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�Cuvânt înainte
Studiul Gestionarea benefică a imigrației în România face parte din seria de cer-
cetări și analize sectoriale realizate în cadrul programului Migrație și Dezvoltare, 
de Fundația Soros România, cu scopul de a contribui la crearea şi promovarea de 
politici publice coerente, viabile și sustenabile în domeniul migraţiei, prin mobi-
lizarea expertizei existente la nivel național și pe diferite paliere instituționale și 
organizaționale în ceea ce privește managementul fluxurilor migraționiste.

Cercetarea calitativă s-a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2009, iar 
printre instituțiile și organizațiile participante la cercetare prin discuții de tip in-
terviu în profunzime s-au numărat:

Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Mi-
nisterul Muncii, Familiei și protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și 
Inovării, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Minis-
terul IMM-urilor, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Culturii, Cul-
telor și patrimoniului Național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, 
Reprezentanța Comisiei Europeane în România, Camera Deputaților, Senatul 
României, Academia Română, Organizația Internațională pentru Migrație, 
înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Național Ro-
mân pentru Refugiați, Salvați Copiii, Institutul Național de Statistică, Forumul 
Român pentru Refugiați și Migranți, alți experți independenți și reprezentanți 
ai mediului academic.

Studiul Gestionarea benefică a imigraţiei în România a urmărit o serie de 
obiective care se definesc la intersecţia dintre analiza juridic-instituţională a 
unui fenomen şi experienţa operaţionalizării cadrului normativ aşa cum este ea 
percepută de către experţi ai domeniului. Combinarea informaţiei obţinute din 
intervievarea unor experţi-practicieni din interiorul sistemului public de gestio-
nare a imigraţiei cu informaţia generată de reprezentanţi ai unor organizaţii din 
partea societății civile din domeniu, considerăm că este un plus important în 
realizarea obiectivelor de mai jos:

1.  Explorarea atitudinilor şi percepţiilor diverşilor actori instituţionali faţă 
de cadrul de reglementare şi instrumentele de gestionare a fenomenului 
imigraţiei;

2.  Analiza problemelor noi apărute în domeniu, după elaborarea legislaţiei 
româneşti în sectorul imigraţiei;

3.  Analiza aspectelor legate de integrare a imigranţilor în România.
prezentul studiu își propune să devină un instrument util, de fundamenta-

re și raportare științifică asupra unei realități a societății românești - fenomenul 
imigrației în anul 2010, în vederea sprijinirii eforturilor sistemului instituțional 
de gestionare a imigrației în România pentru consolidarea şi alinierea sistemului 

național de management al imigrației la evoluțiile europene, prin măsuri coe-
rente adaptate specificului naţional şi un demers imperativ de integrare la nivel 
european, regional și internațional. 

în același timp, studiul face referire la experienţe relevante („lessons le-
arnt”) în implementarea politicilor de gestionare a fenomenului imigraţiei, la 
nivelul sistemului instituțional românesc, propunând, în acest mod, România 
și autoritățile române, drept țară de referință - expert zonal pentru ţările din 
regiune, în poziția de a oferi modele/ experiențe de replicat în managementul 
fenomenului imigrației.

Drept cuvânt de încheiere, doresc să transmit mulțumirile mele și ale echi-
pei de cercetători către instituțiile și organizațiile care au acceptat participarea 
la realizarea studiului Gestionarea benefică a imigrației în România. Totodată, 
mulțumirile noastre, sunt adresate în mod special, experților și practicieni-
lor reprezentanți ai sistemului de gestionare a imigrației în România ale căror 
contribuții și observații relevante au conferit studiului plusvaloarea și substanța. 

Coordonator, 
Iris Alexe
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11Gestionarea benefică 
a imigraţiei. Termeni şi 
concepte
Termenul „gestionare” trimite la cadrul mai larg al organizării şi deciziei asu-
pra dinamicii unui fenomen social – managementul imigraţiei, în cazul de 
faţă. Cercetarea Fundației Soros România utilizează termenul de imigrație în 
accepțiunea conferită și statuată la nivel internațional în literatura de specialitate 
și documentele europene cu caracter programatic ca „acțiunea prin care o persoa-
nă își stabilește reședința obișnuită pe teritoriul unui stat membru pentru o perioadă 
care este sau se obișnuiește să fie de cel puțin 12 luni, după ce, în prealabil, a avut 
reședința obișnuită într-un alt stat membru sau într-o țară terță” (cf. art. 2 (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al parlamentului European și al Consiliului din 
11 iunie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției 
internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului 
privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini). La fel, The Migra-
tion Acquis Handbook, definește imigrația după cum urmează: „Movement of 
persons into a State. Some States define immigration to include only those seeking 
permanent residence, but common usage generally includes all non-citizens entering 
the State, whether for a short visit or with interest to remain permanently.”1 

O bună gestionare a imigraţiei nu poate fi generată decât în cadrul unui sis-
tem performant de management al domeniului. Deci problema terminologică 
apare, în cazul de faţă, la nivelul genului – „management”, pentru care „gestiona-
rea imigraţiei” devine specie, primind, astfel, semnificaţiile derivate ale acestuia. 

Gestionarea imigraţiei trebuie înţeleasă ca ansamblu de acţiuni de alocare 
şi gestionare a resurselor publice, pentru a organiza, planifica, prognoza, con-
trola şi coordona fluxul de cetăţeni străini care intră legal sau ilegal pe teritoriul 
României, în limitele politicilor care fundamentează atitudinea statului faţă de 
acest fenomen.2 

Dimensiunea moral-pozitivă a termenului asociat gestionării imigraţiei 
– „benefic”, se traduce, în cadrul general al managementului imigraţiei, ca „efici-
enţă” și „eficacitate”. Un management cu adevărat eficient și eficace, performant, 

� „Deplasarea unei persoane în interiorul unui stat. Unele state definesc imigraţia ca incluzând doar 
persoanele interesate de șederea permanentă, însă accepțiunea curentă îi include în general pe toţi 
non-cetăţenii care intră pe teritoriul unui stat, fie pentru o vizită scurtă, fie cu intenţia de a rămâne 
permanent.” (trad. ns.) cf. P.J. van Krieken (ed.) The Migration Acquis Handbook (200�), T.M.C. 
ASSER PRESS, The Hague, p. 422 
2 Vezi și Hotărârea de Guvern nr. 4�6/2� aprilie 2004 pentru aprobarea Strategiei naționale privind 
migrația, Cap. 2. Politici 2.�

este principalul „furnizor” de performanță în „zonele” conduse. Dacă eficiența 
presupune existența unor efecte aflate în raport cauzal cu eforturile depuse pen-
tru obținerea lor, eficacitatea constă în realizarea obiectivelor și exercitarea sar-
cinilor în condiții temporale și calitative prestabilite. pe cale de consecinţă, un 
management performant al imigraţiei nu poate fi decât urmarea unei gestionări 
eficiente a acestui sistem de relaţii sociale şi instituţionale generate de fluxurile 
imigraţioniste pe teritoriul statului român.

Tipurile de migraţie/imigraţie cu care se confruntă autorităţile române sunt 
similare celor întâlnite în toate celelalte State Membre ale Uniunii Europene 
(UE) şi care sunt reglementate prin mecanisme concertate şi agreate la nivel 
comunitar: imigraţie permanentă legală (în special pentru reîntregirea famili-
ei, căsătorie cu un cetăţean român, repatriere); imigraţie temporară legală (în 
această categorie se încadrează studenţii, lucrătorii – aşa numita „migraţie de 
înlocuire”3, refugiaţii şi azilanţii); migraţie ilegală de tranzit; migraţie circulatorie 
cu ajutorul reţelelor migratorii (legală sau ilegală). 

Aşa cum reiese din analiza de faţă, eficienţa acestei gestionări a resurselor 
publice este direct dependentă de cooperarea instituţiilor publice cu instituţii 
şi organizaţii exterioare sistemului public, în particular, instituţii ale societăţii 
civile care se ocupă de diferite aspecte ale imigraţiei naţionale.

pentru studiul de faţă, gestionarea benefică a imigraţiei şi sistemul mai larg 
de management al fenomenului se referă la modul în care actorii instituţionali 
implicaţi – instituţii şi relaţiile dintre acestea, participă la coordonarea, organiza-
rea şi controlul unui fenomen social la nivel naţional: imigraţia.

Gestionarea benefică a imigraţiei este deci echivalentă cu gestionarea eficientă 
și eficace a resurselor publice alocate pentru crearea şi aplicarea legislaţiei speci-
fice domeniului şi a instituţiilor implicate, precum şi pentru preîntâmpinarea 
unor riscuri şi vulnerabilităţi sistemice sau sectoriale generate de imigraţia ilega-
lă, contrabanda de migranți, traficul de persoane. în acelaşi timp, ea reprezintă 
şi un model funcţional și instituţional de adecvare la obiect, un cadru normativ 
în raport cu dimensiunea de „normalitate” configurată de legislaţia europeană 
specifică şi premisele aderării la spaţiul Schengen.

� Se referă la migrația care se bazează pe recrutarea de forţă de muncă din afara UE pentru calificări 
deficitare în Uniune şi pentru locurile de muncă şi calificările nesolicitate de localnici.
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13Contextul de cercetare 
al fenomenului imigraţiei
prezentul studiu îşi defineşte întrebările de cercetare şi ipotezele în corelaţie cu 
o serie de studii derulate în cadrul programului Migraţie şi Dezvoltare, lansat de 
Fundaţia Soros România (FSR) în 2006, prin studiul Locuirea temporară în stră-
inătate. Migraţia economică a românilor: 1990-2006 (coord. Dumitru Sandu)4. 
programul a produs în egală măsură informaţie de cercetare utilă autorităţilor 
centrale şi locale din România, muncitorilor români şi străinilor care imigrează 
în România, formulând concluzii – ipoteză pentru cercetări ulterioare, cum este 
aceasta, reprezentată de studiul de față asupra gestionării imigraţiei în spaţiul 
românesc.

Astfel, în această logică de tip cumulativ oferită de programul Migraţie şi 
Dezvoltare, cercetarea pe care o propunem preia întrebări şi concluzii ale studii-
lor anterioare, definindu-le în contexte de analiză teoretică şi empirică specifice 
anului 2009 și 2010, când, dezechilibrele de pe piaţa forţei de muncă din Româ-
nia şi criza economică şi socială pot avea efecte asupra fenomenului imigraţiei.

în mod particular, am folosit ca punct de reper în proiectarea prezentei cer-
cetări studii aplicate derulate prin proiecte precum Politici şi instituţii în migraţia 
internaţională: migraţia pentru muncă din România. 1990-2006 (2007)5; Efectele 
migraţiei: copiii rămaşi acasă (2007)6, Piaţa forţei de muncă în România şi imigra-
ţia (2007); Imigrant în România: perspective şi riscuri (2008), Nevoile de informare 
ale imigranților în România (2009) la care am adăugat studiul Riscuri şi inechităţi 
sociale în România (2009)7.

Desfăşurat sub acelaşi concept strategic – imigraţia, studiul de faţă benefici-
ază de un cadru diferit de investigaţie, oferit de schimbările instituţionale la ni-
velul sistemului şi politicilor din sfera gestionării imigraţiei în România. Studiul 
nu s-a limitat doar la explorarea dimensiunii instituţionale ori a celei legislative 
și de reglementare normativă a managementului imigraţiei. întrebările care au 
avut scopul să producă informaţie de cercetare au vizat în același timp percepţi-

4 Un sondaj de opinie la nivel naţional şi două cercetări microregionale la nivelul județelor Teleorman 
şi Vrancea; cercetări calitative la nivelul a şase comunităţi din ţară cu indice mare de emigraţie şi 
patru comunităţi din străinătate în Italia, Spania şi Serbia.
� Studiul accentuează analiza dinamicii legislaţiei în domeniu şi a atribuţiilor principalelor instituţii 
publice, alături de efectele acestor dinamici legislative.
6 Studiul analizează problematica socială generată de plecarea muncitorilor români în străinătate 
la nivelul celor aproximativ ��0.000 de copii rămași acasă, precum şi soluţii pentru minimizarea 
efectelor şi impactului acestui dezechilibru, de la privarea de afectivitate şi lipsa de supraveghere, 
la dificultăţile de integrare ale copiilor români care se reîntorc în ţară după ce au parcurs un traseu 
educaţional în sistemul spaniol de învăţământ.
� Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice (septembrie, 2009). 

ile practicienilor şi experţilor din cadrul sistemului de instituţii care gestionează 
imigraţia în România asupra propriilor politici de integrare şi de racordare la 
legislaţia şi practica abordării europene a fenomenului, având în vedere că, la 
nivelul Uniunii, apar noi cerinţe şi reglementări privind abordarea imigraţiei.

Rezultatele cercetării de faţă urmăresc, deopotrivă, o diagnoză a probleme-
lor în gestionarea imigraţiei în România şi o prezentare succintă a problemelor 
semnalate de practicieni şi experţi ai domeniului, la nivel naţional. O astfel de 
listare a problemelor din domeniul managementului imigraţiei va fi legată, la 
nivel de concluzii, de o serie de sugestii şi recomandări pentru rezolvarea acestor 
probleme, acolo unde este cazul, fiind vizate inclusiv politici publice specifice, 
prin sondarea opiniei experţilor români direct angajaţi în gestionarea imigra-
ţiei. 

O categorie distinctă de rezultate ale cercetării face referire directă la aspecte 
şi serii de fapte sociale care nu sunt acoperite de legislaţia românească în dome-
niul imigraţiei sau sunt reglementate insuficient în actuala alcătuire a sistemului 
național de gestionare a imigrației. Aşa cum rezultă din observaţiile şi comen-
tariile diferiţilor experţi, aceste probleme se definesc fie în perspectiva insufici-
entei corelări a legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană în domeniu, fie prin 
apariţia unor fenomene specifice pentru care instituţiile româneşti nu erau pre-
gătite. Trecerea de la normare la implementare, prin mijlocirea politicilor sec-
toriale şi a angrenajului instituţional, este responsabilă, aşa cum se va vedea în 
această cercetare, de generarea unui flux de informaţii şi interpretări nu neapărat 
convergente în ceea ce priveşte bazele de date unice, accesul partajat la informa-
ţie şi asumarea rolului de integrator demersurilor de coordonare a domeniului 
imigraţiei în România. 

Teme precum cele semnalate de studiile realizate pe problematica imigraţiei 
din cadrul programului Migraţie şi Dezvoltare justifică o continuare a cercetării 
privind fenomenul imigraţiei în România. Acelaşi cadru întemeiază şi o întreba-
re cu trimitere „sistemică” referitoare la gestionarea benefică a imigraţiei în Ro-
mânia: Poate sistemul instituţional românesc actual să facă faţă unei creşteri 
semnificative a fluxului de imigranţi în România?

La această întrebare vom încerca să răspundem prin investigarea opiniei și 
analiza observaţiilor şi comentariilor unei elite de experţi care operează în chiar 
zonele specifice gestionării imigraţiei. Experienţa lor şi competenţa specifică pe 
diferite domenii de activitate ale managementului migraţiei/imigraţiei a fost 
dintru început definită ca resursă principală de creştere a gradului de eficienţă 
cu care autoritatea publică participă la gestionarea prezentă a fenomenului.

Informaţia colectată prin interviurile cu reprezentanţi ai diferitelor institu-
ţii publice şi organizații neguvernamentale a reprezentat deci resursa principală 
în fundamentarea de recomandări şi propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului 
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15instituţional şi a contextului general şi particular de gestionare a fenomenului 
imigraţiei legale, prevenire și combatere a imigrației ilegale în România.

