigraţia
◊

◊

România şi Ucraina se consolidează ca ţări de destinaţie, iar acest fapt trebuie să se regăsească în
politicile şi strategiile guvernamentale. Necesitatea forţei de muncă trebuie corelată cu oferte de
permise de şedere şi de muncă eliberate pentru că în caz contrar se promovează munca ilegală a
migranţilor, care oricum vor veni dacă există cerere pe piaţa forţei de muncă.
Eforturile trebuie orientate spre recrutarea legală a forţei de muncă de către Ucraina şi România ca
ţări de destinaţie.

Refugiu şi azil
◊

◊

În domeniul sistemului de azil s-au realizat în ultimii ani progrese semnificative în regiune. În acelaşi
timp, solicitanţii de azil şi refugiaţii trebuie să beneficieze pe perioada desfăşurării procedurii de
acordare a dreptului de azil, de asigurarea unui standard minim de viaţă şi de respectare a drepturilor, iar ulterior să aibă oportunităţi de încadrare în societate. Suportul minim - adecvat, accesibil
- începând cu traducerea şi necesităţile de bază, trebuie garantat.
Se impune dezvoltarea unor programe sociale pentru refugiaţi şi solicitanţii de azil, care ar viza accesul real la asistenţă socială şi medicală, la educaţie, la un loc de muncă etc. Schimbul de experienţă
în acest domeniu şi asistarea reciprocă a celor trei ţări ar fi benefică sistemului. Aici trebuiesc antrenate ONG-urile, care să vină cu o abordare practică. Pare să fie mai mult o chestiune care ar preocupa diferite ramuri ale diferitor organizaţii internaţionale, decât un efort real al ONG-urilor locale
(potenţial din cauza insuficienţei resurselor).

Cooperarea într-un cadru regional extins
◊

◊

◊

Trebuie să consolidăm cooperarea şi formarea strategiilor comune pentru abordarea regională asupra managementului migraţiei într-un cadru favorabil oferit de UE prin cooperarea transfrontalieră
- “Sinergia Mării Negre - O Noua Iniţiativă de Cooperare Regională”. Uniunea Europeană contribuie
cu fonduri pentru consolidarea cooperării transfrontaliere, care trebuie accesate. România, Republica Moldova şi Ucraina vor beneficia pe perioada 2007-2013, de o sumă de 126 milioane de euro
pentru consolidarea acestei cooperări transfrontaliere
Este necesar de a exploata posibilităţile unei cooperări comune trilaterale pentru o viitoare aplicare
şi participare la Platforma Comună privind migraţia în Regiunea Mării Negre, stabilirea căreia a fost
aprobată în Concluziile Abordării Globale privind Migraţia, adoptată de Consiliul Europei în iunie
2007.
Trebuie exploatate posibilităţile de sporire a cooperării Republica Moldova-România şi Republica
Moldova-Ucraina privind implementarea Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova-UE semnat în iunie 2008. Acest acord permite sporirea colaborării între Republica Moldova şi România ca
ţară vecină şi membru UE, pe când experienţa Republicii Moldova poate de folos pentru consolidarea
cooperării Ucraina-UE în domeniul migraţiei şi mobilităţii.

Cooperarea ONG – Guvern
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◊
◊

Există o necesitate urgentă de a stabili mecanismul de suport pentru consultări şi comunicare între
organizaţiile non-guvernamentale şi guvernele în cele trei ţări, în domeniul cooperării în materie de
azil şi migraţie
Implicarea ONG-urilor în monitorizarea şi informarea instituţiilor guvernamentale privind implementarea politicilor de migrare, în special implementarea acordurilor interguvernamentale şi
programelor între cele trei ţări trebuie sporite. Există experienţă de implementare a programelor
şi acordării serviciilor migranţilor realizate şi promovate de ONG, care au fost treptat preluate de
instituţiile guvernamentale. Fiind identificate de ONG-uri, domeniile de acţiuni pot fi mai departe
utilizate ca punct de pornire pentru cooperarea interstatală.

Cooperarea ONG – ONG
◊

◊

◊
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Cooperarea între sectoarele terţe în cele trei ţări în aşa domenii ca informarea publică privind riscurile
migraţiei, traficul de fiinţe umane şi alte probleme ce ţin de migraţie; participarea în programele gestionate de UE şi accesul la fondurile UE pentru realizarea proiectelor transfrontaliere de migraţie,
trebuie sporite.
Schimb de experienţă şi bune practici între ONG-urile din cele trei state, preluarea şi adaptarea unor
proiecte care s-au bucurat de succes într-o anumită ţară; trebuie implementată elaborarea proiectelor comune ţintind diaspora comunităţilor în una din cele trei ţări. Organele guvernamentale trebuie
implicate în unele etape a proiectelor transfrontaliere ca: studiul, cercetare şi dezbateri.
Este necesară canalizarea oportunităţilor pentru cooperarea societăţii civile în regiunea Mării Negre.
În acest context, Forumul Organizaţiilor Non-guvernamentale pentru regiunea Mării Negre, care a
avut loc la 31 octombrie 2008, poate servi drept platformă de cooperare între ONG-urile activează în
domeniul migraţiei în regiune.