Conţinutul prezentului studiu nu poate fi rupt de un cadru mai larg de cer-
cetare şi de corelaţiile necesare, analogiile şi comparaţiile pe care le implică in-
formaţiile şi concluziile studiilor generate de cercetările din cadrul programului 
Migraţie şi Dezvoltare din perioada 2006-2009. La acestea se adaugă Raportul 
Comisiei prezidenţiale (2009) cu privire la vulnerabilităţi, evoluţii şi recoman-
dări de politici publice la nivel naţional, ale cărui date statistice, interpretări şi 
propuneri vor fi corelate cu date şi rezultate ale prezentei cercetări. 

întemeierea unei astfel de corelări şi analize în context general de cercetare 
nu credem că are nevoie de o argumentaţie amănunţit desfăşurată: metodologii 
de cercetare diferite privind diagnoza şi evoluţia unui fenomen social, cu scopul 
de a genera recomandări şi politici publice oferă rezultate ce trebuie, la rândul 
lor, interpretate într-un metadiscurs, la un nivel imediat următor, de către un 
expert în politici publice. Rezultatele unor astfel de cercetări cu metodologii di-
ferite ar trebui să fie complementare, iluminând una sau alta dintre dimensiunile 
aceluiaşi obiect de studiu. Logica cercetării ştiinţifice ne spune că şi contradicto-
rialitatea sau diferenţele fundamentale între rezultatele de cercetare cu metodo-
logii diferite reprezintă o sursă de informaţii pentru formularea şi implementa-
rea unui sistem de politici publice.

1. Studiul Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia� analizează pro-
blematica imigraţiei în condiţiile existenței un număr relativ mic de imigranţi 
în România și investighează dacă și cum imigrația ar putea constitui un răspuns 
pentru provocările demografice și dezechilibrele pieței muncii românești. Astfel, 
semnalând numărul relativ redus de imigranţi de diferite categorii în România, 
autorii lansează întrebări de cercetare aparent necerute de contextul unui mana-
gement al fenomenului imigraţiei, în special al imigrației în scop de muncă. în 
realitate, dacă schimbăm perspectiva cantitativă, centrându-ne pe o metodolo-
gie de analiză comparativă, nu putem evita întrebarea lansată de Monica şerban, 
plasată pe termenele mediu şi lung: Este experienţa pieţei forţei de muncă a ţări-
lor integrate în valuri anterioare în UE relevantă pentru dinamica fenomenului 
imigraţiei în România? Altfel spus, ce putem învăţa din lecţiile oferite de gesti-
onarea imigraţiei din ţări precum Italia, Spania, portugalia, Grecia sau Irlanda, 
care, din ţări exportatoare de forţă de muncă au devenit ţări de destinaţie pentru 
muncitori imigranţi?9 

� Monica Şerban, Alexandru Toth (200�) Piaţa forţei de muncă în România şi imigraţia, Editura FSR, 
Bucureşti; studiul chestionează şi interpretează informaţia oferită de reprezentanţii a 600 de firme, 
organizate pe � sub-eşantioane a câte 200 de unităţi, corespondente domeniilor construcţii, industria 
textilă, servicii (hoteluri), firme cu cel puţin �0 angajaţi, selectate pe criteriul distribuţiei la nivelul 
celor � macroregiuni istorice româneşti. 
9 Monica Şerban: Creşterea numărului de imigranţi în 200� (peste 6� 000 de persoane) şi configu-

2. Studiul Imigrant în România: perspective şi riscuri10 se centrează pe iden-
tificarea şi analiza perspectivei imigranţilor şi a actorilor instituţionali care pot 
influenţa gestionarea fenomenului imigraţiei în România: patronate, sindicate şi 
reprezentanţi ai autorităţilor publice din România. Conţinutul de cercetare care 
produce informaţia studiului este reprezentat de poveşti de viaţă ale imigranţilor, 
relatări cu privire la interacţiunea acestora cu statul român şi cu reprezentanţii 
angajatorilor, atitudinea românilor faţă de imigranţi din perspectiva imigranţi-
lor, opiniile patronatelor şi sindicatelor cu privire la dificultăţile utilizării forţei 
de muncă imigrante, precum şi posibile soluţii identificate pentru gestionarea 
fenomenului migraţiei, în particular imigrația pentru muncă.

O primă categorie de subiecţi ai cercetării – reprezentanţi ai patronatelor şi 
sindicatelor semnalează, în măsuri diferite, un deficit de forţă de muncă pe piaţa 
românească. Alături de sectorul construcţii, mai multe domenii ale pieţei mun-
cii se găseau în imposibilitatea de a găsi lucrători calificaţi, fie din cauza emigra-
ţiei forței de muncă românești, fie din lipsa acestor calificări pe piaţa muncii şi a 
sistemului de formare din învăţământul secundar şi de calificare profesională.11

patronatele, relevă cercetarea, sunt destul de sceptice cu privire la soluţia în-
toarcerii muncitorilor români calificaţi din străinătate. Reprezentanţii acestora, 
alături de cei ai sindicatelor, sunt, mai degrabă, susţinătorii soluţiei reconversi-
ei profesionale şi calificării unei populaţii inactive, prezentă, în special în agri-
cultură, prin folosirea fondurilor puse la dispoziţie de Uniunea Europeană în 
domeniul resurselor umane. Chiar şi pentru această a doua soluţie agreată de 
reprezentanţi ai celor doi parteneri sociali sunt semnalate dificultăţi de accesare 
şi implementare a programelor europene, reprezentanţii celor două categorii de 
respondenţi prezentând divergenţe cu privire la nevoia şi posibilitatea creşterii 
salariilor ca factor motivant şi accelerant al rezolvării problemei deficitului de 
muncitori calificaţi pe piaţa românească.12 

Deşi opiniile sindicatelor şi patronatelor cu privire la nevoia imediată de 
compensare a deficitului de forţă de muncă în România prin imigraţie sunt în 
acord, nu acelaşi lucru se întâmplă la nivelul efectelor pe care patronatele și sin-
dicatele cred că o astfel de politică de atragere masivă a imigraţiei le poate avea 
pe termen scurt şi mediu. De exemplu, opinia sindicatelor semnalează probleme 

rarea unor planuri de reîntoarcere în România, aşa cum rezultă din cercetările pe eşantioane din 
populaţiile de emigranţi români din Spania şi Italia au validat ipoteza autoarei, op.cit., p ��.
�0 Cercetarea cuprinde 40 de interviuri semistructurate cu reprezentanţii actorilor sociali de pe piaţa 
muncii din România: imigranţi (Senegal, Filipine, China, India, Tunisia, Papua-Noua Guinee, Irak, 
Turcia, Ucraina, Republica Moldova), sindicate, patronate şi autorităţi publice, organizații neguver-
namentale cu preocupări în domeniu. A doua dimensiune a cercetării exploratorii propusă de autori 
se referă la � studii de caz cu companii care au angajaţi imigranţi; vezi Ovidiu Voicu, Georgiana Toth, 
Simina Guga (200�) Imigrant în România: perspective şi riscuri, FSR, Bucureşti; vezi şi www.osf.ro
�� O. Voicu et alt., op.cit., pp. ��-��
�2 Ibidem, p. �9
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1�ale unei astfel de politici de import de forţă de muncă din ţările mai sărace decât 
România, cu precizarea că observaţia strategică a scăderii salariilor şi a dificul-
tăţii de integrare a comunităţilor de muncitori imigranţi, în condiţiile în care 
autorităţile ar derula politici de imigrare active, ca parte a strategiei de dezvoltare 
economică, în domeniul imigraţiei.13 

3. Studiul Nevoile de informare ale imigranților în România14 arată că 
„principalele surse de informare pe care le utilizează imigranții sunt prepon-
derant cele bazate pe capitalul relațional al imigrantului – rețele de rudenie și 
prietenie, apartenență etnică și religioasă. Din punctul de vedere al accesibilității 
informațiilor, cea mai problematică instanță de comunicare o reprezintă 
instituțiile publice.” De asemenea, autorii studiului subliniază faptul că „barie-
rele de limbă şi probleme asociate resurselor umane din cadrul acestor instituţii 
– atitudinea ostilă manifestată uneori faţă de imigranţi, cunoaşterea insuficientă 
a drepturilor de care beneficiază persoanele cu drept legal de şedere în Româ-
nia de către unii dintre angajaţii instituţiilor publice” sunt alte puncte deficitare. 
După cum relevă studiul, nu doar comunicarea, dar și relația cu instituțiile este 
una marcată de disfuncționalități. Totodată atitudinea populației față de străini 
este deficitară și are un impact nedorit. „Dacă relaţia imigranţilor cu instituţiile 
româneşti a fost caracterizată în toate cazurile drept problematică, convieţuirea 
cu românii, interacţiunea cu ei în viaţa de zi cu zi a fost evaluată pozitiv, cel puţin 
la un nivel declarativ şi general. în schimb, dezbaterile în profunzime au dezvă-
luit mai degrabă contrariul. în realitate, atitudinea românilor faţă de străini (de 
altă rasă în special) este evaluată ca fiind una mai degrabă închisă, stereotipă şi 
chiar discriminatorie. Complementar, mulţi imigranţi, mai ales cei din culturi 
foarte diferite de cea românească, tind să se izoleze, să trăiască în comunităţi 
închise, ajungând să aibă probleme de integrare. Nevoia de informare există de 
fapt de ambele părţi.” 

�� Reprezentanţii sindicatelor se tem de „salarii de dumping” pe piaţa forţei de muncă, prin faptul 
că muncitorii imigranţi ar accepta salarii mult mai mici decât cei autohtoni; O. Voicu et al., op.cit., 
p. 2�-2�
�4 Iris Alexe (coord), Georgiana Toth, Raluca Popescu (2009) Nevoile de informare ale imigranților, 
Fundația Soros România, p.4�

Concluzii ale cercetării 
asupra migraţiei în România 
desfăşurate până în anul 2009
Studiile desfăşurate în perioada 2006-2009 fac posibilă conturarea contextului 
cercetării de față printr-o serie de enunţuri – concluzii ale cercetărilor din pro-
gramul Migraţie şi Dezvoltare, la care se adaugă informaţiile, concluziile şi reco-
mandările studiului realizat de Comisia prezidenţială în septembrie 2009.

1.  Emigraţia/mobilitatea românilor pentru muncă se prefigurează ca princi-
pala cauză a restructurărilor pe piaţa forţei de muncă din România. 

2.  Reprezentanţii asociaţiilor patronale semnalează nevoia importului de 
forţă de muncă, numărul companiilor care aveau strategii de acoperire a 
acestui deficit fiind însă relativ redus în perioada 2007-2008.15 

3.  Dezechilibrele pieței muncii se regăsesc, în special, în domeniul construc-
ţiilor şi industriei textile, hoteliere, cauzate de rezultatele modeste ale sis-
temului de calificare profesională şi ponderii mari pe care o are populaţia 
inactivă din agricultura de subzistenţă în populaţia activă din România.

4.  Atât patronatele, cât şi sindicatele acuză o lipsă a politicilor de formare şi 
calificare profesională în acord cu acest dezechilibru major de pe piaţa for-
ţei de muncă. între soluţiile identificate de intervievaţi, reîntoarcerea mun-
citorilor români calificaţi din străinătate este cea mai puţin probabilă.

5.  Revenirile în ţară ale muncitorilor români pot avea un caracter temporar, în 
strânsă corelaţie cu un ciclu al crizei economice, care, o dată depăşit, poate fi 
urmat de o reîntoarcere a muncitorilor români în fostele state-gazdă.16

6.  Sub un factor semnificativ de improbabilitate se află şi politica de recon-
versie profesională şi calificare, datorită nevoii de timp pentru derularea 
acestor programe.

7.  în 2008, numărul muncitorilor imigranţi în România era de peste 65.000, 
două treimi dintre aceştia provenind din ţări non-UE şi o treime din ţările 
membre ale Uniunii (țări non-UE: Moldova – 15%, China – 14%, Turcia 

�� Şerban şi Toth, op.cit. 200�; Alexandru, 200�; apud Raport Comisie, op.cit..
�6 Dumitru Sandu, Monica Alexandru, cap. Migraţia şi consecinţele sale, în Riscuri şi inechităţi 
sociale în România (2009), Comisia Prezidenţială Pentru Analiza Riscurilor Sociale şi Demografice, 
Preşedinte Comisie – Marian Preda, pp. 26�-2��. Conform datelor prelucrate în cadrul cercetării, 
aceleaşi ţări care se află în topul venirilor temporare în România îşi păstrează poziţia şi în clasamentul 
ţărilor de origine pentru imigrare definitivă – Moldova, Turcia, China, SUA, Siria. Ratele de imigrare 
cele mai mari sunt legate de rutele China, Turcia, Italia şi Siria. 
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19– 13%, Siria – 2%; țări UE: Italia – 7%, Germania – 6%, Franţa – 4%, Aus-
tria, Marea Britanie, Bulgaria, Ungaria – 2%, Grecia – 1%).17

8.  Soluţia creşterii numărului de muncitori imigranţi din țări terțe este susţi-
nută de reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, care se află însă în dezacord 
cu reprezentanţii sindicatelor.18

9.  în următorii 5 ani, numărul imigranţilor este posibil să crească la 200.000 
– 300.000.19 

10.  Există un deficit de legislaţie şi politici specifice imigraţiei care să vizeze 
aspecte precum categorii de imigranţi vulnerabili, la care se adaugă o co-
operare uneori greoaie a autorităţilor publice cu diferiţi partenerii sociali 
în ceea ce priveşte selecţia forţei de muncă imigrante și cu organizaţii ale 
societăţii civile care se ocupă de refugiaţi şi de străini, victimele traficului 
de persoane.

11.  politicile privind imigraţia trebuie gândite în corelaţie cu migraţia inter-
nă şi procesele de dezvoltare la nivelele local, naţional, regional.20

12.  Cele mai relevante categorii de vulnerabilităţi ale muncitorilor imigranţi 
în România sunt: comportamentul abuziv al angajatorilor care nu res-
pectă legislaţia muncii; fixarea de norme şi ore de lucru suplimentare 
neremunerate pentru imigranţi; necunoaşterea subtilităţilor clauzelor 
contractuale redactate în limba română, pe care aceştia nu o cunosc; tra-
tament discriminatoriu în raport cu muncitorii români (protejarea forţei 
de muncă autohtone, discriminare pe criterii rasiale sau etnice).21

�� Ibidem. 
�� O. Voicu et alt., op.cit., p. 2�
�9 Oficiul Român pentru Imigrări (ORI), (200�), Comisia Naţională de Prognoză – �% / �.4% din 
populaţia României; apud Sandu şi Alexandru, op.cit., Ibidem.
20 Sandu şi Alexandru, op.cit., Ibidem. Recomandarea, general formulată aici, are explicaţii şi detali-
eri în capitolul citat, pe categorii şi subcategorii de probleme pentru fiecare dintre aceste niveluri.
2� Georgiana Toth, Simina Guga, în Imigrant în România: Perspective și riscuri, op.cit., p. 40-4�; cer-
cetarea semnalează nevoia unor politici publice în acord cu dimensiunile fenomenului imigraţiei, în 
baza unor informaţii culese din interviurile cu muncitori şi muncitoare care au imigrat în România; 
vezi în special p. 4�-�0.

Metodologie și paradigma 
instituţionalistă – cadrul 
general al cercetării
Conţinutul prezentei cercetări se defineşte la nivel teoretic în interiorul paradig-
mei instituţionaliste22, a cărei dimensiune politică accentuează rolul subsisteme-
lor instituţionale din cadrul statului în gestionarea problemelor de interes public. 
Instituţiile statului român legate de problematica imigraţiei sunt considerate, 
astfel, ca tot atâţia actori specializaţi pe domenii de intervenţie (Oficiul Român 
pentru Imigrări, poliţia de Frontieră etc.), care aparţin unei reţele instituţionale 
de tip public, ce trebuie să funcţioneze eficient și eficace în gestionarea politicilor 
publice legate de imigraţie.

Cercetarea empirică pe care o propunem în cele ce urmează oferă informaţii 
despre neconcordanţe în managementul imigraţiei, dar şi despre corelaţii juri-
dic-instituţionale pozitive, alături de recomandări care să facă din reţeaua insti-
tuţională a gestionării migraţiei un sistem unitar, funcțional, capabil să controle-
ze şi să administreze eficient problemele imigraţiei în România.23

Elita de experţi care a fost subiect de investigaţie gândeşte şi se comportă pre-
cum actorul colectiv al unui ansamblu de instituţii publice a cărui legitimitate de 
acţiune şi intervenţie derivă din legitimitatea Statului.

Ei fac observaţii şi recomandări pentru propriul sistem de activităţi, în ve-
derea adaptării lui la situaţii concret-empirice şi la o dinamică a fenomenului 
imigraţiei a cărui cauză exogenă este definită la acelaşi nivel instituţional (ex. 
schimbări instituţionale şi legislative legate de aderarea României la spaţiul 
Schengen).

Perspectiva instituţionalistă care a fundamentat cercetarea reprezintă, în acest 
fel, rezultatul unei opţiuni teoretice generate de natura şi conţinutul universului 

22 Instituţionalismul este înţeles aici ca o paradigmă în cadrul căreia se definesc elementele fun-
damentale ale cercetării noastre – întrebările de cercetare, ipotezele, instrumentul de culegere de 
informaţie şi întrebările ghidului de interviu. Aşa cum se va observa în cadrul diferitelor soluţii şi 
comentarii făcute de reprezentanţi ai instituţiilor publice cu privire la posibilitatea de adaptare şi 
schimbare a sistemului, singura cale de operare a modificărilor este cea instituțională, într-un sistem 
organizat ierarhic, rezistent la schimbare şi inerţial, de ale cărui caracteristici reprezentanţii elitei de 
experţi sunt conştienţi şi pentru care propun recomandări de schimbare. Totuși, aceste recomandări 
pot deveni parte a practicii instituţionale doar dacă sunt asimilate în sistemul legal și de reglemen-
tare, o parte dintre experţi recunoscând că actualul sistem are nevoie de schimbări punctuale ce par 
(interpretarea noastră) blocate de inerţia „naturală” a sistemului, cu atât mai mult cu cât respectivele 
modificări nu afectează negativ niciun subsistem, parte sau instituţie a sistemului care gestionează 
problematica imigraţiei în România.
2� Thomas Janoski et alt. (ed.) (200�) The Handbook of Political Sociology, Cambridge University 
Press, Cambridge, p. �0�
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21de cercetare – elita de experţi care proiectează şi implementează politici publice 
în domeniul imigraţiei.24

Cultura acestei elite administrative, mediul prescriptiv-juridic de exerciţiu 
al expertizei, opţiunile şi fundamentele de prelucrare şi interpretare a informa-
ţiei în activităţile cotidiene, recomandă, mai degrabă, paradigma instituţionalistă 
decât interacţionismul simbolic ori behaviorismul ca spaţiu de interpretare şi 
formulare a întrebărilor, ipotezelor şi instrumentelor de cercetare.

Paradigma instituţionalistă este, de asemenea, recomandată pentru cerceta-
rea de faţă prin faptul că imigraţia este, în prezent, o problemă centrată pe func-
ţionarea unui sistem instituţional, care are nevoie de atribute precum coerenţă, 
adaptabilitate, aplicabilitate, prognoză şi organizare pentru predicţie socială. 
Această perspectivă din cadrul instituţionalismului este compatibilă cu ideea 
importanţei actorilor sociali, chiar dacă este mai puţin compatibilă cu perspec-
tiva acţională şi centrarea pe acţiunea socială.25 De altfel, pentru un univers de 
analiză în care acţiunile principale aparţin instituţiilor statului este greu de găsit 
o perspectivă individualistă care să permită formularea de ipoteze şi întrebări de 
cercetare, care să întemeieze instrumentarul ulterior – teme de cercetare, ghi-
duri de interviu şi să ofere fundamente de prelucrare sau să ofere cadre de inter-
pretare a datelor de cercetare.

Enunţurile fundamentale care circumscriu ideile şi presupoziţiile teoretice 
ale prezentului studiu sunt adecvate universului de cercetare în care se generea-
ză, colectează şi interpretează informaţie empirică. Informaţia esenţială conţi-
nută de prezentul studiu este rezultatul unor întrebări de cercetare şi ipoteze care 
vizează o elită de experţi ai domeniului imigraţiei – reprezentanţi ai instituţiilor 
statului la nivel central care se ocupă de imigraţie şi ai societăţii civile – experţi şi 
practicieni care participă la rezolvarea de probleme legate de domeniul imigra-
ţiei în România. 

Logica cercetării se formulează, prin urmare, în cadrul unui set de idei care 
derivă din paradigma instituţionalistă, specificul acestei logici de cercetare, la ni-
velul fundamentelor ei paradigmatice constând în următoarele:

24 O parte dintre respondenţi sunt experţi din mediul societăţii civile sau experţi independenţi. Este 
interesant că perspectiva acestora este mai degrabă centrată pe individ, familie, comunitate – reco-
mandările şi observaţiile acestora solicitând, mai degrabă, o paradigmă din spaţiul individualismului 
metodologic. Desigur, nu putem afirma că lipsesc observaţiile „instituţionaliste” din comentariile şi 
propunerile acestui tip de experţi, cele mai multe dintre acestea vizând legislaţia diferitelor subdo-
menii ale imigraţiei. 
2� Ronald L. Jepperson, Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism, în Walter W. Powell, 
Paul J. DiMaggio (eds.), (�99�) The New Institutionalism in Organizational Analysis, The Univer-
sity of Chicago Press, Chicago and London, p. ���-��9. Asimilăm ideea autorului, potrivit căreia 
instituţionalismul nu este incompatibil cu perspectiva centrată pe acţiunea actorilor sociali, după 
cum modele teoretice ale acestei paradigme nu sunt mai puţin capabile ca alte perspective (alegere 
rațională, de exemplu) să ofere explicaţii cu privire la acţiuni individuale; vezi p. ���-��4 pentru 
profilul paradigmei instituţionaliste în raport cu alte perspective de cercetare. 

1.  o elită de experţi analizează şi propune recomandări cu privire la starea 
sistemului instituţional central din domeniul gestionării imigraţiei în Ro-
mânia – fiecare dintre membrii acestei elite fiind parte a unei instituţii care 
concură la gestionarea problematicii imigraţiei;

2.  observaţiile şi propunerile elitei de experţi ai instituţiilor publice centrale 
sunt completate de cele oferite de experţi şi practicieni din societatea civilă 
– profesionişti independenţi, lideri ai organizaţiilor neguvernamentale.

Dominanta de expertiză şi cultura instituţională a populaţiei definite ca uni-
vers de cercetare – experţi şi practicieni în gestionarea imigraţiei din interiorul 
instituţiilor publice, solicită alegerea paradigmei instituţionaliste, cu presupoziţiile 
ei specifice, care se regăsesc în:

(a) judecăţi privind importanţa sistemului instituţiilor publice în gestionarea 
imigraţiei;

(b) cadrul legal și de reglementare naţional şi european, care trebuie corelate; 
(c) nevoia de reformare a sistemului sau 
(d)  nevoia de pregătire a acestuia pentru a face faţă unor riscuri şi vulnerabi-

lităţi endogene şi exogene în raport cu instituţile publice responsabile cu 
gestionarea imigraţiei în România.

Paradigma instituţionalistă, drept cadru de referinţă pentru prezenta cerceta-
re, lansează ideea simplificării în logică de tip cauzal a dinamicii instituţionale: 
instituţile sunt cauze care produc efecte la nivelul gestionării imigraţiei. Tota-
litatea instituţilor publice care se ocupă în România de gestionarea imigraţiei 
participă la procesul decizional şi/sau implementează și derulează efecte ale de-
ciziilor generate în interior, se adaptează programatic şi nu spontan la schimbări 
din mediul politic şi social (ex. adoptarea legislaţiei UE, pregătirea pentru un 
flux mai mare de imigranţi legali şi ilegali odată cu intrarea României în spaţiul 
Schengen), răspunde doar instituţional cererilor şi problemelor formulate de 
subiecţi asupra cărora se aplică decizia şi implementarea deciziilor, întreg com-
portamentul elitei de practicieni şi experţi ai statului fiind orientat şi prescris de 
reguli şi norme juridice.

Gestionarea benefică a imigraţiei este, în această opţiune paradigmatică, de-
pendentă de adaptarea, reformarea şi eficientizarea ansamblului de instituţii 
care se ocupă de problematica imigraţiei în România. 

Astfel, o ipoteză de lucru compatibilă cu paradigma instituţionalistă ar putea 
corela variabila organizării instituţionale coerente – cadru legislativ și de regle-
mentare, comunicare și flux informațional între instituţiile care au competențe 
în domeniul imigraţiei, alocarea de resurse materiale şi umane de către stat etc. 
– cu gestionarea benefică a imigraţiei în România.
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23Ipoteza de lucru: Cu cât instituţile publice româneşti se organizează şi funcţi-
onează ca un sistem unitar şi coerent, cu atât mai eficient este gestionat fenomenul 
imigraționist în România.
precizăm că termenul „sistem” conţinut de ipoteza de faţă are sensul îndeobşte 
cunoscut de ansamblu relativ autonom de instituţii şi relaţii dintre acestea, aflat în 
interacţiune cu alte sisteme, fiind parte a unui sistem mai larg, la rândul lui sub-
sistem al unui sistem instituţional progresiv mai larg (ex. sistemul instituţiilor 
publice care se ocupă de imigraţie este parte a sistemului mai larg – statul român 
– care, la rândul lui se află în relaţii directe cu state de provenienţă ale imigran-
ţilor sau cu sisteme suprastatale cum este Uniunea Europeană, alte organizaţii 
internaţionale)26. 

Abordarea studiului de față se constituie în perspectiva unei diagnoze a problema-
ticii imigraţiei în România prin prisma respectării drepturilor omului şi promo-
vării valorilor unei societăţi deschise. profilul acestei diagnoze constă în agregarea 
analizei structurilor normative pentru problema imigraţiei cu reprezentările prac-
ticienilor, a specialiştilor în domeniu asupra acestora. Obiectivul general este acela 
de a obţine un instrument de lucru comprehensiv pentru gestionarea benefică a 
imigraţiei și în același timp să genereze dezbatere publică şi elaborarea unor norme 
de bună practică pe diferitele sectoare specifice acestui domeniu. Obiectivele spe-
cifice ale cercetării s-au concentrat în direcţia analizei punctelor tari şi slabe ale le-
gislaţiei, ale cadrului de reglementare și instituțional de funcționare din domeniul 
imigraţiei, ale efectelor pe care le generează prezentul cadru normativ, urmărind 
totodată și identificarea unor direcţii şi soluţii de îmbunătăţire: 

1.  Explorarea atitudinilor şi percepţiilor diverşilor actori instituţionali faţă de 
cadrul de reglementare şi instrumentele de gestionare privind fenomenul 
imigraţiei; 

2.  Analiza problemelor noi apărute în domeniu după elaborarea legislaţiei ro-
mâneşti în sectorul imigraţie;

3.  Analiza aspectelor legate de integrarea imigranţilor în România.
pentru a contura o imagine bogată, comprehensivă a realităţii sociale studiate, 

metodologia adoptată s-a bazat pe principiul triangulării. Analiza utilizează surse 
de date diferite, după cum urmează:

•  date primare obţinute printr-o metodologie calitativă bazată pe metoda in-
terviului semi-structurat;

•  date secundare ce au reieşit din analiza unor documente oficiale – legislaţie, 
strategii de politici publice, statistici. 

26 O cercetare definită în cadrele paradigmei individualismului metodologic, în care universul de 
cercetare vizează nivelul indivizilor, grupurilor şi comunităţilor de imigranţi din România poate fi 
parte a unui proiect viitor, de întregire a perspectivelor asupra fenomenului imigraţiei în România.

•  Date secundare care au fost obținute pe baza analizei de tip documentare din 
cercetările desfășurate în perioada 2006-2009 în cadrul programului Migrație 
și Dezvoltare.

Cercetarea calitativă a presupus realizarea a 26 interviuri cu două grupe mari de 
respondenţi: instituţii centrale cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul migraţi-
ei/imigraţiei şi organizaţii non-guvernamentale (ONG-uri) care desfăşoară activi-
tăţi în această zonă (Anexa 1). Reamintim faptul că eşantionarea în cazul cercetării 
calitative nu are în vedere reprezentativitatea statistică şi de aceea utilizează reguli 
de eşantionare teoretică ce ţin seama de obiectivele generale ale cercetării şi de ca-
racteristicile dominante asumate în cadrul modelului ipotetic. Toate discuţiile au 
fost înregistrate pe suport audio şi au fost transcrise în întregime pentru a asigura 
validitatea datelor obţinute.

Aria de cercetare asupra căreia s-a aplicat metodologia calitativă utilizată în 
prezentul studiu asupra imigraţiei se extinde la categorii de subiecţi mai puţin sau 
deloc utilizaţi în cercetările anterioare. Linia generală de selecţie a subiecţilor de 
interviu a fost generată de criteriul apartenenţei la instituţii direct implicate în ges-
tionarea imigraţiei – reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai ONG-urilor, experţi 
independenţi care sunt direct implicaţi în gestionarea domeniului specific al fe-
nomenului imigraţiei. Astfel, au fost create condiţiile de sondare a unei percepţii 
privind dinamica şi eficienţa diferitelor sectoare ale managementului general al 
imigraţiei în România, în multe situaţii opiniile reprezentanţilor autorităţilor pu-
blice fiind în dezacord cu cele ale reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamenta-
le sau cele ale experţilor independenţi – de ex. „reforma mică” din cadrul sistemu-
lui instituţional (martie 2008). Observaţiile acestei elite de experţi în gestionarea 
imigraţiei sunt, de regulă, direct legate de compartimentul sau sectorul lor specific 
de activitate, în destule cazuri subiecţii intervievaţi fiind în postura de a identifica 
reguli şi serii de cazuri, care întemeiază recomandări pentru un anume tip sectorial 
de politică publică în domeniul imigraţiei.

Temele abordate în cadrul interviurilor au fost:
1. legislaţia românească privind imigraţia și corelarea cu legislația europeană;
2.  probleme noi în domeniu care au apărut după elaborarea legislaţiei româ-

neşti în cele două sectoare – migraţie şi imigraţie şi care au nevoie de analize 
şi dezbateri pentru formularea de legislaţie şi politici publice eficiente;

3.  aspecte legate de integrarea imigranţilor în România;
4.  sistemul instituţional românesc ce gestionează problematica imigraţiei;
5.  propuneri de amendamente, recomandări, formulări, reformulări, soluţii la 

probleme particulare şi generale în vederea eficientizării gestionării imigra-
ţiei în România.
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2�Imigraţia în plan european
în plan european, preocupările privind instituirea unei politici comune privind 
imigrația au condus la aprobarea unor noi directive care să reglementeze acest 
domeniu, în spiritul valorilor europene proclamate ca punct de reper în defini-
rea cadrelor juridice, ale importanţei migraţiei şi ale corelaţiei dintre creşterea 
economică şi mobilitatea socială. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, cadrului 
normativ în permanentă îmbunătăţire i-au fost adăugate instrumente financiare 
flexibile şi sugestii/recomandări instituţionale şi de instituţionalizare a acestui 
domeniu, fapt care a conferit un grad sporit de vizibilitate şi consistenţă regle-
mentării și gestionării domeniului. pe de altă parte, ca urmare a acestei abordări, 
profesionalizarea gestionării problematicii la nivelul UE, dar mai ales la nivel na-
ţional, au condus spre structurarea unui model funcţional şi conceptual comun 
tuturor celor implicaţi.