Bibliografie
Moldova
Books and articles:
Burian, C. (2008). Organizaţia internaţională pentru migraţiune. Misiunea în Republica Moldova. [in:]
„Reprezentanţele Organizaţiilor Internaţionale în Republica Moldova”. Chişinău: CEP USM, pp.176193.
Escola, E. (2007). Country economic report 2007:6. Investing into a brighter future abroad? The necessity
to create a domestic alternative in Moldova.
Ghencea, B., Gudumac, I. (2005). Migraţia de muncă şi remitenţele în Republica Moldova (2004). Chişinău:
Organizaţia Internaţională a Muncii, Alianţa de Microfinanţare din Moldova.
Iaţco, M., Balan, E. (2008). Strategii europene de prevenire şi combatere a traficului de persoane. „Moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 1 (XL). Chişinău: USM, pp.34-45.
IOM (International Organization for Migration) (2005). Gestionarea migraţiei de muncă în Republica Moldova. Chişinău: Organizaţia Internaţională a Muncii.
IOM (International Organization for Migration) (2007). The Health Risks of Migration: The Link between
Health and Migration with Particular Consideration of Knowledge and Attitudes towards HIV/STIs
and the Sexual Practices of Moldovan Migrants.
Kring, T. (2007). Moldovan Migrants in Italy: Remittances and the Role of the ILO’s Social Partners. Budapest: International Labour Organisation.
Lucke, M. et al. (2007). Patterns and Trends of Migration and Remittances in Moldova. Chişinău: SIDA,
International Organization for Migration.
Malinovska, O., Mosneaga, V., Sahotcka, L. (2007). Labor Migration Assessment for WNIS Region. Kyiv:
International Organization for Migration.
Моsneaga, V. (2008a). Migratsiya inostrannykh grazhdan i apatridov v/cherez Respubliku Moldova: sostoyanie i praktika regulirovania, «Moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 3 (XLII). Chişinău:
USM, pp.70-93.
Mosneaga, V. (2008b). Neuregulirovannaya tranzitnaya migratsiya iz Respubliki Moldova: sostoyanie i puti
minimizatsii. «moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 2 (XLI). Chişinău: USM, pp.55-105.
Moşneaga, V., Rusu, R. (2008) Formarea diasporei moldoveneşti peste hotare: esenţa şi specificul. „Moldoscopie (Probleme de analiză politică)”. nr.1 (XL). – Chişinău, USM, p.91-104.
Mosneaga, V., (2007a) “The role of labor migration in social and economic stabilization of Moldova” [in:]
International Relations: from Local Changes to Global Shifts. Ed. by Katsy D. Sankt -Peterburg: St.
Petersburg University Press, pp. 70-94.
Mosneaga, V., (2007b). Regulirovaniye trudovoy migratsii v Respublike Moldova: osnovnye etapy i spetsifika, ‘’Moldoscopie (Probleme de analiză politică)” 1 (XXXVI). Chişinău: Universitatea de Stat din
Moldova, pp. 33-48.

63

Mosneaga, V., Corbu-Drumea, L., Mohamadifard, G. (coord.) (2006) Populaţia Republicii Moldova în contextul migraţiilor internaţionale. Vol.I-II. Iaşi: Pan-Europe.
Mosneaga, V., Руснак, G. (2005). My stroim Yevropu i ne tol’ko. Kishinev: Mold.GU.
Mosneaga, V., Teosa, V., Zayonchkovskaya, Z. (coord.). (2003). Trudovaya migratsiya i zaschita prav gastrabayterov: praktika postkomunisticheskikh stran. Kishinev, Mold. GU, UNESCO.
Mosneaga, V., Echim, T. (2003). Counteraction towards the trafficking of “Human Beings”: the experience
of the Republic of Moldova. «Migracijske i etnicke teme» 2-3. Zagreb.
Mosneaga, V. (coord.) (2000a). Naselenie Moldovy i trudovaya migratsiya: sostoyanie i sovremennye
formy. Kishinev: CAPTES.
Mosneaga, V. (coord.) (2000b). Moldova, România, Ucraina: integrarea europeană şi migraţiunea forţei de
muncă. Chişinău: CAPTES.
Orozco, M. (2007). Looking Forward and Including Migration in Development: Remittances Leveraging
Opportunities for Moldova. A Study Commissioned by IOM Moldova.
Pop, A. (2007). Moldova – România: gestionarea migraţiei şi combaterea traficului de fiinţe umane la frontiera de est a Uniunii Europene. Chişinău: Organizaţia Internaţională pentru Migraţie.
Postolachi, V., Poalelungi, O., Moşneaga, V., Gonţa, V. (2007). Republica Moldova – Problemele migraţiei.
Chişinău: Institutul muncii al sindicatelor din Republica Moldova; Institutul muncii GSEE, Grecia.
Raportul independent al celor treisprezece reprezentanti ai societatii civile din Republica Moldova (2007).
Societatea Civila - pentru o Moldova Europeana!. Chişinău.
Reiko, M. (2006). The EU’s Response to the Human Trafficking Situation in Moldova, Department of Eurasian Studies. Uppsala: Uppsala University.
Schwartz, R. (2007). Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad and Moldova. An SIDA
and IOM Study.
Vladicescu N, Cantrji V., Jigau I. (2008). Migration and investment of remittances: Republic of Moldova,
International Organization for Migration, Cross-Border Cooperation Soderkoping Process.
Weeks, J. et al. (2005). Republica Moldova: politici de creştere economică, creare a locurilor de muncă şi
reducere a sărăciei. Chişinău: UNDP.

Internet resources:
National Bureau of Statistics, http://www.statistica.md
Delegation of the European Commission to Moldova, http://www.delmda.ec.europa.eu
La Strada Moldova, Moldova a decazut cu o treapta оn Raportul Departamentului de Stat al SUA privind
traficul de persoane, http://www.lastrada.md/agenda/index.html#05_062008, 5 June 2008.

Romania
Books:
CH Beck Publishing House (2008). National relevant legislation in the field of migration and asylum.
Group 484 (2007), Migration flows in Southeast Europe, a Compendium of National Perspectives. Belgrade: Group 484.
Lazaroiu, S. (2003). Information campaign regarding the risk of irregular migration in EU countries, particularly in Belgium, International Organization for Migration.
Open Society Foundation (2006). Temporary residents abroad: economic migration of Romanians, 1990 –
2006. Bucharest: Open Society Foundation.

64

Romanian Office for Immigration (2007). Immigration and asylum in Romania. Bucharest: Romanian Office for Immigration.
Sandu, D. (2000). Circulatory migration as living strategy, Sociologia Romaneasca.
United Nation High Commissioner for Refugees (n.d.). Collection of relevant terminology in the field of
migration and asylum.
United Nation High Commissioner for Refugees (2002). Statistical Yearbook.

Internet resources:
Euractiv, www.euractiv.ro
Romanian Border Police www.politiadefrontiera.ro
Romanian Office for Immigration http://aps.mai.gov.ro/
United Nations High Commissioner for Refugees www.unchr.ro
Romanian National Refugee Office, www.cnrr.ro
Focus Migration, Country profile, Romania http://www.focus-migration.de
International Office for Migration www.iom.int
Schengen Department, http://www.schengen.mira.gov.ro/info.htm
Access to European Union Law, www.eur-lex.europa.eu
European Union’s Judicial Cooperation Unitm, http://www.eurojust.europa.eu/

Interviews:
Mr. Vasile Drăgoi, Police Chestor, head of Romanian Office for Immigration
Mr. Grigore Pavel, Police Chestor, deputy head of Romanian Office for Immigration
Ms. Cristina Bunea, Legal Officer at United Nations High Commissioner for Refugees, Bucharest.

Official inquiries:
Official answer of the Romanian Office for Immigration addressed to the Institute for Public Policy’s inquiry of data based on the law no. 544/2001, law on citizens’ access to public information.
Official answer of the Ministry of Education, Research and Youth addressed to the Institute for Public
Policy’s inquiry of data based on the law no. 544/2001, law on citizens’ access to public information.
Official answer of the Border Police addressed to the Institute for Public Policy’s inquiry of data based on
the law no. 544/2001, law on citizens’ access to public information.

Ukraine
Books and articles:
Chumak, V. et all. (2006). Ukraine’s Policy to Control Illegal Migration. Kyiv: International Centre for
Policy Studies.
Düvell, F. (2006). Ukraine – Europe’s Mexico?, Oxford: COMPAS. Retrieved 15 June from http://www.
compas.ox.ac.uk/research/transit/home.shtml

65

European Commission (2006). EU Evaluation Mission in Ukraine in the Area of Justice, Freedom and Security. Summary Report. Brussels: European Commission.
ICPS (2007). Demography and Future of Ukraine. Kyiv: International Center for Policy Studies (unpublished).
IOM (2006). Labour Migration Assessment for the WNIS Region. International Organization for Migration.
Melnyk, S. (2008-a). Trudova migratsiia do zarubizhzhia – ostannia mezha dlia krayiny, “Holos Ukrainy”
No. 132.
Melnyk, S. (2008-b). Procesy trudovoyi migratsii nadali poglybluvatymut’sia, retrieved 18 July 2008 from
http://www.jobmarket.com.ua/news/rabota_abroad/373254.html.
Pribytkova, I., Gromovs, J. (2007). Migration Trends 2004-2006. Sodercoping Process Countries. Kyiv:
Cross-Border Cooperation Process Secretariat.
World Bank. (2006). Migration and remittances: Eastern Europe and the Former Soviet Union. Ed. by Ali
M. Mansoor and Bryce Quillin. World Bank.

Internet resources:
Ministry of Interior of Ukraine, http://www.mvs.gov.ua
State Border Guard Service of Ukraine, http://www.pvu.gov.ua
Cross-Border Co-operation/Soderkoping Process Secretariat, http://soderkoping.org.ua

Interviews:
Representative of Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Representatives of the State Border Guard Service of Ukraine
Representative of the State Committee for Nationalities and Religions
Representative of the International Organization for Migration, Kyiv Mission.

Official inquiries:
MFA (2008). Official letter of the Ministry for Foreign Affairs of Ukraine No. 71/ВКВ/36-194/503-60046
from 23.07.2008 to the International Centre’s for Policy Studies inquiry.

66

Anexa 1.
HOTĂRÂRE nr. 1.122 din 18 septembrie 2007
pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
Se aprobă Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 2007 - 2010, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Planul de acţiune pe anul 2007 pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia
pentru perioada 2007-2010, prevăzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Planul de acţiune pe anul 2007 pentru
implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010 vor fi planificate 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 2007-2010.
ART. 4
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 616/2004 pentru
aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
406 din 6 mai 2004.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
Paul Victor Dobre, secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Akos Derzsi, secretar de stat
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
Ministrul sănătăţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
Bucureşti, 18 septembrie 2007.
Nr. 1.122.
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STRATEGIA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
privind imigraţia pentru perioada 2007-2010
Migraţia este un proces care trebuie gestionat şi nu o problemă care trebuie rezolvată
1. Context
2. Obiectivele Guvernului României în domeniul imigraţiei pentru perioada 2007-2010:
2.1. imigraţia controlată
2.2. prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale
2.3. azilul
2.4. integrarea socială a străinilor
3. Implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010