în acest sens, politica respectivă a fost precedată de numeroase iniţiative la 
nivelul Comisiei Europene (CE).27 Abordarea comună privind imigrarea în Uni-

2� Comunicarea Comisiei din �� iunie 200�, intitulată „O politică comună de imigrare pentru Europa: 
principii, acţiuni şi instrumente” (COM (200�)0��9; Opinia Comitetului Regiunilor din 26 noiembrie 
200� privind o politică comună de imigrare pentru Europa (COR/200�/2�0); Pactul european privind 
imigrarea şi azilul, adoptat de Consiliul European la �� şi �6 octombrie 200� (Documentul Consi-
liului ��440/0�); Directiva 200�/���/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din �6 decembrie 
200� privind standardele şi procedurile comune, aplicabile în statele membre pentru returnarea resor-
tisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală (JO L �4�, 24.�2.200�); Regulamentul (CE) nr. 
�6�/200� al Parlamentului European şi al Consiliului din �� iulie 200� de stabilire a unui mecanism de 
creare a echipelor de intervenţie rapidă la frontieră (JO L �99, ��.�.200�); propunerea de regulament 
al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele mem-
bre de către un resortisant al unei ţări terţe sau un apatrid (Reformare) (COM (200�)0�20); Comu-
nicarea Comisiei din �0 noiembrie 2006, intitulată „Abordarea globală privind migraţia, un an mai 
târziu: către o politică europeană extinsă privind migraţia” (COM (2006)0���); Programul de la Haga 
privind întărirea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană, adoptat în cadrul Consiliului 
European la 4-� noiembrie 2004; Programul Tampere adoptat în cadrul Consiliului European din �� şi 
�6 octombrie �999, de stabilire a unei abordări coerente în domeniul imigraţiei şi al dreptului de azil; 
Rezoluţia din �� decembrie 200� privind evaluarea şi dezvoltarea viitoare a Agenţiei FRONTEX şi a 
sistemului european de supraveghere a graniţelor (EUROSUR) (Texte adoptate, P6_TA (200�)06��); 
rezoluţia Parlamentului European din 20 noiembrie 200� referitoare la propunerea de directivă a Con-
siliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe, pentru ocuparea unor 
locuri de muncă înalt calificate (Texte adoptate, P6_TA (200�)0���; rezoluţia Parlamentului European 
din 20 noiembrie 200� referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică 
de solicitare a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe, în vederea şederii şi ocupării unui loc 
de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe 
cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru (Texte adoptate, P6_TA (200�)0���); rezoluţia Parla-
mentului European din 2 septembrie 200� privind evaluarea sistemului de la Dublin (Texte adoptate, 
P6_TA (200�)0���); rezoluţia Parlamentului European din 2� aprilie 200� referitoare la propunerea de 
directivă a Consiliului privind modificarea Directivei 200�/�09/CE, în vederea extinderii domeniului 
său de aplicare la beneficiarii dreptului de azil (Texte adoptate, P6_TA (200�)0�6�); rezoluţia Parlamen-
tului European din 26 septembrie 200� referitoare la planul de acţiune privind migraţia legală (JO C 
2�9E, 2�.�.200�); rezoluţia Parlamentului European din 26 septembrie 200� privind priorităţile politicii 
de luptă împotriva imigraţiei ilegale a resortisanţilor ţărilor terţe (JO C 2�9E, 2�.0�.200�); rezoluţia 

unea Europeană este considerată o necesitate indiscutabilă pentru că „migraţia 
legală reprezintă o oportunitate de pe urma căreia pot profita atât migranţii, cât şi 
statele membre; întrucât progresul în domeniul migraţiei legale trebuie, totuşi, să fie 
însoţit de acţiuni eficiente de combatere a imigraţiei ilegale”28, plecând de la pre-
misa că „politicile europene privind migraţia trebuie să respecte normele legislaţiei 
internaţionale, în special cele care privesc drepturile omului, demnitatea umană şi 
dreptul de azil.”29

Domeniile mari acoperite de cadrul de reglementare legislativ și instituțional 
la nivel european și care se regăsesc ca parte a sistemului de reglementare legală 
și instituțională la nivelul fiecărui stat membru, așadar și pentru România, sunt 
prezentate după cum urmează:

1. Migraţia legală – care ar trebui să fie reglementată prin norme clare, trans-
parente şi echitabile; în același timp se va ține cont de faptul că fiecare stat mem-
bru trebuie să păstreze controlul asupra numărului de lucrători migranți pe care 
îi poate integra pe piaţa forţei de muncă, acordând atenţia cuvenită preferinţei 
comunitare;

2. Integrarea imigranților în societățile gazdă. în toate statele membre, defi-
nirea noţiunii de „integrare” are o componentă ce ţine de „asimilare” şi o alta care 
este tributară „multiculturalismului”, dar ponderea care este acordată uneia sau 
alteia dintre cele două domenii este extrem de diferită. Există experienţe diferite, 
există o istorie diferită la expunerea societăţilor europene la fenomenele migrato-
rii moderne şi contemporane, după cum există şi modalităţi diferite de a integra 
potenţialul beneficiilor imigraţiei în politicile de dezvoltare particulară proprie 
fiecărui stat comunitar. în vreme ce unele ţări sunt în etapa gestionării eficiente a 
controlului accesului pe teritoriul naţional, altele operaţionalizează concepte spe-
cifice „asimilării” sau încurajează experienţa „multiculturalismului”.

Parlamentului European din 6 iulie 2006 privind strategiile şi mijloacele de integrare a imigranţilor în 
Uniunea Europeană (JO C �0�E, ��.�2.2006); �200�XG0�0� (0�) Programul Haga. Întărirea libertăţii, 
securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană – Jurnalul Oficial C 0��, 0�/0�/200�; �200�XG0��2 (0�) 
Planul de acţiune al Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene pentru implementarea Pro-
gramului Haga pentru întărirea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană – Jurnalul Oficial 
C �9�, �2/0�/200�; �200�DC0669 Comunicare din partea Comisiei – Planul de acţiune privind migra-
ţia legală [SEC (200�)�6�0]; �200�IP02�� Rezoluţia Parlamentului European privind legăturile dintre 
migraţia legală/ilegală şi integrarea migranţilor [2004/2��� (INI)] OJ C �24E, ��.�.2006; �200�DC062� 
Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European – Acţiuni prioritare pentru a se răs-
punde provocărilor migraţiei – COM/200�/062� final; COM (200�) �2� – Programul de solidaritate şi 
management al fluxurilor migratorii pentru perioada 200� – 20��; COM (200�)0��9) – Comunicarea 
Comisiei intitulată „Un program comun pentru un cadru de integrare al resortisanţilor ţărilor terţe în 
Uniunea Europeană”; COM (200�)0�2� – Comunicarea Comisiei de stabilire a unui program cadru pri-
vind solidaritatea şi administrarea fluxurilor migratoare pentru perioada 200�-20��; COM (200�)0�90) 
– Comunicarea Comisiei intitulată „Migraţia şi dezvoltarea: orientări concrete”; COM (200�)0669) 
– Comunicarea Comisiei intitulată „Program de acţiune privind migraţia legală”.
2� Propunere de rezoluție a Parlamentului european referitor la o politică comună de imigrare pentru 
Europa: principii, acţiuni şi instrumente.
29 Ibidem.
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29Uniunea Europeană încearcă să stabilească un set comun de indicatori pen-
tru măsurarea gradului de integrare a imigranţilor, în strânsă legătură cu indica-
torii definiţi în Strategia Lisabona pentru domeniile social, economic şi educa-
ţional. 

Există o mare diferenţă, din punctul de vedere al stării de fapt, între ceea ce 
specialiştii numesc „conştientizare” a (necesităţii) integrării şi integrarea ca ata-
re. Există încă, la nivel european, o mare discrepanţă între discursul public cu 
privire la necesitatea folosirii unui set unic de indicatori în statele membre pen-
tru a măsura gradul sau nivelul de integrare ce va sta apoi la baza evaluării unei 
politici anume, şi utilizarea în practică a unor astfel de indicatori, ca să nu mai 
vorbim de un sistem coerent de evaluare asupra căruia să se cadă de acord.

Imigranţii care intră în mod legal şi care se pot stabili pe teritoriul unui stat 
membru (cu opţiunea integrării lor pe termen lung) ar trebui să fie susţinuţi, de-
oarece situaţia este benefică atât pentru imigranţi, cât şi pentru societatea-gazdă. 
Instrumentele de politică publică adoptate de autorități și statele naționale ar tre-
bui să permită imigranţilor integraţi să participe activ la viaţa comunităţii locale, 
să promoveze diversitatea la locul de muncă şi în şcoli şi să combată discrimina-
rea. Cu toate acestea, imigranţii care doresc să se integreze trebuie să fie pregătiţi 
să respecte identitatea şi valorile UE şi ale statelor membre, inclusiv drepturile 
omului, statul de drept, democraţia, toleranţa şi egalitatea. în mod evident, inte-
grarea este mai puţin posibilă în ţările care se confruntă cu presiuni excepţionale 
exercitate de imigraţie, pentru că aceste ţări nu au capacitatea de a integra un 
număr mare de imigranţi sau imigranți vizează alte state ale UE.

3. Gestionarea integrată a frontierelor – ca răspuns la această necesitate a 
fost creată Agenţia Frontex (European Agency for the Management of Operati-
onal Cooperation at the External Borders of the Member States of the European 
Union – Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale Statelor Membre ale UE), vehiculul ideal pentru canali-
zarea răspunsului colectiv al Europei cu privire la migraţia ilegală. Scopul acestei 
instituţii, înfiinţată în baza regulamentului (CE) nr. 2007-2004, îl reprezintă îm-
bunătăţirea managementului integrat al frontierelor externe ale statelor membre 
ale UE. Ea participă la întărirea libertăţii şi siguranţei cetăţenilor din Uniunea 
Europeană ca o completare a dispozitivelor de management naţional al frontie-
relor externe ale statelor membre.

4. Returnarea – dispoziţiile de părăsire a teritoriului unui stat membru se 
aplică în cazul străinilor intraţi ilegal, a căror şedere a devenit ilegală sau al căror 
drept de şedere a fost anulat sau revocat. Deciziile de returnare sau deciziile de 
returnare sub escortă se aplică, după caz, străinilor intraţi ilegal, a căror şedere a 
devenit ilegală sau al căror drept de şedere a fost anulat sau revocat. în funcţie de 
situaţie se poate dispune măsura interzicerii intrării pe o perioadă determinată.

5. Coordonarea dintre statele membre – se consideră că imigrația con-
trolată la nivelul spațiului comunitar este mai benefică decât lăsarea politicii 
imigraționiste la latitudinea fiecărui stat membru. Schimbarea de politică la ni-
velul Uniunii Europene este marcată de Comunicarea Comisiei privind imigra-
rea, integrarea și munca din iunie 2003. Cele trei mesaje ale politicii în domeniul 
migrației din această comunicare sunt:

•  Fluxurile migratorii sunt necesare pentru a umple deficitul de forță de 
muncă care va începe să crească după 2010. Se așteaptă ca între 2010-2030 
numărul persoanelor angajate să scadă cu 20 de milioane de lucrători în 
UE, pe fondul deficitului de forță de muncă ca urmare a declinului demo-
grafic și declinului de calificări.

•  UE trebuie să realizeze o integrare mai bună a imigranților. Aceasta este o 
condiție pentru a asigura fluxuri migratorii viitoare, iar în acest context UE 
trebuie să consolideze canalele legale de imigrație care să înlocuiască actu-
alele canale ilegale. procesul de integrare a imigranților trebuie să cuprin-
dă aspecte cheie cum ar fi: accesul și integrarea pe piața forței de muncă, 
abilități de limbă și educaționale, asigurarea de locuințe, de servicii soci-
ale și de sănătate, asigurarea drepturilor sociale, culturale și civile pentru 
imigranții cu ședere legală pe teritoriul UE.

•  UE trebuie să ia inițiativa pentru furnizarea unui cadru coerent în domeniul 
migrației la nivel European. în timp ce măsurile de integrare a imigranților 
rămân în responsabilitatea statelor membre, Comisia trebuie să-și intensi-
fice eforturile pentru realizarea unui cadru mai coerent la nivelul Uniunii. 
Aceasta necesită coordonarea politicilor de integrare la nivel național. 

6. Cooperarea cu ţările terţe – încă de la Consiliul European de la Tampere 
(octombrie 1999), statele membre au adoptat principiul potrivit căruia o politică 
a Uniunii Europene privind azilul și imigrația trebuie să implice, în mod necesar, 
cooperarea cu țările de origine și de tranzit ale imigranților. Consiliul a recunos-
cut că dezvoltarea unei perspective comprehensive asupra imigrației implică, 
totodată, abordarea problemelor politice și a celor legate de drepturile omului în 
parteneriat cu aceste țări. Au fost dezvoltate strategii care se adresează nu numai 
nevoii de a reduce factorii „push”, în primul rând prin dezvoltare economică în 
țările de origine și tranzit, dar care, în același timp, sprijină activități precum re-
forma legislativă, creșterea capacităților de aplicare a legii și sisteme moderne de 
management al frontierelor.

 începând cu anul 2007, la nivelul Comisiei Europene a fost instituit un pro-
gram amplu de sprijinire a eforturilor statelor membre în domeniul migraţiei şi 
azilului numit Programul General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migrato-
rii” care cuprinde patru instrumente financiare, respectiv patru fonduri: Fondul 



30

gestionarea 
benefică  

a imigraţiei 
în românia

gestionarea 
benefică  
a imigraţiei 
în românia

31European pentru Integrarea Resortisanţilor Țărilor Terţe, Fondul European pentru 
Returnare, Fondul European pentru Refugiaţi şi Fondul European pentru Frontiere 
Externe30.

Obiectivul general al programului General „Solidaritatea şi Gestionarea Flu-
xurilor Migratorii” îl reprezintă asigurarea partajării echitabile a responsabilită-
ţilor între statele membre în vederea introducerii unei gestiuni integrate a fron-
tierelor externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene şi a punerii în aplicare 
a politicilor comune în domeniul azilului şi imigrării. în perioada 2007 – 2013, 
la nivelul Uniunii Europene suma alocată programului, pentru toate statele, este 
de 4.020,37 de milioane euro. 

Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Țărilor Terţe sprijină efor-
turile depuse de statele membre de a permite resortisanţilor ţărilor terţe cu 
origini economice, sociale, culturale, religioase, lingvistice şi etnice diferite să 
întrunească cerinţele de rezidenţă şi de a înlesni integrarea acestora în societăţile 
europene. pachetul financiar pentru punerea în aplicare a acţiunilor finanţate în 
cadrul fondului, în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013, este de 825 
milioane euro.

Fondul European pentru Refugiaţi sprijină şi încurajează eforturile statelor 
membre de a admite refugiaţii şi persoanele deplasate în teritoriu şi de a face faţă 
efectelor acestei admiteri, ţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu. 
pentru acest Fond, sumele alocate pentru perioada 1 ianuarie 2008 – 31 decem-
brie 2013, se ridică la 628 milioane euro. 

Fondul European de Returnare sprijină statele membre în a gestiona mai 
bine returnarea, sub toate aspectele sale, pe baza conceptului de gestionare inte-
grată şi prin prevederea unor acţiuni comune care să fie puse în aplicare de către 
statele membre sau a unor acţiuni la nivel naţional, acţiuni care contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor comunitare legate de principiul solidarităţii. 