1. Context
Procesul de negociere a aderării României la Uniunea Europeană a presupus un efort susţinut
şi continuu depus de instituţiile guvernamentale în vederea atingerii unui nivel de compatibilitate
cu statele membre în plan legislativ şi instituţional. În acest context, Guvernul României a acordat
o atenţie deosebită abordării problematicii imigraţiei, ca parte importantă a domeniului justiţiei şi
afacerilor interne, aceasta cu atât mai mult cu cât de la data aderării ţara noastră a devenit stat membru
la frontiera externă de est a Uniunii Europene.
Reforma legislativă în ceea ce priveşte regimul străinilor şi azilul în ţara noastră a presupus
adoptarea unui set de acte normative în vederea asigurării conformităţii cu legislaţia comunitară şi
cu alte instrumente juridice cu caracter internaţional la care statul român este parte. Aplicarea unui
cadru legislativ modern a impus reformarea instituţiilor cu atribuţii în domeniu, realizându-se astfel
instrumentele necesare punerii în practică a unui management eficient al fenomenului imigraţiei pe
teritoriul României.
Progresele sunt evidente şi recunoscute la nivelul instituţiilor europene, care, pe tot acest parcurs,
au susţinut autorităţile române prin proiecte care au asigurat o expertiză de nivel ridicat venită din
partea instituţiilor similare ale statelor membre, completată de un sprijin financiar consistent pentru
investiţii în domeniu. Proiecte precum Sistemul Visa on-line, Sistemul Informatic de Management al
Străinilor, Sistemul EURODAC, securizarea frontierelor, construirea sau reabilitarea unor centre de
cazare a străinilor cu şedere ilegală sau a refugiaţilor s-ar fi înfăptuit mult mai greu fără aportul major
venit din partea Uniunii Europene.
În vederea stabilirii unei concepţii unitare asupra gestionării imigraţiei la nivel naţional, în anul
2004 au fost aprobate Strategia naţională privind migraţia şi un mecanism interinstituţional pentru
implementarea acesteia, fapt ce a condus pentru prima dată la aducerea la aceeaşi masă a discuţiilor
a tuturor instituţiilor cu atribuţii în domeniul migraţiei. Strategia a fost implementată prin planuri de
acţiune anuale care au asigurat realizarea unor obiective printr-un efort coordonat al instituţiilor în
domeniul migraţiei controlate, prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale, azilului, integrării sociale şi
returnarea/repatrierea voluntară a străinilor cu şedere ilegală.
Imigraţia însă reprezintă un fenomen complex şi dinamic, care este influenţat de o multitudine de
factori atât din ţările de origine (push factors), cât şi din ţările de destinaţie (pull factors).
De aceea, este necesar ca politica naţională în domeniu să fie permanent actualizată potrivit noilor
evoluţii în plan regional şi internaţional.
Statutul pe care România l-a dobândit la data aderării la Uniunea Europeană şi dezvoltarea
economică preconizată a ţării noastre în perioada postaderare vor influenţa cu siguranţă fluxurile
migratorii existente şi vor transforma treptat România într-o destinaţie preferată de imigranţi. Acest
fapt nu trebuie privit ca un aspect negativ. Migraţia poate contribui semnificativ la schimbul cultural,
dezvoltarea economică şi progresul societăţii româneşti, aşa cum poate aduce beneficii ţărilor de origine
şi familiilor imigranţilor. De aceea, migraţia trebuie privită ca un proces care trebuie gestionat şi nu ca
pe o problemă care trebuie rezolvată.
*1) 52005XG0303(01) Programul Haga. Întărirea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial C 053,
03/03/2005 p. 0001-0014
52005XG0812(01) Planul de acţiune al Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene pentru implementarea Programului
Haga pentru întărirea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană - Jurnalul Oficial C 198, 12/08/2005 p. 0001-0022;
52005DC0669 Comunicare din partea Comisiei - Planul de acţiune privind migraţia legală [SEC(2005)1680];
52005IP0235 Rezoluţia Parlamentului European privind legăturile dintre migraţia legală/ilegală şi integrarea migranţilor
[2004/2137(INI)] OJ C 124E, 15.5.2006, p. 535-542;
52005DC0621 Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Acţiuni prioritare pentru a se răspunde provocărilor
migraţiei - COM/2005/0621 final;
COM (2005) 123 - Programul de solidaritate şi management al fluxurilor migratorii pentru perioada 2007-2013.
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În acest sens, obiectivul principal al autorităţilor române pentru perioada imediat următoare aderării
este de a maximiza efectele pozitive şi de a limita efectele negative ale imigraţiei pentru ţara noastră şi,
implicit, pentru cetăţenii români.
De aceea, este responsabilitatea statului român de a hotărî clar categoriile de imigranţi care pot fi
admise şi se pot stabili pe teritoriul naţional, potrivit intereselor naţionale, dar în strânsă corelare
cu politicile şi documentele programatice*1) adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi cu
respectarea drepturilor imigranţilor. De asemenea, statul român va lua măsuri de prevenire şi combatere
a imigraţiei ilegale şi de îndepărtare de pe teritoriul naţional a imigranţilor care nu mai îndeplinesc
condiţiile legale de şedere.
Nu numai Guvernul României trebuie să se pregătească pentru noua situaţie, ci şi societatea
românească în întregul ei. Conştientizarea fenomenului imigraţiei - a riscurilor şi beneficiilor acestuia trebuie realizată printr-o mediatizare şi educare continuă a populaţiei. Cetăţenii României, în calitatea
lor de contribuabil la bugetul de stat, trebuie să fie primii informaţi, respectându-se astfel transparenţa
procesului decizional. Prin intermediul prezentei strategii Guvernul identifică oportunitatea şi
segmentul de populaţie căruia să i se adreseze.
Potrivit ultimelor prognoze demografice, România se va confrunta, la fel ca majoritatea statelor
membre ale Uniunii Europene, cu îmbătrânirea şi scăderea populaţiei, astfel încât în anul 2050 se
estimează ca populaţia României să fie de 16 milioane de locuitori. Imigraţia nu este ea însăşi o soluţie
pentru limitarea acestui fenomen, însă poate reprezenta o parte dintr-un pachet de măsuri care pot
îmbunătăţi această situaţie. De aceea, trebuie să se acorde o atenţie deosebită calităţilor imigranţilor
admişi şi măsurilor de integrare culturală şi socială a acestora.
În ultima perioadă începe să fie simţită lipsa forţei de muncă autohtone în anumite zone ale ţării şi
pentru anumite domenii, fiind deja luate în calcul soluţii care privesc angajarea unor lucrători imigranţi
din state terţe. Acesta este numai un exemplu al faptului că poziţia României, ca ţară de destinaţie,
capătă contur, iar acest fapt poate fi amplificat de necesitatea unei pieţe a forţei de muncă care să
susţină dezvoltarea economică a României în perioada următoare.
O schimbare totală din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil se produce pentru cetăţenii
Uniunii Europene şi membrii de familie ai acestora, care, de la data aderării României la Uniunea
Europeană, se bucură de dreptul la liberă circulaţie şi rezidenţă stabilit prin Tratatul de constituire
a Comunităţii Europene, ca unul dintre cele 4 drepturi fundamentale ale cetăţeniei europene într-un
spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei pe teritoriul statelor membre. Autorităţile române trebuie să
asigure cadrul adecvat pentru exercitarea acestui drept pe teritoriul naţional.
Pentru controlarea fenomenului imigraţiei în ansamblul său şi fructificarea la maximum a
avantajelor pe care le poate oferi, domeniul asistenţei sociale va necesita o dezvoltare semnificativă.
Prezenta strategie joacă în acest sens un rol de impulsionare şi coordonare a procesului de integrare
în societatea românească atât a străinilor care vin benevol în România, cât şi a persoanelor care se
bucură de protecţia statului român, fiind nevoite să se refugieze din calea diverselor conflicte regionale
şi internaţionale.
Nu în ultimul rând, pentru a obţine beneficii maxime din gestionarea fenomenului imigraţiei,
autorităţile române vor acorda o atenţie sporită corelaţiei cu fenomenul de emigrare a cetăţenilor
români, astfel încât imigraţia să completeze eventualele lipsuri de pe piaţa forţei de muncă din România,
în special lipsa personalului înalt calificat.
Prezenta strategie vizează o perioadă de 4 ani (2007-2010) şi reprezintă următorul pas pe care
România îl face în cadrul eforturilor de modernizare a procesului de gestionare a imigraţiei pe teritoriul
naţional şi se doreşte a stabili într-o manieră simplă şi directă obiectivele avute în vedere la nivel
naţional pentru o mai bună abordare a fenomenului în interesul societăţii româneşti. Pe parcursul
acestei perioade autorităţile române îşi vor stabili şi coordona acţiuni şi măsuri concrete în domeniul
imigraţiei, care se vor încadra în liniile directoare stabilite de prezenta strategie.
Prezenta strategie se va constitui atât ca un mediu de comunicare prin care instituţiile iau cunoştinţă
de noi măsuri şi prevederi adoptate de către ceilalţi membri ai grupului, cât şi ca un mediu de
interacţiune, fiecare membru participând cu observaţii şi sugestii pentru identificarea celor mai bune
soluţii. Gradul de interacţiune este dat de aportul la implementarea acelor măsuri din plan, care sunt
în responsabilitatea mai multor instituţii membre şi nu numai.
Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezenta strategie, România are în vedere alinierea
legislaţiei naţionale la politicile Uniunii Europene în domeniu, inclusiv prevederile “Programului de
solidaritate şi management al fluxurilor migratorii pentru perioada 2007-2013”, urmărind permanent
atât respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane, cât şi prevenirea şi combaterea
imigraţiei ilegale în spaţiul comunitar din care face parte şi ţara noastră, începând cu 1 ianuarie 2007.
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2. Obiectivele Guvernului României în domeniul imigraţiei pentru
perioada 2007-2010
Strategia României în domeniul imigraţiei stabileşte liniile de acţiune ale Guvernului pentru perioada
imediat următoare aderării ţării noastre la Uniunea Europeană în ceea ce priveşte imigraţia controlată,
prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale, azilul, integrarea socială a străinilor şi corelarea tuturor acestor
aspecte cu fenomenul emigraţiei cetăţenilor români. Domeniile abordate în cuprinsul prezentei strategii
oferă cadrul general pentru stabilirea acţiunilor autorităţilor române în gestionarea fenomenului imigraţiei,
pentru obţinerea de beneficii şi reducerea efectelor negative generate de acesta.