Fondul pentru Frontierele Externe contribuie la realizarea următoarelor 
obiective: organizarea eficientă a controalelor, care cuprind atât misiunile de 
verificare, cât şi pe cele de supraveghere, referitoare la frontierele externe; ges-
tionarea eficientă de către statele membre a fluxurilor de persoane la frontierele 
externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen şi cu principiile tratamentului 
respectuos şi demnităţii; aplicarea uniformă de către personalul pentru paza 
frontierelor a dispoziţiilor de drept comunitar privind trecerea frontierelor ex-
terne; îmbunătăţirea gestionării activităţilor organizate de serviciile consulare şi 

�0 Instituite prin Decizia nr. ���/200�/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 292, 
��.��.�996), Decizia nr. ��4/200�/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L �44, 6.6.200�), 
Decizia nr. ���/200�/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L �44, 6.6.200�) şi Decizia 
200�/4��/CE ca parte a Programului general „Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii” (JO L 
�44, 6.6.200�).

de alte servicii ale statelor membre în ţările terţe cu privire la fluxurile de re-
sortisanţi ai ţărilor terţe care intră pe teritoriul statelor membre şi la cooperarea 
dintre statele membre în această privinţă. Fondul pentru Frontierele Externe este 
aplicabil începând cu anul 2010. 

Programul Haga (2005) a stabilit 10 priorități ale UE pentru întărirea ariei 
de libertate, securitate și justiție în următorii 5 ani. Acest program a stabilit o abor-
dare echilibrată a migrației legale și a celei ilegale, cuprinzând măsuri pentru 
combaterea imigrației ilegale și a traficului de persoane, cât și planuri de acțiune. 
Așa sunt planul cu privire la migrația legală și integrarea migranților care are în 
vedere în special imigrația provenită din țări terțe și planul de acțiune European 
privind mobilitatea locurilor de muncă pe 2007-2010, care are în vedere mobili-
tatea geografică și pe profesii în cadrul Uniunii Europene.

Programul Stockholm, aprobat de Consiliul Justiție și Afaceri Interne (30 
noiembrie 2009) menţionează expres că succesul integrării străinilor din ţări 
terţe, rezidenţi legali pe teritoriul statelor membre, rămâne cheia maximizării 
beneficiilor imigraţiei şi defineşte liniile directoare strategice în domeniu. în 
programul Stockholm, obiectivul de acordare de drepturi, responsabilităţi şi 
oportunităţi egale pentru toţi reprezintă esenţa cooperării europene pentru efi-
cientizarea politicilor de integrare în statele membre.

Cea de-a patra Conferință ministerială privind integrarea imigranţilor, cu 
tema „Integrarea – motor de dezvoltare şi coeziune socială” care a avut loc la 
zaragoza, în perioada 15-16 aprilie 2010 s-a desfăşurat în contextul intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona şi aprobării programului Stockholm în do-
meniul Justiţiei şi Afacerilor Interne.

în declaraţia comună a miniştrilor statelor membre responsabili cu integra-
rea imigranţilor, statele membre sunt de acord să acorde prioritate următoarelor 
aspecte-cheie referitoare la integrare: educaţie şi angajare în muncă, implicarea 
activă a autorităţilor de la toate nivele administraţiei, evaluarea politicilor de 
integrare şi analizarea importanţei indicatorilor stabiliţi în contextul diverselor 
populaţii migrante şi al diferitelor politici naţionale privind integrarea din sta-
tele membre.31

După aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a intrat 
într-o nouă etapă, care presupune pregătirea şi adoptarea măsurilor necesare 
aplicării în totalitate a acquis-ului Schengen, ce are drept efect ridicarea controa-
lelor la frontierele interne în martie 2011.

prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franţa, 
Germania, Luxemburg şi Olanda au convenit să renunţe treptat la controlul la 
frontierele comune şi să introducă libera circulaţie pentru toţi cetăţenii statelor 

�� http://ori.mai.gov.ro/comunicate/citeste/ro/�2/
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33membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terţe ţări. Convenţia de 
la Schengen a fost semnată de aceleaşi cinci state la data de 19 iunie 1990. în 
Convenţie se formulează măsurile şi garanţiile necesare pentru implementarea 
liberei circulaţii a persoanelor. prevederile convenţiei amendează legile relevan-
te din fiecare ţară şi trebuie supuse ratificării de către parlament. Ele vizează: 
eliminarea controalele la frontierele interne ale statelor semnatare; crearea unei 
singure frontiere externe cu reguli clare de control; accesul tuturor ţărilor Schen-
gen la Sistemul Informatic Schengen (SIS), ce furnizează date despre identitatea 
personală sau alte informaţii din spaţiul Schengen. 

între timp, primelor cinci ţări semnatare li s-au adaugat Italia (în 1990), Spa-
nia şi portugalia (în 1991), Grecia (în 1992), Austria (în 1995), Suedia, Finlanda 
şi Danemarca (în 1996), Islanda şi Norvegia devenind şi ele părţi la Convenţie. 
în prezent există 25 de state membre cu drepturi depline în Spaţiul Schengen: 
Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Gre-
cia, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, po-
lonia, portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. La 18 mai 1999 s-a 
semnat un acord între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia, ţări din afara 
Comunităţii. prin acest acord, semnatarii au devenit asociaţi în implementarea 
şi dezvoltarea acquis-ului Schengen. Totodată, Acordul defineşte modalitatea de 
participare la spaţiul de liberă circulaţie din cadrul Uniunii Europene.32 

Acordul şi Convenţia, împreună cu declaraţiile şi deciziile adoptate de Co-
mitetul Executiv Schengen, formează acquis-ul Schengen. pe parcursul redac-
tării Tratatului de la Amsterdam, s-a luat hotărârea de încorporare a acestui 
acquis în Uniunea Europeană, de vreme ce el se referea la unul dintre principa-
lele obiective ale pieţei interne, şi anume libera circulaţie a persoanelor. în acest 
scop, Consiliul de Miniştri a identificat măsurile cuprinse în acquis-ul Schengen 
și în funcție de baza lor juridică, a stabilit încadrarea fie la noul Titlu IV: Vize, 
azil, imigraţie şi alte politici legate de libera circulaţie a persoanelor din Tratatul 
de constituire a Comunităţii Europene, sau la Titlul VI: Dispoziţii privind coo-
perarea poliţienească şi judiciară în materie penală a Tratatului asupra UE.33

Integrarea juridică a spaţiului Schengen în Uniunea Europeană a fost în-
soţită de o integrare a instituţiilor. Consiliul a încorporat Comitetul Executiv 
Schengen, iar Secretariatul General al Consiliului a încorporat Secretariatul 
Schengen.

�2 Cf. http://www.schengen.mira.gov.ro/
�� http://www.schengen.mira.gov.ro/Documente/utile/infoutil/intrebari%20frecvente.pdf

Imigraţia în România
în ultimele două decenii, legislaţia în domeniul imigrației în România a suferit 
mai multe modificări, datorate atât presiunilor exercitate de către realitatea fap-
telor concrete, cât şi de reglementările europene acceptate ca parte şi fundament 
al unei noi realităţi situaţionale. în ambele variante însă, conform celor declarate 
de experţii în domeniu, a primat analiza necesităţilor/cerinţelor cadrului naţio-
nal şi mai puţin adoptarea unui model de „bune practici” în domeniu. pe de altă 
parte însă, cel puţin la nivel declarativ dacă nu şi la cel practic, valorizarea exper-
tizei partenerilor europeni este considerată o condiţie importantă a succesului 
în acest domeniu.

Din perspectiva legislaţiei româneşti pentru acest domeniu, referirile sunt 
făcute îndeosebi la trei acte normative principale: 

i. Ordonanţa 194/2002 privind regimul străinilor în România republicată și 
modificată prin Ordonanța de Urgență 55/2007, care reglementează în sens larg 
circulația persoanelor străine în România. Această lege reglementează intrarea, 
șederea şi ieșirea străinilor din România. Conform acestei legi intrarea străinilor 
din terțe state pe teritoriul României este permisă odată cu îndeplinirea anumi-
tor condiții și pe baza obținerii de vize. în ceea ce privește șederea străinilor din 
state terțe aflați temporar în România aceștia pot rămâne pe teritoriul statului 
român pe baza permisului de ședere; 

ii. Ordonanţa de Urgenţă 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşa-
rea străinilor pe teritoriul României care stipulează că străinii pot fi angajați sau 
detașați pe baza unei autorizații de  muncă, ce înlocuiește permisul de muncă; 

iii. și Strategia naţională privind imigraţia 2007-2010, (Hotărîrea de Guvern 
1122/2007). Această strategie are ca obiectiv principal maximizarea efectelor 
pozitive și minimizarea efectelor negative ale imigrației pentru societate, cuprin-
zând și liniile de acțiune în privința mai multor aspect legate de acest fenomen, 
precum: imigrația controlată, prevenirea și combaterea imigrației ilegale, azilul, 
integrarea socială a străinilor şi gestionarea imigraţiei în corelaţie cu fenomenul 
emigrației cetățenilor români.

Hotărârea nr. 616/2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind migraţia, 
precizează că prin legislaţia în domeniul integrării sunt definite categoriile de 
străini care beneficiază de programe de integrare. Se urmărește susţinerea parti-
cipării active a străinilor care domiciliază sau au reşedinţa pe teritoriul Români-
ei, la viaţa socială, economică şi culturală a ţării, contribuind astfel la dezvoltarea 
unei relaţii bazate pe încredere şi responsabilitate reciprocă între aceştia şi soci-
etatea românească.

Măsurile luate în domeniul integrării străinilor urmăresc, în principal, an-
gajarea în muncă, accesul la sistemul de asigurări sociale şi asigurări sociale de 



34

gestionarea 
benefică  

a imigraţiei 
în românia

sănătate, accesul la o locuinţă, accesul la servicii medicale, la educaţie şi învăţarea 
limbii române şi facilitarea integrării culturale, menţinând în acelaşi timp iden-
titatea culturală a străinilor. politica în acest domeniu exprimă dorinţa statului 
român de a susţine potenţialul individual al persoanelor interesate, pentru ca 
străinii să devină membri activi ai comunităţii şi să contribuie la dezvoltarea so-
cietăţii româneşti în general.

O atenţie deosebită se acordă persoanelor ce aparţin categoriilor de persoane 
vulnerabile (victime ale persecuţiei pe bază de gen/sex, minori neînsoţiţi, victime 
ale torturii, persoane în vârstă etc).

Responsabilitatea pentru coordonarea programelor de integrare pentru refu-
giaţi şi alte persoane cărora le-a fost acordată o formă de protecţie, a străinilor cu 
ședere legală pe teritoriul României revine Oficiului Român pentru Imigrări, ca 
structură specializată, responsabilă de implementarea politicilor Guvernului Ro-
mâniei în domeniul imigraţiei, în timp ce implementarea practică a programelor 
de integrare este realizată de către această structură la nivel central și de structurile 
sale la nivel teritorial, în colaborare cu autorităţile centrale, autorităţile locale şi or-
ganizaţiile neguvernamentale.

Funcţionarii publici, precum şi persoanele în funcţie de conducere şi persona-
lul angajat în domeniul serviciilor de sănătate, educaţie şi angajare în muncă tre-
buie pregătiţi adecvat pentru a respecta diferenţele de limbă, culturale, religioase, 
fizice şi psihologice ale străinilor în procesul de integrare. Recunoscând faptul că 
dobândirea cetăţeniei române facilitează o mai bună integrare a străinilor în soci-
etatea românească, statul român asigură și încurajează accesul tuturor străinilor 
care domiciliază sau au reşedinţa pe teritoriul României, la procedura de obţinere 
a cetăţeniei române.

Este de o importanţă majoră ca persoanele implicate în acest domeniu, fie ele 
funcţionari publici la toate nivelurile, publicul larg sau străinii înşişi, să fie conşti-
ente în permanenţă de importanţa sprijinirii procesului de integrare. Gradul de in-
tegrare a străinilor în societatea românească va avea un impact considerabil asupra 
atitudinii publicului faţă de actualii şi viitorii imigranţi.34

în cadrul programului General „Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migra-
torii”, în perioada 2007 – 2013 România va beneficia de aproximativ 78 milioane 
euro repartizaţi astfel: 

•  Fondul European pentru Refugiaţi – 4.401.038,41 euro; 
•  Fondul pentru Integrarea Resortisanţilor Statelor Terţe – 6.954.228,27 euro; 
•  Fondul European de Returnare – 6.374.426,17 euro (doar pentru perioada 

2008–2013);
•  Fondul pentru Frontierele Externe – 59.657.000 euro.

�4 Conform http://www.interjobs.ro/legislatie/hotarare_6�6.htm

în ceea ce priveşte folosirea acestor fonduri, sunt vizate mai multe obiective, 
în acord cu cele stabilite la nivelul tuturor Statelor Membre ale Uniunii Europe-
ne: Fondul European pentru Refugiaţi vizează sprijinirea integrării persoanelor 
din grupurile ţintă, a căror şedere în România este stabilă şi de durată, sau, după 
caz, restabilirea resortisanţilor unei ţări terţe sau apatrizilor. Cu ajutorul Fondu-
lui European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, imigranţii vor dobândi 
cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru integrare prin pachetele de informa-
ţii, cursuri de orientare civică şi cursuri de limbă absolvite în ţara de origine. 
La nivelul Comisiei a fost aprobat Programul multianual pentru România în ca-
drul Fondului European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 
2007-2013. în cadrul acestuia, România a ales să se concentreze pe trei din cele 
patru priorităţi strategice prevăzute de Fond, şi anume: (A) aplicarea în practică 
a „principiilor de bază comune ale politicii de integrare a imigranţilor în Uniu-
nea Europeană”; (B) dezvoltarea indicatorilor şi a metodologiilor de evaluare a 
progreselor, de adaptare a politicilor şi a măsurilor, precum şi de facilitare a coor-
donării învăţării comparative; (C) consolidarea capacităţilor de aplicare a politi-
cilor, a competenţelor interculturale şi de coordonare în cadrul statelor membre 
la diferite niveluri şi departamente ale administraţiei publice. prin Fondul Euro-
pean de Returnare vor fi facilitate returnările voluntare ale resortisanţilor ţărilor 
terţe, în special prin programul de returnare voluntară asistată, cu scopul de a 
asigura eficienţa şi durabilitatea returnărilor. prin Fondul pentru Frontierele Ex-
terne se va sprijini crearea infrastructurii pentru trecerea frontierei şi clădirile 
aferente, cum ar fi staţiile de frontieră, locurile de aterizare pentru elicoptere etc., 
vor fi instalate tehnologii de ultimă generaţie, va fi stimulată inovarea, schimbul 
de experienţă și altele.

în domeniul imigraţiei, potrivit politicilor în domeniu este dreptul statului 
român de a hotărî categoriile de imigranţi care pot fi admise şi se pot stabili pe te-
ritoriul naţional, potrivit intereselor naţionale, dar în strânsă corelare cu politici-
le şi documentele programatice adoptate la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
cu respectarea drepturilor imigranţilor, concomitent cu implementarea cadru-
lui normativ pentru prevenirea şi combaterea imigraţiei ilegale şi de returnare a 
imigranţilor care nu mai îndeplinesc condiţiile legale de şedere.

Legislația românească urmărește concordanța cu cea europeană, iar demer-
surile și acțiunile ce vizează incluziunea socială a imigranților sunt precizate atât 
în Legea azilului (122/2006), ce transpune în prevederile sale actele comunitare 
în domeniu, cât și în planurile naționale de acțiuni pentru implementarea Stra-
tegiei Naționale privind Imigrația.

Există un proiect de Lege privind migraţia forţei de muncă (inițiat de către 
Ministerul Muncii, Familiei şi protecţiei Sociale – MMFpS) care îşi propune 
dezvoltarea cadrului legislativ şi instituţional în domeniul mobilităţii forţei de 



restricţii privind accesul lucrătorilor din noile state membre pe piaţa forţei de 
muncă. Mobilitatea lucrătorilor este considerată un factor pozitiv care determi-
nă creşterea economică, iar statele care nu au aplicat restricţii s-au bucurat de be-
neficiile economice ale migraţiei forţei de muncă.35 pentru domeniul migraţiei 
este preluată întru totul abordarea Comisiei Europene, subliniindu-se faptul că 
„migraţia trebuie să devină o politică comună a UE, ceea ce nu înseamnă că statele 
membre nu vor mai trebui să aibă anumite instrumente la dispoziţie pentru a stopa 
imigraţia ilegală şi traficul de persoane şi de asemenea pentru a decide în ce fel de 
sectoare economice ar trebui să permită angajarea persoanelor cu înalte calificări 
provenite din ţări terţe.”

potrivit articolului 8 din protocolul privind integrarea acquis-ului Schengen 
în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi 
la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene denumit protocolul Schengen, 
odată devenită stat membru, România trebuie să implementeze în totalitate 
acquis-ul Schengen. 

prevederile direct legate de ridicarea controalelor la frontierele interne tre-
buie implementate şi aplicate simultan cu ridicarea controalelor la frontierele 
interne şi sunt supuse procesului de evaluare Schengen. în acest context, Româ-
nia trebuie să-şi demonstreze capacitatea de a îndeplini cerinţele relevante din 
acquis-ul Schengen într-o manieră corectă, uniformă şi eficientă, fiind supusă 
apoi unei decizii unanime a Consiliului UE. Implementarea şi aplicarea aces-
tor prevederi presupune ca toate precondiţiile legislative, operative şi tehnice să 
fie îndeplinite, în special cerinţele referitoare la accesul la Sistemul Informatic 
Schengen II şi la un control eficient la frontierele externe. în acest context, Ro-
mânia trebuie să ţină cont inclusiv de recomandările şi cele mai bune practici 
reliefate în cadrul evaluărilor Schengen care se derulează în alte state membre 
UE.

pregătirile pentru „aderarea la spaţiul Schengen” au demarat deja, fiind creat 
cadrul general pentru o abordare unitară la toate nivelurile. Unul din aspectele 
avute în vedere constă în adoptarea unor măsuri legislative, instituţionale, ad-
ministrativ-tehnice pentru implementarea acquis-ului relevant în domeniul mi-
graţiei. „În considerarea calităţii de stat membru al Uniunii Europene, autorităţile 
române trebuie să întreprindă o serie de măsuri în scopul alinierii legislaţiei naţiona-
le la acquis-ul din domeniul imigraţiei. Acest proces complex de armonizare legisla-
tivă aflat în plină desfăşurare, precum şi necesitatea identificării unor soluţii viabile 

�� Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a avut loc o importantă mutare de ordin 
structural în ceea ce priveşte statutul cetăţenilor comunitari care lucrează sau intenţionează să lucreze 
în România – cetăţenii comunitari beneficiază de mobilitate nerestricţionată şi de dreptul la muncă 
la fel cu cetățenii români, iar statutul lor nu mai este cel de imigrant, acest termen definind doar 
resortisanţi din state terţe.

muncă prin: flexibilizarea acordării autorizaţiilor de muncă; responsabilizarea 
angajatorilor care folosesc forţă de muncă străină; asigurarea cadrului legisla-
tiv privind detaşarea lucrătorilor din spaţiul extracomunitar; îmbunătăţirea ca-
drului legislativ privind funcţionarea agenţiilor de mediere a forţei de muncă în 
străinătate; transpunerea celor trei propuneri de directive care sunt prioritare pe 
agenda de lucru a Comisiei Europene în legislaţia românească, respectiv:

•  propunere de Directivă privind o procedură unică de solicitare a unui per-
mis unic pentru resortisanţii din ţările terţe (RTT) în vederea şederii şi ocu-
pării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre şi un set comun de 
drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui 
stat membru;

•  propunere de Directivă a Consiliului privind condiţiile de intrare şi şedere 
a resortisanţilor din ţările terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate;

• propunere pentru o Directivă a parlamentului European şi a Consiliului 
privind admisia temporară a lucrătorilor sezonieri.

în „Programul de Guvernare pe perioada 2009–2012“ domeniul imigraţiei 
este abordat mai degrabă marginal şi indirect. Spre exemplu, în Capitolul 24 
– Ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, drept Obiective de guvernare întâlnim: 

•  Acţiuni de combatere a traficului cu fiinţe umane şi de conştientizare a pe-
ricolului pe care îl reprezintă acest fenomen;

•  profesionalizarea instituţiilor responsabile în domeniul migraţiei (legale şi 
ilegale) şi azilului; dezvoltarea capacităţii administrative a Oficiului Român 
pentru Imigrări (ORI);

•  Dezvoltarea cooperării interinstituţionale pe teritoriul naţional prin:
 –  îmbunătăţirea schimbului de date şi informaţii între autorităţile cu 

atribuţii la frontieră;
 –  sprijinul reciproc şi desfăşurarea de acţiuni comune de către poliţia 

de frontieră şi autorităţile cu atribuţii privind gestionarea şi controlul 
încadrării în muncă a străinilor;

 –  integrarea datelor biometrice în documentele de călătorie, în scopul 
creşterii gradului de securitate al acestora;

 –  realizarea unei strategii pentru acoperirea prin migraţie legală selec-
tivă a deficitului de forţă de muncă, împreună cu autorităţile guver-
namentale responsabile;

 –  susţinerea activă a unei politici strategice a Uniunii Europene pentru 
frontierele externe estice, în conformitate cu principiul solidarităţii.

în Capitolul 26 – Afaceri europene al programului de guvernare 2009 – 2012 
în ceea ce priveşte Libera circulaţie a persoanelor, Guvernul îşi propune să sus-
ţină recomandarea Comisiei Europene către Statele Membre de a nu impune 
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de rezolvare a unor disfuncţionalităţi apărute în implementarea cadrului legislativ 
actual în domeniul regimului străinilor, fac oportună elaborarea unui proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 
România.”36

Astfel, în conformitate cu planul de Acţiune Schengen şi programul Legisla-
tiv al Guvernului pentru perioada 2010-2012, Oficiului Român pentru Imigrări, 
ca instituţie responsabilă cu implementarea politicilor României în domeniul 
imigraţiei, azilului şi integrării străinilor îi revine obligaţia iniţierii demersuri-
lor necesare pentru alinierea legislaţiei din domeniul străinilor la prevederile 
acquis-ului Schengen şi ale celorlalte Directive europene.

Drept urmare, apare ca necesară corelarea prevederilor legislaţiei naţionale 
cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 810/2009 al parlamentului European şi 
al Consiliului privind instituirea unui Cod Comunitar de Vize (Codul de vize) 
şi cu cele din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen, precum 
şi asigurarea transpunerii prevederilor Directivei 2003/86/CE a Consiliului pri-
vind dreptul la reîntregirea familiei, referitoare la custodia comună şi la situaţiile 
în care se refuză prelungirea dreptului de şedere pentru reîntregirea familiei sau 
se acordă drept de şedere temporară membrilor de familie în mod independent; 
ale Directivei 2009/50/CE a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şe-
dere a resortisanţilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă 
înalt calificate; ale Directivei 2008/115/CE a parlamentului European şi a Con-
siliului privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre 
pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală; 
ale Directivei 2009/52/CE a parlamentului European şi a Consiliului de stabi-
lire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la adresa angajatori-
lor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală; ale Directivei 
2001/51/CE a Consiliului de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 
din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, 
inclusiv în ceea ce priveşte cuantumul penalităţilor aplicate transportatorilor, 
pentru fiecare străin transportat, dar şi a prevederilor art.3 şi art.4 din Directiva 
2003/109/CE a Consiliului privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt 
rezidenţi pe termen lung.

�6 Conform comunicatului Ministerul Administraţiei şi Internelor din �0 mai 20�0.

pERCEpţII ALE EXpERţILOR 
ASUpRA GESTIONĂRII BENEFICE 

A IMIGRAţIEI



40

gestionarea 
benefică  

a imigraţiei 
în românia

gestionarea 
benefică  
a imigraţiei 
în românia

41Observaţii privind legislaţia 
în domeniul imigraţiei
Informaţiile oferite de interviurile cu reprezentanţii sistemului instituțional pu-
blic la nivel central de gestionare a imigraţiei, cu experţi independenţi şi repre-
zentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale active în domeniu din România 
fac posibilă o primă observație potrivit căreia este necesar să operăm cu o dis-
tincţie între gradul de cuprindere al legislaţiei (acoperire) şi procedurile, tehnici-
le, detaliile corpului de reglementări.

La o primă aproximare, putem spune că legislaţia românească asupra imi-
graţiei prezintă două caracteristici principale:

a. deşi este cuprinzătoare şi are un grad ridicat de elaborare, ea este insufici-
ent racordată la legislaţia Uniunii Europene în probleme de detaliu;

b. strategia de guvernare, la acest nivel este enunţiativ-fragmentară, neexis-
tând un pachet de legi pe axa migraţie/mobilitate-imigraţie, care să integreze 
conceptul fondator, întemeietor de viziune integratoare.

Astfel, o anume lipsă de viziune asupra fenomenului migraţie/mobilitate-imi-
graţie, consideră unii reprezentanţi ai societăţii civile, se regăseşte încă din Stra-
tegia naţională privind imigraţia, în care pot fi semnalate probleme de procedură 
şi mecanisme insuficient de precise cu privire la etape, activităţi şi bugete pentru 
gestionarea unui domeniu sau altul al imigraţiei. De exemplu, din cauza unei 
deficiențe de legislaţie care vizează imigranţii a căror solicitare de azil a fost res-
pinsă, România riscă să înregistreze un fel de „imigranţi invizibili”, care se pierd 
pe piaţa neagră a forţei de muncă, aceștia riscând să nu fie nicăieri înregistraţi şi 
nici în legătură directă cu nici una dintre instituţiile statului. Sub aspect oficial, 
aceştia devin un fel de „persoane dispărute” din evidenţele autorităţilor publice.

„Pe anumite linii, mă refer aici la legislaţia privind azilul, de exem-
plu, au existat încercări în mare parte reuşite de modificare a legislaţiei 
şi de aducere a cadrului legislativ la zi, adică de a armoniza legislaţia 
cu normele UE şi cu standardele internaţionale din domeniul protecţi-
ei drepturilor refugiaților. Există însă zone în care legislaţia lipseşte cu 
desăvârşire sau zone cu legislaţie deficitară. Şi aici mă refer legislaţia 
referitoare la returnarea azilanţilor ale căror solicitări de azil au fost 
respinse sau a persoanelor care nu doresc să solicite azilul în România. 
Legislaţia română nu este încă armonizată cu Directivele. E drept că 
termenul limită e 2012. Şi lipseşte un cadru coerent de abordare a 
subiectului imigraţiei şi emigrației. Lipseşte acel pachet de legi care să 

denote o viziune comprehensivă, o bună înţelegere a fenomenului, o 
bună înțelegere a nevoilor societăţii româneşti şi un plan strategic de 
soluţionare a diverselor probleme pe care le implică migraţia sau imi-
graţia. Sunt bucăţi de legislaţie pe integrare, pe azil, pe returnări, pe ce 
se întâmplă la frontieră, însă nu există acel element care să le aducă 
împreună şi care să arate că noi de fapt înţelegem unde suntem şi ştim 
ce vrem.” (expert independent)

percepţia românească asupra acestor evoluţii normative, cu particularizări pe 
domenii de competenţă strict specializate, este sintetizată la nivelul experţilor 
din instituţii publice: 

„Într-o astfel de situaţie am putea spune că ne aflăm acum, dar 
nu numai noi, şi celelalte state membre, pentru că ştiţi că este pa-
chetul acela de acte normative – mă refer la domeniul comunitar, în 
domeniul migraţiei, chiar managementul migraţiei – şi mă refer la 
încă o propunere de Directivă, care urmează să fie adoptată, în ceea 
ce priveşte permisul privind procedura unică de admitere a lucrători-
lor străini pe piaţa muncii; şi mă refer la permisul unic de şedere şi de 
muncă, aşa numita Directivă-Cadru. Este Directiva privind înalta 
calificare, care a fost adoptată şi publicată deja în Monitorul Oficial 
şi încă o Directivă adoptată şi publicată, cea referitoare la sancţi-
onarea angajatorilor care angajează ilegal lucrătorii terţi, acestea 
urmând să fie completate de Directive privind lucrătorii sezonieri şi 
transferaţi intracorporaţi.” (expert instituţie publică)

Opiniile funcţionarilor care participă direct la gestionarea imigraţiei în interiorul 
unor instituţii publice cu privire la gradul de compatibilizare al cadrului juridic 
românesc cu cel european merg, mai degrabă, spre ideea unei etape noi – cea a 
re-organizării și structurării legislaţiei imigraţiei. Din momentul în care au înce-
put negocierile cu Uniunea Europeană, România a reuşit să integreze principii, 
reguli, mecanisme şi instituţii care se constituie într-un cadru național legislativ 
și normativ suficient de bun pentru gestionarea performantă a imigraţiei:

„România a făcut progrese mari în domeniul legislaţiei începând 
cu 2001, din momentul în care au început negocierile cu UE. Au fost 
transpuse o serie de acte normative, Directive, Ordonanţa 194 care, 
de când a fost emisă în 2002, a fost modificată de cinci-şase ori. Toate 
modificările au fost justificate fie de acte comunitare, fie de necesitatea 
îmbunătăţirii cadrului legal.” (expert instituție publică)
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43procesul de aşezare a noului cadru legislativ a fost direct dependent de inclu-
derea unor Directive europene noi şi de nevoia de sincronizare prin adaptare a 
legislaţiei europene la spaţiul românesc, prin prisma calității României de stat 
membru UE:

„Au început să se facă cunoscute nişte tendinţe, cum ar fi întregi-
rea familiei, care este un drept, la urma urmei. S-a deschis şi intere-
sul statului român privind străinii veniţi la studii. Am început să le 
acordăm perioade mai mari de şedere, ca să nu îi excludă o chestie 
birocratică. Pe măsură ce ne-am obişnuit, am văzut că atunci când le 
aplici (legile – n.ns) te opreşti în nişte probleme de ordin practic care 
trebuie rezolvate. Cert este că tendinţa a fost de a fi mai degajat faţă 
de ce înseamnă lucrurile fundamentale româneşti, şi aici mă refer la 
familie, şi asta ne-a făcut să modificam legea repetat (…).” (expert 
instituție publică).

De altfel, nici nu este nevoie de o demonstraţie specială pentru a sublinia ide-
ea de dinamism al cadrului de reglementare și al legislației adoptate la nivel 
național, care trebuie să urmeze, iar uneori să anticipeze evoluţia unui fenomen 
social precum imigraţia:

„Migraţia e un proces dinamic, deci legislaţia trebuie să se modi-
fice permanent. Şi în momentul ăsta avem trei Directive care trebuie 
transpuse, dar apar probleme pe care şi noi simţim că ar trebui să le 
remediem.” (expert instituție publică)

O primă observaţie oferită de experţii intervievaţi care poate deschide comen-
tariile privind legislaţia românească în domeniul imigraţiei accentuează faptul 
că legislaţia şi gestionarea practic-instituţională a imigraţiei în România trebuie 
să ţină cont de diferenţele dintre categoriile de imigranţi. Definind categoriile 
de imigraţie prin intermediul interesului fiecăruia dintre cetăţenii străini intraţi 
pe teritoriul României, aceştia atrag atenţia asupra unui fenomen înşelător, legat 
de dobândirea de drept de şedere sau de muncă în termeni de resursă pentru o 
relansare în fluxul imigraţiei către vestul Europei. Totodată, respondenţii atrag 
atenţia asupra diferenței între admisia străinilor și facilitarea accesului acestora 
și eventuale responsabilități ale autorităților române de asigurare a integrării pe 
piața muncii. De exemplu, nu trebuie să existe eventuale confuzii între obligaţia 
de a facilita proceduri de intrare pe piaţa muncii a străinilor şi obligaţia de a le 
oferi locuri de muncă:

„Dar lor li se facilitează procedurile de admitere pe piaţa muncii, 
dar nu înseamnă că autorităţile române trebuie să le şi dea un loc de 
muncă.” (expert instituție publică)

O perspectivă generală asupra legislaţiei româneşti din domeniul imigraţiei 
trimite la o neconcordanţă între reglementarea juridică şi practica implicată de 
aceasta. 