2.1. Imigraţia controlată
Guvernul României promovează libera circulaţie a persoanelor şi imigraţia legală în scopurile prevăzute
de legislaţia naţională privind regimul străinilor. În perioada 2007-2010 o atenţie deosebită va fi acordată
optimizării cadrului legal şi procedural în vederea exercitării dreptului la liberă circulaţie şi rezidenţă pe
teritoriul naţional al cetăţenilor Uniunii Europene şi a membrilor de familie ai acestora, precum şi facilitării
admisiei terţilor în scop de muncă, în conformitate cu politica în domeniu, pentru desfăşurarea activităţilor
comerciale şi pentru studii, inclusiv prin asigurarea exercitării dreptului acestora de reîntregire a familiei.
Măsurile luate de către autorităţile române pentru gestionarea fluxurilor de imigranţi legali vor fi în
deplină concordanţă cu Programul Haga “Întărirea libertăţii, securităţii şi justiţiei”, care vizează o abordare
echilibrată a managementului migraţiei prin elaborarea unei politici comune privind imigraţia legală la
nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte procedurile şi criteriile de admisie, asigurarea unui cadru legal
sigur şi a unui set de drepturi garantate imigranţilor pentru sprijinirea acestora în vederea integrării lor în
societate. Un accent deosebit va fi pus pe aplicarea la nivel naţional a măsurilor ce vor fi adoptate la nivel
comunitar în baza Planului de acţiune privind migraţia legală, elaborat de Comisia Europeană.

2.1.1. Asigurarea cadrului administrativ necesar exercitării dreptului la liberă
circulaţie şi rezidenţă a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
Un obiectiv major al autorităţilor române îl constituie garantarea dreptului fundamental al cetăţenilor
Uniunii Europene, acela de a circula şi de a-şi stabili rezidenţa liber pe teritoriul naţional în condiţii similare
cu cetăţenii proprii care circulă şi îşi schimbă reşedinţa pe teritoriul României, în conformitate cu principiile
legislaţiei comunitare. În acest sens vor fi puse în aplicare măsuri în plan legislativ şi instituţional în vederea
adaptării cadrului existent pentru crearea condiţiilor adecvate exercitării acestui drept de către cetăţenii
statelor membre, potrivit schimbărilor care pot interveni la nivel european.

2.1.2. Promovarea admisiei cetăţenilor terţi în scop de muncă potrivit nevoilor
identificate pe piaţa autohtonă a forţei de muncă
Guvernul României, pe baza evaluărilor anuale, va stabili numărul cetăţenilor din ţări terţe care pot fi
admişi în scop de muncă. Stabilirea cotelor pentru admisia în scop de muncă va avea la bază o analiză
efectuată pe diferite domenii de activitate pentru identificarea unui eventual deficit de forţă de muncă
autohtonă. Autorităţile competente vor sprijini angajatorii prin campanii de informare asupra modalităţilor
de angajare a imigranţilor legali şi prin stabilirea unor proceduri de selecţionare a imigranţilor temporari
în scop de muncă. De asemenea, autorităţile competente vor realiza programe necesare prevenirii şi
combaterii imigraţiei ilegale şi vor lua măsuri în vederea monitorizării străinilor care vor avea acces pe piaţa
forţei de muncă în conformitate cu legislaţia în domeniu. Totodată, vor fi avute în vedere negocierile cu
reprezentanţii guvernelor din statele terţe în vederea încheierii de acorduri bilaterale în domeniul imigraţiei
forţei de muncă şi securităţii sociale.

2.1.3. Încurajarea admisiei în scopul desfăşurării de activităţi comerciale pentru
anumite categorii de străini
Luând în considerare impactul pe care îl poate avea asupra dezvoltării economiei naţionale, imigraţia
în scopul desfăşurării activităţilor comerciale va constitui un subiect important pe agenda de lucru a
autorităţilor române în perioada postaderare. Astfel, pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor înaintate
de autorităţile competente, vor fi acordate facilităţi în vederea admisiei acelor categorii de străini care au un
potenţial major în realizarea de investiţii şi crearea de locuri de muncă pe teritoriul României. În acest sens,
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prin intermediul misiunilor diplomatice ale României, vor fi derulate campanii de informare a imigranţilor
în ţările de origine.

2.1.4. Promovarea unui sistem eficient de selecţie pentru admiterea pe teritoriul
României în scop de studii
În ceea ce priveşte admisia în scop de studii, un accent deosebit va fi pus pe stabilirea de criterii obiective
pentru admiterea în acest scop a cetăţenilor terţi, astfel încât nivelul de pregătire al acestora să îi recomande
pentru o eventuală continuare a şederii după încheierea studiilor, în folosul societăţii româneşti. În acest
sens vor fi stabilite criterii de evaluare care vor fi utilizate inclusiv de misiunile diplomatice ale României
pentru selectarea străinilor care solicită admisia în scop de studii.

2.1.5. Proiectarea, dezvoltarea şi gestionarea unor sisteme informatice
eficiente în gestionarea imigraţiei pe teritoriul naţional
Pentru o gestionare eficientă a fluxurilor de imigranţi legali şi pentru crearea instrumentelor necesare
unei bune evaluări şi prognozări a fenomenului, Guvernul României va sprijini dezvoltarea şi administrarea
unor sisteme informatice performante, precum şi interconectarea acestora la nivel naţional, având ca
element central Sistemul naţional de vize, migraţie şi azil.

2.2. Prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale
În contextul transformării treptate a României într-o ţară de destinaţie pentru imigranţi, Guvernul vizează
diminuarea ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului migraţionist prin prevenirea imigrării acelor
categorii de persoane care nu satisfac condiţiile impuse de lege, precum şi combaterea şederii ilegale, a
muncii la negru şi a traficului de imigranţi. În realizarea obiectivelor propuse România se va alinia politicilor
Uniunii Europene în domeniu şi va manifesta solidaritate şi o împărţire corectă a responsabilităţilor cu statele
membre, inclusiv în ceea ce priveşte implicaţiile financiare rezultate din aplicarea acţiunilor comune.

2.2.1. Informarea eficientă a potenţialilor imigranţi asupra modalităţilor legale
de admisie şi măsurilor luate de statul român pentru combaterea imigraţiei
ilegale
Un rol fundamental în limitarea imigraţiei ilegale, ca efect negativ al imigraţiei pe teritoriul naţional, va fi
jucat de acţiunile de prevenire care vor fi derulate de autorităţile române prin cele mai eficiente mijloace de
informare a imigranţilor din ţările de origine. Aceste acţiuni vor avea ca scop informarea corectă şi completă
a potenţialilor imigranţi despre legislaţia naţională referitoare la condiţiile de admisie şi şedere în România,
precum şi a riscurilor la care sunt supuşi în eventualitatea încălcării acestor prevederi: diverse forme de
exploatare a imigranţilor, depistare, luare în custodie publică, returnare în ţara de origine, stabilirea unei
interdicţii de a intra pe teritoriul României şi, implicit, pe teritoriul altor state membre.

2.2.2. Intensificarea cooperării autorităţilor române pentru combaterea
imigraţiei ilegale şi a muncii la negru
În vederea creşterii eficienţei în combaterea imigraţiei şi şederii ilegale, autorităţile competente vor
intensifica cooperarea la nivel naţional, în special prin creşterea acesteia la nivelul structurilor teritoriale ale
instituţiilor care au contact direct cu grupurile-ţintă. Aceste demersuri vor fi dublate de campanii susţinute
de informare a imigranţilor de pe teritoriul naţional cu privire la procedurile aplicate de autorităţi în cazul
persoanelor aflate în situaţii ilegale, precum şi de informare şi specializare interinstituţională a personalului
cu competenţe în domeniu.

2.2.3. Intensificarea măsurilor de îndepărtare a străinilor care au intrat ilegal
pe teritoriul României sau care au intrat legal, dar ulterior şederea lor a
devenit ilegală
Autorităţile române vor derula acţiuni în strictă conformitate cu standardele Uniunii Europene în
domeniul returnărilor, bazate pe cele mai bune practici în ceea ce priveşte returnarea voluntară sau forţată
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a persoanelor aflate în situaţii ilegale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii
umane. Astfel, acţiunile vor ţine cont de specificul situaţiei persoanelor vulnerabile, precum minori, minori
neînsoţiţi, persoane cu dizabilităţi, persoane în vârstă, femei însărcinate, părinte singur cu minor/minori
şi persoane care au fost supuse torturii, răpirii sau altor forme serioase de violenţă psihică, psihologică ori
sexuală.
Un interes deosebit va fi acordat cooperării în domeniul returnării cu statele membre ale Uniunii Europene,
în special prin participarea României la efectuarea unor zboruri comune.
Totodată, în colaborare cu organizaţii internaţionale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu organizaţii
neguvernamentale de profil vor fi elaborate şi derulate programe comune pentru identificarea modalităţilor
concrete de sprijinire a străinilor cu şedere ilegală în vederea reîntoarcerii acestora în ţările de origine,
inclusiv a resurselor financiare necesare în acest sens.

2.2.4. Pregătirea în vederea aderării României la Spaţiul Schengen
Autorităţile române vor întreprinde toate acţiunile necesare în domeniul politicii de vize, migraţiei,
azilului, controlul frontierelor şi cooperării poliţieneşti pentru pregătirea României în vederea aderării la
Spaţiul Schengen, în special acele acţiuni care vizează crearea cadrului instituţional şi legislativ adecvat,
precum şi facilităţile tehnice de interconectare la Sistemul Informatic Schengen.