„Dacă eu cred că legislaţia este bine făcută – noi avem legislaţie, 
nu prea o punem în aplicare de cele mai multe ori, sau vedeţi ne lovim 
de aceste fluxuri informaţionale şi tot acolo ajungem. Sau relaţiile între 
instituţii.” (expert instituție publică)

„Cele trei acte normative de bază sunt mai mult în domeniul imi-
graţiei, pentru că este vorba de străinii care lucrează în România prin 
Ordonanţele 56, 194 fiind regimul străinilor în România, strategia tot 
pe partea de imigraţie, pentru că după cum bine ştiţi HG 616 pe 2004, 
care a aprobat strategia privind migraţia s-a transformat în 2007 prin 
1122, strategie privind imigrația.” (expert instituție publică)
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45Dinamică şi organizare 
instituțională  
Gestionarea imigraţiei în România a înregistrat un fenomen de restructurare 
instituţională, despre care practicienii domeniului consideră că încă nu a atins 
gradul de maturizare necesar pentru evaluarea eficienţei și a eficacității. Mai 
mult, având în vedere că un astfel de sistem funcţionează eficient într-unele din-
tre ţările europene, cel mai des invocată de aceştia ca model pentru gestionarea 
benefică a imigraţiei – Olanda, experţii au o încredere ponderată cu privire la 
efectele comasării a două instituţii centrale în gestionarea migraţiei într-una sin-
gură: înființarea Oficiului Român pentru Imigrări în urma comasării atribuțiilor 
și activităților Oficiului Național pentru Refugiați și Autorității pentru Străini, 
ambele subordonate Ministerului Administrației și Internelor. practica instituţi-
onală poate să fie diferită de restructurările sistemului instituţional. Argumentul 
funcţionării acestuia într-o duzină de state europene rămâne, totuşi, suportul 
de optimism necesar funcţionalităţii cadrului actual de organizare a autorităţii 
publice române în domeniul imigrației:

„Sistemul actual a fost instaurat acum 2 ani. Nu pot spune dacă 
a trecut destul timp pentru a vedea dacă e în regulă. Pentru o aseme-
nea organizare, trebuie o perioadă de timp. Din două structuri – una 
pe migraţie, alta pe azil s-a făcut numai una. Consider că e un lucru 
bun. Zece – douăsprezece state au acest mod de organizare. Olanda, 
spre exemplu, are această structură la Ministerul Justiţiei.” (expert 
instituție publică) 

în ciuda modelului european funcţional în alte ţări, instituţia care cumulează 
atribuţii pe două domenii distincte, imigraţie şi azil, pare să înregistreze o serie 
de deficiențe la nivelul coordonării, abordării unitare şi controlului eficient al 
activităţilor desfăşurate în diferite compartimente:

„(…) Când structura era mai mică ştiam tot ce se întâmpla în 
cadrul structurii, aveam o viziune cât mai completă. Acum, cu struc-
tura mai mare, în care nu am lucrat deloc, nu mai am imaginea de 
ansamblu a viziunii instituţiei. Sunt, normal, disfuncţionalităţi, pro-
bleme etc. dar cu timpul… Dacă Olanda gestionează în aşa manie-
ră… înseamnă că se poate. La numărul de străini pe care îl au, în-
seamnă că se poate şi la noi. Iar dacă se poate şi la noi, înseamnă că, 

printr-un management bun, se poate ajunge la ce trebuie”. (expert 
instituție publică)

Experienţele personale ale practicienilor din interiorul noii instituţii centrale cu 
atribuții de coordonare ale sistemului instituțional public de management al imi-
graţiei par un argument în plus cu privire la beneficii viitoare ale acestei reforme 
instituţionale în gestionarea imigraţiei:

„Din experienţa personală consider că Olanda are un sistem bine 
pus la punct legat de imigrare, şi vorbesc în cunoştinţă de cauză, am 
contacte cu mulți experţi olandezi. La fel, în Germania, dar cunosc 
mult mai bine Olanda. Sunt foarte apropiaţi de străini, ştiu să le ex-
plice, sunt foarte deschişi, iar dacă trebuie să pună piciorul în prag o 
fac. Având în vedere că sunt o ţară mică, sub aspectul suprafeţei. Asta 
e de apreciat la ei, că o ţară mică poate gestiona un număr mare de 
imigranţi. Avem de învăţat de la ei.” (expert instituție publică)

Restructurările generate de criza economică și financiară au generat o compri-
mare a Agențiilor, a departamentelor, la nivelul compartimentelor instituțiilor 
publice și reducerea numărului de funcționari și a activităţilor instituţiilor 
centrale. Reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care se ocupă de 
asistența victimelor traficului de persoane sunt nemulţumiţi de efectele restruc-
turărilor din martie 2010 și oferă în acest sens exemplul Agenției împotriva Tra-
ficului de persoane (ANITp).

„(…) toată această restructurare şi pentru că nimeni nu-şi mai 
ştie rolul de fapt. Este o bulibăşeală generală. Este foarte dificil în 
momentul aceasta. Pur şi simplu întrebăm: ne puteţi ajuta, cum fă-
ceam înainte, când aveau relaţii cu instituţiile statului şi ne mediau 
şi relaţia cu alte instituţii. (…)

– Ne puteţi sprijini dvs?
– Păi nu ştiu, că să facem adrese. 
Ştiam că este rolul lor să facă acest lucru. Noi doar le sesizam pro-

blema. Acum se pare cumva că multe dintre atribuţiile lor se întorc că-
tre noi, cam aceasta e ideea.” (expert organizaţie neguvernamentală)

La nivelul eficienţei coordonării luptei împotriva traficului de persoane, expertul 
ONG consideră că reactivarea unei instituţii care funcţiona înainte de reforma 
instituţională, când opera un grup interministerial, ar fi utilă în managementul 
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4�acestei secţiuni din fenomenul imigraţiei – traficul de persoane şi asistenţa acor-
dată de organizaţii neguvernamentale victimelor traficului de persoane

„Exista un grup interministerial înainte de a fi Agenţia (Agenția 
Națională Împotriva Traficului de Persoane – subl. ns.), pentru că 
propunerea de înfiinţare a Agenţiei a venit chiar din partea grupului 
interministerial şi era un coordonator naţional care era şi coordona-
torul grupului interministerial. Şi au mai continuat foarte puţin la 
acele întâlniri unde erau şi ONG-urile la început invitate ca observa-
tori, şi apoi ca participanţi cu drepturi egale de vot. Acum nu se mai 
întâmplă nimic de acest gen. Adică s-au făcut foarte multe eforturi 
şi lucruri care mergeau, şi eu nu înţeleg de ce să renunţăm la lucru-
rile care merg şi acest lucru se întâmplă în multe domenii, nu numai 
aici.” (expert organizaţie neguvernamentală)

Oficiul Român pentru Imigrări reprezintă centrul de gravitaţie al întregului sis-
tem instituţional românesc de gestionare a fenomenului imigraţiei și integrării 
străinilor în societatea românească. Acest rol de centru al sistemului instituțional 
public și instituţie angajată în procesul modernizării şi sincronizării eficiente și 
eficace cu instituţii din diferite ţări europene este recunoscut, în egală măsură, 
de experţi independenţi şi de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale. 
în acest sens, unele dintre persoanele intervievate, de exemplu, departe de a fi de 
acord cu coerenţa strategiei sau a legislaţiei imigraţiei în România, argumentează 
această idee a centrului cu funcţie modernizatoare în sistem, reprezentat de ORI:

„Da, şi din păcate şi strategia naţională pentru migraţie, pentru 
că există, şi aceasta nu oferă acea imagine de ansamblu şi paşii, bu-
getele, activitățile, responsabilii care ar trebui să fie implicaţi. Iar ce 
s-a întâmplat în ultimii ani (…) unirea celor două instituţii, a fost de 
dorit. Este un prim pas înspre consolidare, înspre un mesaj coerent, 
există o autoritate unică responsabilă pe ce se întâmplă în ambele 
direcţii.” (expert independent)

„Însă trebuie recunoscut că ORI este una dintre puţinele institu-
ţii ale statului care chiar a făcut eforturi în a prelua modele din alte 
state membre, a incercat să dezvolte sisteme. Noi avem acest exerciţiu 
anual de comunicare cu ei şi de solicitare de date şi produc date co-
erente atunci când este în interesul instituţiei. Sunt date lipsă şi au 
explicaţii pentru ele, dar în general oferă o imagine bună a numărului 

de azilanţi, a numărului de refugiaţi, a procedurilor.” (expert inde-
pendent)

Respondenții identifică două categorii de deficiențe în gestionarea pe termen 
scurt şi mediu a imigraţiei în România. prima categorie de probleme este legată 
de adaptarea şi integrarea specificului naţional în legislaţia actuală, care, de exem-
plu, în domeniul legislaţiei muncii este insuficient elaborată la nivel de detaliu. 

„(…) Eu lucrez pe un anumit segment, aş putea vorbi cu alţi colegi 
pentru a vă spune mai multe, însă pe domeniul muncii, cu toate că 
suntem printre puţinele state care au modificat cele două permise (de 
muncă/şedere), au fost unele probleme cu detaşaţii, însă cu timpul se 
vor rezolva. Nu pot să spun că e un domeniu atât de problematic având 
în vedere că fiind în UE nu se mai pune problema de imigraţie ilegală, 
doar că sunt câteva probleme de ajustat.” (expert instituție publică)

Fără a umbri beneficiile noului cadru legislativ asupra managementului imigra-
ţiei în România, practicienii în domeniu consideră că sistemul are nevoie de o 
a doua etapă – etapa structurării şi reorganizării legislaţiei pe nivele şi secţiuni, 
care să permită clarificarea şi eficientizarea metodelor, instrumentelor şi proce-
durilor care sunt parte din întregul sistem al gestionării fenomenului. în acest 
sens, experţii propun o filosofie de organizare a domeniului, în baza căreia să 
poată fi gestionate stabilitatea şi dinamica fenomenului imigraţiei, pe de o parte, 
cadrul teoretic şi practica fenomenului, pe de altă parte. 

Organizarea pe trei nivele a cadrului juridic asupra imigraţiei, reglementate 
de instrumente şi proceduri juridice corespunzătoare, pare să fie principiul de 
maximă eficienţă și eficacitate în asigurarea unui echilibru dinamic al gestionării 
imigraţiei în România. Astfel, Legea, Hotărârea de Guvern şi procedurile de im-
plementare sunt propuse ca mecanismele cele mai eficiente pentru simplificarea 
şi organizarea unui cadru juridic al cărui referent social este de aşteptat să se 
schimbe în permanenţă, prin creşterea fluxului de cetăţeni străini care vor imi-
gra înspre România în următorii ani:

„Părerea mea e că a venit momentul ca, nu în pripă, ci cu mare 
atenţie, să ne organizăm legislaţia pe mai multe paliere. E o chestie 
foarte simplă: ar trebui să existe o legislaţie primară – Legea, care să 
fie simplă, elastică şi care să emane principii, şi pe migraţie, şi pe alt-
ceva. Să reglementeze intrarea, dreptul la o formă de protecţie şi toate 
celelalte caracteristici. La nivelul 2, Hotărârile de Guvern, de aplicare 
a legii. De ce? Este mult mai usor să modifici o Hotărâre de Guvern, 
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49care nu umblă la lege, ci se referă la aplicarea ei. Dar, cum am zis, 
poate să apară o mică problemă la care nu te-ai gândit când ai facut 
Legea. Cine crede că legile se vor schimba ca până acuma când Ro-
mânia avea nişte angajamente pentru aderare, se înşală. Ar trebui ca 
legile să se schimbe rar şi bine, cum ar fi normal într-o democraţie. 
Dacă apare o Directivă care trebuie neapărat aplicată, modificăm 
prin Hotărâre de Guvern.” (expert instituție publică)

„(…) Nu ne confruntăm cu o problemă, ci lucrurile trebuie puse 
în ordine. Poate sunt probleme de implementare, dar ţin de resurse 
umane, de lucrul cu publicul şamd. De legislaţie, v-am spus, este com-
pletă, dar ar trebui să gândim în perspectivă. O problemă acută, care 
ar trebui să intre în discuţie chiar acum, nu avem. Revenind la al trei-
lea nivel, nivelul de implementare, prin proceduri specifice. Legislaţie 
primară, Hotărâri de Guvern, proceduri de implementare. E foarte 
simplu, atât pentru instituţie, cât şi pentru oameni.” (expert instituție 
publică)

Primele beneficii ale 
sincronizării cu UE
primul efect al creării cadrului legislativ și normativ în domeniul imigrației, 
consideră experţii participanți la interviuri, s-a concretizat în reglementări 
specifice în ceea ce privește admisia și șederea străinilor în România, scopul 
și criteriile referitoare la nivelul numărului şi a categoriilor de imigranţi care 
vin sau doresc să obțină drept de ședere pe teritoriul României. în mod speci-
al, consecinţele noii legislaţii asupra imigraţiei (2001-2003) s-au arătat imediat 
– Ordonanța de Urgență 194/2002 privind regimul străinilor în România a cla-
rificat problema cetăţenilor străini care se foloseau de legislaţia comercială, în baza 
căreia, dreptul de a întemeia o societate comercială în România era folosit ca 
pretext pentru dreptul de şedere şi/sau pentru desfăşurarea de activităţi diferite 
de cele anunţate ca temei pentru dreptul de şedere pe teritoriul statului român.

„(…) Legislaţia, aşa cum am zis şi mai devreme, este aliniată, se 
aliniază permanent. Părerea mea sinceră este că am depăşit o anumi-
tă etapă. La ce mă refer: în momentul în care a fost făcută prima oară 
legislaţia, ea se apropia cel mai mult de legislaţia europeană; mă refer 
la Legea 194, strict pe migraţie. A fost o schimbare revoluţionară, a 
fost făcută o lege care a inclus şi normele de aplicare, o lege foarte 
stufoasă şi foarte greu de înţeles, poate, de omul de rând. Poate că nu 
asta era ideea. A avut beneficii. De ce? Pentru că în momentul în care 
a apărut acea lege existau foarte mulţi străini, în special în scopuri 
de afaceri, care nu prea îşi justificau prezenţa. Constituiau o societate 
comercială, care, chiar dacă avea 1-2 milioane de lei capital social, 
le dădea dreptul de a sta în România. Fără a se mai impune nişte 
condiţii de mărime a investiţei, de a angaja cetăţeni români ș.a.m.d. 
Legea (noua lege – n.ns.) a fost făcută, la acel moment, restrictiv. Şi-a 
dovedit eficienţa pentru că foarte mulţi dintre străini au plecat. Asta 
a arătat că, sub paravanul afacerilor, făceau de fapt evaziune fiscală, 
lucrau pe piaţa neagră etc.” (expert instituție publică)

O categorie de disfuncționalități care necesită un efort concertat la nivelul siste-
mului instituțional pentru gestionarea benefică a imigraţiei se referă la comuni-
carea și fluxul informațional în interiorul sistemului instituţional, ca întreg, cu 
accent pe relaţiile directe dintre reprezentanţii instituţiilor cu atribuții în dome-
niul imigrației. în această arie se resimte nevoia unui mecanism coordonat, coe-
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51rent și integrat de comunicare inter-instituțională, rapid și adaptat problemelor 
întâmpinate.