2.2.5. Intensificarea cooperării autorităţilor române cu instituţii similare din
statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu cele din ţările de origine sau
de tranzit
Instituţiile statului român vor întreprinde toate acţiunile necesare în vederea cooperării cu statele
membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte combaterea imigraţiei ilegale, cu accent pe schimbul de
informaţii cu autorităţile similare de pe teritoriul acestora. Această activitate va fi completată de cooperarea
cu agenţiile şi instituţiile existente la nivel naţional şi european în domeniul imigraţiei.
Guvernul României va depune eforturi în vederea intensificării cooperării cu autorităţile din ţările de
origine şi de tranzit în vederea prevenirii şi combaterii imigraţiei ilegale, în mod deosebit cu acele ţări
care reprezintă un potenţial migrator ridicat pentru România. În acest context va fi analizată oportunitatea
desemnării pe lângă misiunile diplomatice ale României din aceste ţări a unor ofiţeri de legătură specializaţi
în domeniul migraţiei şi a unor ataşaţi pe probleme de muncă şi asigurări sociale.

2.3. Azilul
2.3.1. Asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil şi respectarea
principiului nereturnării, în conformitate cu standardele internaţionale pe care
România şi le-a asumat prin tratatele şi convenţiile la care este parte
În perioada imediat următoare o atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de acces la procedura de azil,
ţinându-se cont de fenomenul de schimbare a fluxurilor migratorii, care, în ultima perioadă, au căpătat
un pronunţat caracter mixt. Astfel, se va avea în vedere minimalizarea, pe cât posibil, a numărului de
cazuri ale unor persoane care, deşi se află pe teritoriul României cu şedere ilegală, sunt în reală nevoie de
protecţie internaţională, fiind imperios necesară reglementarea statutului lor. Reglementarea imediată a
statutului acestor persoane este foarte importantă, contribuind esenţial la păstrarea unei rate coborâte a
infracţionalităţii, având totodată un dublu efect protectiv - al persoanei şi al societăţii gazdă.
Intervievarea atentă a solicitanţilor de azil de către personal specializat, cu un grad ridicat de experienţă şi
având acces la informaţii detaliate despre condiţiile în ţările de origine ale solicitanţilor, precum şi soluţionarea
cererilor de azil în etapa judiciară de către judecători deplin calificaţi reprezintă condiţii vitale.

2.3.2. Dezvoltarea sistemului de azil pe baza criteriilor eficienţei şi calităţii
procedurilor şi adaptarea politicilor şi practicilor în domeniu pentru a preveni, a
descuraja şi a sancţiona abuzurile la procedura de azil
Prioritară în perioada următoare este păstrarea unui echilibru între respectarea deplină a dreptului
solicitanţilor de azil şi menţinerea calităţii deciziilor, în condiţiile soluţionării în termene rezonabile a
cererilor de azil. Pe termen scurt şi mediu, o atenţie deosebită se va acorda asigurării capacităţii instituţionale
şi a logisticii necesare ca stat membru al Uniunii Europene, în special, prin participarea la mecanismele
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Dublin II şi EURODAC, a dezvoltării mecanismelor privind returnarea voluntară sau forţată către ţările de
origine, precum şi la alte forme de cooperare la nivelul Uniunii Europene.
De la aderarea României şi Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, spaţiul comunitar cuprinde încă
două state care constituie parte a frontierei externe de est a Uniunii Europene. Următorul obiectiv al celor
două state îl constituie aderarea la Acordul Schengen, eforturi fiind deja depuse în acest sens. Acest fapt va
conduce, pe de-o parte, la securizarea tot mai eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene şi lupta
comună împotriva imigraţiei ilegale, dar în acelaşi timp va face atractivă această regiune pentru persoane
aflate în nevoie de protecţie internaţională. Participarea la mecanismul Dublin II, odată cu aderarea la
Uniunea Europeană, va avea ca efect imediat creşterea numărului de cereri de asistare cu repercusiuni şi
asupra capacităţii de returnare. În cadrul eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, Guvernul României
şi-a asumat în cadrul capitolului de negociere 24 “Justiţie şi afaceri interne” obligaţia de a pregăti România
pentru implementarea mecanismului Dublin şi a instrumentului său tehnic EURODAC, începând cu data
aderării. În acest sens, eforturile guvernamentale se concentrează pe armonizarea legislaţiei interne în
materie de azil, străini şi controlul frontierei cu prevederile comunitare ale celor două mecanisme europene,
dar şi prin susţinerea dezvoltării la nivel instituţional, pentru crearea instituţiilor necesare susţinerii acestor
activităţi şi pregătirea personalului său, astfel încât data aderării să constituie punctul de plecare pentru
aceste activităţi.

2.3.3.Asigurarea şi menţinerea capacităţii României de asumare a responsabilităţilor
şi obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene în domeniul azilului
Autorităţile române vor contribui activ la mecanismele de împărţire a sarcinilor între ţările ce primesc
solicitanţi de azil şi refugiaţi, alăturându-se eforturilor comunităţii internaţionale în vederea identificării
unor soluţii durabile pentru situaţia refugiaţilor, inclusiv prin Agenda pentru Protecţie a Înaltului
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi. Pe termen scurt şi mediu, o atenţie deosebită se va acorda
asigurării capacităţii instituţionale şi a logisticii necesare ca stat membru al Uniunii Europene, în special
prin participarea la mecanismele Dublin II şi EURODAC, precum şi la alte forme de cooperare la nivelul
Uniunii Europene.

2.3.4. Asumarea unui rol activ în cadrul cooperării regionale şi internaţionale în
domeniul azilului şi contribuirea la dezvoltarea unor sisteme de azil funcţionale
în estul şi sud-estul Europei
România contribuie activ la dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional şi la construirea unor sisteme
de azil funcţionale în estul şi sud-estul Europei. Se va avea în vedere dezvoltarea unor programe, la nivel
regional, în domeniul de competenţă, în cooperare cu autorităţile în materie ale statelor membre ale
Uniunii Europene şi/sau organisme internaţionale (Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie), cu referire la statele ce urmează a începe în viitor negocieri
de aderare la Uniunea Europeană (de exemplu, Republica Moldova, ţările din spaţiul exiugoslav).

2.3.5. Îmbunătăţirea condiţiilor de recepţie a solicitanţilor de azil şi de cercetare
a informaţiilor din ţările de origine ale acestora prin identificarea soluţiilor
adecvate de finanţare din partea Fondului European pentru Refugiaţi
De la 1 ianuarie 2007 România este membru al Uniunii Europene, situaţie care îi permite să aplice fără
rezerve la fondurile europene. În aceste sens, o preocupare continuă o va reprezenta evaluarea financiară a
necesităţilor, astfel încât autorităţile abilitate să asigure în aceleaşi condiţii ca şi în celelalte state membre
standarde unitare în ceea ce priveşte recepţia solicitanţilor de azil. Autorităţile române au luat cunoştinţă
despre liniile directoare de planificare multianuală stabilite de către Comisia Europeană în vederea
implementării Fondului European pentru Refugiaţi şi a Fondului European pentru Integrare, urmând să
facă în acest sens demersurile necesare pentru înaintarea de proiecte.

2.4. Integrarea socială a străinilor
2.4.1. Susţinerea participării active a străinilor care domiciliază sau care au reşedinţa
legală pe teritoriul statului român la viaţa economică, socială şi culturală, respectânduse în acelaşi timp identitatea culturală a acestora
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Toate măsurile în domeniu urmăresc susţinerea participării active a străinilor care domiciliază sau
care au reşedinţa pe teritoriul României la viaţa socială, economică şi culturală a ţării, contribuind astfel
la dezvoltarea unei relaţii bazate pe încredere şi responsabilitate reciprocă între aceştia şi societatea
românească. Responsabilitatea pentru coordonarea programelor de integrare pentru refugiaţi şi alte
persoane cărora le-a fost acordată o formă de protecţie revine Oficiului Român pentru Imigrări, ca structură
specializată, responsabilă de implementarea politicilor Guvernului României în domeniul azilului, în timp
ce implementarea practică a programelor de integrare este realizată de către această structură în colaborare
cu autorităţile centrale, autorităţile locale şi organizaţiile neguvernamentale.

2.4.2. Asigurarea că acele categorii relevante de străini depun eforturile
necesare pentru a se integra suficient în societatea românească, inclusiv prin
participarea la programele organizate în acest scop de statul român
O atenţie deosebită se acordă persoanelor care aparţin categoriilor de persoane vulnerabile (victime ale
persecuţiei pe bază de gen/sex, minori neînsoţiţi, victime ale torturii, persoanele cu handicap, persoane
în vârstă etc). Recunoscând faptul că dobândirea cetăţeniei române poate facilita procesul de integrare a
străinilor, statul român asigură accesul tuturor străinilor care domiciliază sau care au reşedinţa pe teritoriul
României la procedura de obţinere a cetăţeniei române.

2.4.3. Conştientizarea tuturor persoanelor implicate în acest domeniu,
funcţionari publici de la toate nivelurile, cetăţeni, inclusiv străini, cu privire la
importanţa sprijinirii procesului de integrare şi identificare a soluţiilor adecvate
de finanţare a unor proiecte prin intermediul Fondului European pentru Refugiaţi
şi a Fondului European pentru Integrare, în vederea îmbunătăţirii serviciilor
asigurate tuturor categoriilor de străini
Funcţionarii publici, personalul contractual, precum şi persoanele cu funcţii de conducere în domeniul
serviciilor de sănătate, educaţie, angajare în muncă, control şi asistenţă socială vor fi pregătiţi adecvat
pentru a respecta diferenţele de limbă, culturale, religioase, fizice şi psihologice ale persoanelor aflate în
proces de integrare prin găsirea de soluţii pentru a se facilita programe de educare şi formare a acestor
persoane. În acest sens, în perioada următoare va fi avută în vedere îmbunătăţirea serviciilor asigurate
străinilor de către autorităţile române, a celor de consiliere şi informare cu privire la statutul străinilor în
România, dar şi a celor de asistenţă pentru obţinerea unui loc de muncă. Pentru aceasta, se vor desfăşura
programe de pregătire şi de identificare a unor soluţii viabile pentru asigurarea drepturilor străinilor.

3. Implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru
perioada 2007-2010
3.1. Cadrul instituţional
Implementarea la nivel naţional a Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010
va fi realizată prin mecanismul de cooperare interinstituţională prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1.708/2004 pentru aprobarea componentelor şi a structurii Mecanismului de cooperare
interinstituţională, precum şi a Planului de acţiune pentru o perioadă de 12 luni pentru implementarea
Strategiei naţionale privind migraţia.
În vederea realizării unor sarcini specifice stabilite prin planurile de acţiune anuale şi pentru dezbaterea
unor aspecte care necesită dezbateri publice, Grupul interministerial de coordonare a implementării
strategiei, prin Secretariatul tehnic, poate invita la reuniunile sale reprezentanţi ai altor autorităţi, precum
şi reprezentanţi ai societăţii civile sau ai organizaţiilor internaţionale din domeniul imigraţiei şi azilului.
Totodată, dacă subiectele propuse pe agenda de lucru o impun, la reuniunile Grupului pot fi invitaţi
reprezentanţi ai instituţiilor Uniunii Europene, precum şi experţi din statele membre.

3.2 Planurile de acţiune
Măsurile concrete pentru implementarea în practică a obiectivelor prezentei strategii sunt cuprinse în
planuri de acţiune anuale, elaborate pe baza propunerilor instituţiilor membre ale Grupului interministerial
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de coordonare a implementării strategiei şi aprobate de Guvern. Planurile de acţiune stabilesc activităţile
concrete şi responsabilităţile ce revin tuturor ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii în domeniul imigraţiei
pentru realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia naţională privind imigraţia pentru perioada 20072010.
Pentru realizarea activităţilor cuprinse în planul de acţiune, fiecare dintre instituţiile cu competenţe în
materie va elabora propriile planuri de măsuri, detaliind acţiunile a căror responsabilitate de implementare
îi revine.

3.3. Resurse financiare
Resursele financiare necesare implementării Strategiei naţionale privind imigraţia provin, în principal,
din:
* fonduri de la bugetul de stat, alocate fiecărui minister şi fiecărei instituţii cu competenţe în implementarea
Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010;
* fonduri stabilite la nivelul Uniunii Europene pentru gestionarea imigraţiei la nivel european;
* credite externe garantate de Guvernul României;
* credite externe care nu implică garanţii guvernamentale;
* donaţii şi sponsorizări oferite/acceptate în condiţiile legii;
* alte surse.
Planurile de acţiune anuale pentru implementarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada
2007-2010, constituite pe baza planurilor sectoriale, specifică sursele de finanţare necesare îndeplinirii
fiecărui obiectiv stabilit.
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