„Ce deranjează în momentul de faţă? Nu neapărat structura în-
greunează activitatea la nivel central, ci faptul că ne desfăşurăm ac-
tivitatea în 5 sedii sau în câte sunt. Crează bariere de comunicare, 
poate, dacă nu am avea clădiri diferite puteam să răspund mai bine, 
sa fiu mai informat. Sigur, ne întâlnim la nu ştiu cât timp. Una e să te 
întâlneşti, să fii acolo şi să discuţi, alta e să discuţi numai prin telefon 
sau numai prin hârtii oficiale şi aşa. Asta e o chestie de comunicare. 
Serviciul Admisie e în Băneasa la fosta clădire (…). E singura clă-
dire din secţia migraţie aflată pe acolo şi vă daţi seama că e rupt de 
restul instituţiei ca organizaţie. (…) Asta e o problemă (dificultatea 
comunicării – n. ns.), nu neapărat structura instituţiei e o chestie care 
afectează managementul.” (expert instituție publică) 

O gestionare benefică a imigraţiei din partea sistemului instituțional are, de ase-
menea, nevoie de structuri teritoriale competente, implicate şi capabile să utili-
zeze eficient mecanismele şi procedurile specifice nivelului propriu de operare.

„Comunicarea e (deci – n. ns.) unul dintre elementele esenţiale ale 
unui management corespunzător. Nu o ai asigurată cum trebuie… 
Pe lângă asta, cred că e nevoie de o mai bună dotare la nivel teri-
torial. Aici e… Bine, au fost dotări în timp, au fost informaţii, mai 
sunt şi dotări cu autovehicule şamd.. Dar, având în vedere ceea ce 
ne aşteaptă, eu cred că asta ar trebui să fie preocuparea – dezvolta-
rea capacităţilor structurilor teritoriale, a segmentului de combatere 
a migraţiei ilegale şi tot ce implică aceasta – măsuri de dezvoltare, 
de returnare etc. Pentru că, eu cred că vom avea de furcă.” (expert 
instituție publică)

în acelaşi timp şi alte instituţii implicate în gestionarea problemelor asociate imi-
graţiei simt nevoia construirii unor fluxuri informaţionale coerente şi eficiente. 
Se pare că existenţa unei reţele informatice la care să aibă acces toate instituţiile 
din sistemul de management al imigraţiei este absolut necesară pentru a asigu-
ra comunicarea, coordonarea activităților şi concertarea acţiunilor în sistem. în 
acest sens, informaţiile pe care le deţine fiecare dintre instituţiile – părţi ale sis-
temului sunt insuficiente pentru gestionarea eficientă a fenomenului imigrației 
în România.

„(…) vă spun că cei care se înregistrează la noi pentru căutarea 
unui loc de muncă sau pentru ocuparea unui loc de muncă sunt de 
ordinul sutelor anual, deci nu sunt foarte mulţi.” (expert instituție 
publică)

„Noi avem o structură şi am stabilit o relaţionare cu cei care ştiu 
câţi intră, pentru că eu nu am de unde să ştiu că un străin a intrat 
în România, că el a cerut o formă de protecţie pe teritoriul statului 
român. Eu trebuie să fiu anunţată, iar dacă persoana respectivă este 
direcţionată către mine eu nu fac decât să aplic legislaţia în vigoare 
– îl înregistrez şi încerc să-i aplic măsurile astfel încât el să-şi găseas-
că un loc de muncă. Deci ăsta trebuie să fie, într-adevăr, angrenajul 
între noi.” (expert instituție publică)

„(…) ne trebuie un sistem informaţional foarte bine pus la punct, 
care să fie interdependent. Atunci dacă eu ştiu că mi-a intrat un ce-
tăţean în România – nu știu, cu asigurarea confidenţialităţii datelor 
care nu pot fi puse la dispoziția tuturor, a celor care fac parte din 
angrenaj; nu-mi dai toate datele, dar să pot intra şi eu în baza de 
date, să ştiu că mie mi-au intrat nu ştiu câţi cetăţeni şi că eu aş avea 
potenţiali lucrători pe piaţa forţei de muncă din România.” (expert 
instituție publică)

Funcționarea sistemului informatic integrat presupune sistematizarea și integra-
rea informațiilor în rețeaua instituțională responsabilă de gestionarea imigrației 
astfel încât datele și informațiile relevante să fie culese, selectate și livrate de/că-
tre instituțiile interesate. De asemenea, sistemul informatic și informațional 
instituțional de gestionare a imigrației în România trebuie să răspundă unei ne-
voie de date și statistici la nivel general dar și particular pe problematici specifice.

„Sunt anumite instituţii care tratează lucrurile cu bunăvoinţă, 
dar efectiv nu pot  să-mi furnizeze informaţia pentru că nu au toate 
detaliile la momentul acela. Depinde şi ce informaţie îi cer. Noi ar 
trebui să avem, dar nu avem un sistem informatic să ştiu că ăla a 
venit, că s-a înregistrat la mine ca şi plătitor de taxe şi impozite şi este 
cetăţean străin.” (expert instituție publică)

„Păi asta vreau să spun, ca fiecare să-şi ia informaţiile necesare, 
ar putea să le ia şi pe cele care îi trebuie altuia, dar nu se gândeşte 
când persoana aceea îi cere, stau să se gândească „păi nu le am acum, 
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53pot să le iau în considerare de acum încolo.” Cred că mai avem multe 
de făcut. Tot ce ţine de indicatori, culegere de date sau mai ştiu eu 
ce, nu este sistematizat într-un fel în care să cuprindă totul.” (expert 
instituție publică)

„De undeva ar trebui să (se) facă această armonizare, să se stabi-
lească exact cam ce informaţii sunt de interes general pentru toate in-
stituţiile. Ar trebui un sistem integrat pentru asta.” (expert instituție 
publică)

O altă problemă semnalată de experţii sistemului instituțional de management 
al imigraţiei este legată de nevoia pregătirii de specialişti în diferite arii și secțiuni 
ale gestionării fenomenului. Conform opiniei acestora, viitoarea intrare în spaţiul 
Schengen va face din România o ţară mult mai atractivă ca ţară de imigraţie, în 
condiţiile în care efectele actualei crize economice vor începe să se estompeze.

La nivel strategic, trei ar fi liniile de organizare preventivă a sistemului de 
management al imigraţiei, pentru a evita surprizele generate de creşterea fluxu-
lui de imigranţi: 

1.  pregătirea personalului actual pe problematica Schengen;
2.  pregătirea de personal din interiorul Ministerului Administrației și Inter-

nelor pentru activităţi noi, legate de relaţia cu grupuri de imigranţi;
3.  pregătirea personalului de la poliţia de Frontieră şi îmbunătăţirea activită-

ţii de control la intrarea în ţară. 

„Problemele ar fi, în contextul apropiatei aderări la Schengen o 
mai bună pregătire a personalului, la toate nivelurile, pe Schengen, 
legislaţie, proceduri şi tot ce ţine de sistemul ăsta. În al doilea rând, 
pregătirea personalului altor structuri din Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, aici vorbesc în primul rând de poliţie, nu de toată, nu 
am de ce să vorbesc de criminalistică. Vorbim, în primul rând, de po-
liţia de proximitate şi de poliţia de ordine publică, care sunt efectiv în 
stradă, intră în contact cu cetăţenii şi implicit şi cu străinii; de ce vă 
zic, pentru că e o problemă foarte importantă, în momentul în care 
se vor deschide frontierele vom avea 2 categorii noi: cei care sunt deja 
în România şi o alta, care vor încerca să intre legal sau ilegal (trebuie 
să fim atenţi la cei ilegali). Dacă nu mai sunt controale la frontiere… 
atunci…, deci iată cea mai importantă problemă pe care o avem. Tre-
buie organizată treaba în aşa fel încât controlul celor de la frontiere 
(…), când intră un document, să ştie pe ce se uită, dacă are viza de 

şedere etc. Omul să fie în cunoştinţă de cauză dacă persoana respec-
tivă e în regulă sau nu. Controlul trebuie foarte bine îmbunătăţit în 
următorii ani.” (expert instituție publică) 

Instituţiile guvernamentale care gestionează integrarea/intrarea pe piaţa mun-
cii întâmpină dificultăţi în atragerea resurselor necesare îndeplinirii atribuţiilor 
pentru care au fost create. 

„Eu zic că normele sunt foarte clare, foarte multe – poate uneori 
sunt prea stufoase. Cred că noi am avut o problemă de bugetare de 
cele mai multe ori şi am să vă dau un exemplu legat de cei care îmi 
intră pe teritoriul României şi cărora trebuie să li se asigure translaţie 
ca eu să le fac medierea muncii. Pentru ca eu să le fac informare şi 
consiliere  să-i cuprind într-un curs de formare profesională dacă ei 
nu sunt pregătiţi potrivit locurilor de muncă vacante şi ca să pot să-i 
plasez, eu am nevoie ca ei să cunoască limba română. De multe ori, 
noi, potrivit legii eram obligaţi să le asigurăm translaţie pe perioada 
unor activităţi comune cu noi. Nu avem bani. Translaţia mă costă, 
stiţi foarte bine cât costă o translaţie pentru cetăţenii care vin din 
afară.” (expert instituție publică)
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55Integrarea imigranților şi 
politica de integrare
Implicarea autorităţilor în integrarea socială 
a imigranţilor
Tema integrării diferitelor comunităţi de imigranţi în România trebuie tratată 
în funcţie de reprezentările, stereotipurile sociale şi culturale cu privire la străini 
care există în mentalul colectiv românesc. Sub aspectul potențialului de integra-
re în societatea românească, comunitatea de imigranţi din Republica Moldova 
are cele mai mari șanse de integrare, prin prisma împărtășirii aceleiași culturi, și 
limbă. La polul opus, pare că se situează populaţiile arabă, africană şi chineză, 
care trebuie să facă faţă unor păreri şi clişee negative foarte prezente la nivelul 
percepţiei sociale româneşti.37

în general, experţii practicieni din interiorul sistemului instituţional care 
gestionează imigraţia consideră că problemele de percepţie negativă a anumitor 
categorii de imigranţi se vor rezolva în timp, în acelaşi fel şi pe aceleaşi căi pe care 
s-a constituit spiritul toleranţei în alte ţări din Europa de Vest.

„Le e uşor celor apropiaţi României, cum ar fi turcii. Relaţiile au 
fost mereu intense, a fost o perioadă în care foarte mulţi români au 
mers acolo şi şi-au stabilit relaţii, dar sunt turci care vin aici să mun-
cească etc. (…) Apoi vin acele categorii de străini care sunt cei mai 
depărtaţi de ţara de origine: China (au probleme şi din cauza aspec-
tului fizic, printre altele). Știţi şi dvs, şi olandezii, şi nemţii sunt mai 
reci, mai închişi, mai… La ei integrarea a reuşit pentru că a trecut o 
perioadă mare de timp. Integrarea din punctul de vedere al mediului 
social nu cred că e o mare problemă. Ca şi popor nu avem probleme, 
doar anumite impresii cauzate de anumite acţiuni ale acestor cetă-
ţeni în trecut, ca în exemplul cu chinezii. Chinezii sunt priviţi ca nişte 
oameni care îşi rezolvă problemele între ei, sunt tăcuţi, politicoşi, sunt 
invizibili, nu au datorii la întreţinere, nu intră în conflicte etc.” (ex-
pert instituție publică)

�� Cf. Ra  portului preliminar al studiului efectuat de Totem Communications „Percepţia populaţiei 
cu privire la refugiaţii din România”, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Oficiul Român pentru 
Imigrări, Bucureşti, septembrie 200�, p.6�

Trebuie meţionat că au existat încercări – proiecte pilot de integrare a imigranţi-
lor, la care au participat autorităţi locale din România, dar, despre ale căror efecte 
nu se ştiu prea multe lucruri. problema pare să fi fost nu atât conţinutul, scopul 
şi ideea de construcţie, cât contextul de aplicare al acestor proiecte de integrare 
a populaţiei imigrante din România. Există senzaţia că proiectele de integrare a 
imigranţilor au fost mai curând „secvenţiale” sau „sectoriale”, accentul fiind pus 
când pe integrarea în comunităţile locale, când pe dobândirea drepturilor, când 
pe programe de ocupare profesională. politica tacită de încurajare a integrării 
imigranţilor în comunităţile culturale, etnice sau lingvistice deja constituite în 
România, în condiţiile inexistenţei unui proiect general al gestionării relaţiei aces-
tor comunităţi cu întregul societăţii româneşti, a dus la construirea unui model 
relaţional bazat pe asigurarea resurselor minime pentru supravieţuire socială. 

Integrarea imigranţilor pe piaţa muncii din România este un aspect ce gene-
rează, la nivel instituţional, un volum de date care, statistic vorbind, sunt departe 
de a fi semnificative. pendularea statutului imigrantului între „ilegal”, „azilant”, 
„refugiat”, „tolerat” şi „legal-muncitor, student etc.” generează, la nivel instituţi-
onal, răspunsuri specifice centrate și definite pentru fiecare dintre aceste statute 
(îndeosebi în termeni de resurse ce pot fi alocate de stat pentru sprijinul lor), 
în condiţiile existenței aceluiaşi univers problematic ce se cere a fi soluţionat de 
sistemul instituțional românesc, prin politica de integrare a imigranților. 

„Dar vă daţi seama, problemele sunt punctuale pentru că numă-
rul celor care apelează la noi şi care se înregistrează este foarte, foarte 
redus. Deci nici nu poţi să compari. Noi aveam de ordinul a 400.000 
de persoane „în stoc” la finele fiecărei luni şi aveam 10-20 de persoane 
care erau înregistrate în căutare loc de muncă, persoane imigrante. 
Deci vă daţi seama că erau atât de puţini încât se pierd în noianul de 
categorii cărora ne adresăm noi.” (expert instituție publică)

Experţii practicieni din sistemul instituţiilor publice responsabile cu imigraţia 
arată că: „(…) până de foarte curând, în România nu s-a discutat niciodată despre 
integrarea imigranţilor.” (expert instituție publică)

„Pentru integrarea lor? Părerea mea personală e că mai puţin. 
Mai mult pentru refugiaţi, pentru anumite categorii pentru care s-
a pus problema într-adevăr să se facă ceva pentru ei; dar, (pentru 
categoria cetățenilor din state terțe – nota ns.) în scop de muncă, e 
destul de clară legislaţia. Vii dacă ai loc de muncă, dacă nu mai ai 
loc de muncă, trebuie să pleci. Prevede legislaţia să li se dea şi ajutor 
de şomaj, oricum, din punctul ăsta de vedere. Autorizaţia de muncă 
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5�se dă strict pe o perioadă. Nu prea avem programe de integrare a 
imigranţilor şi noi încercăm să ne concentrăm pe a asigura programe 
pentru românii care au nevoie de astfel de programe, că sunt atâtea 
categorii în România, care au nevoie de sprijin, categorii asistate so-
cial, astfel încât imigranţii nu au fost o prioritate, şi datorită politicii 
de imigraţie controlată, dar şi datorită problemelor economice care  
ne-au determinat să ne concentrăm întâi pe rezolvarea problemelor 
categoriilor defavorizate din România, care au nevoie de ajutor. Dacă 
ai ceva de împărţit, trebuie să vezi care sunt priorităţile. (…) la ora 
actuală, după părerea mea personală, România nu are o deschidere 
faţă de problema imigrării şi nici nu cred că este încurajată în acest 
sens.” (expert instituție publică)

Integrarea imigranţilor în societatea românească este abordată de către respondenți 
prin prisma exemplelor de bună practică oferite de alte țări cu experiență mai mare 
sau mai mică în gestionarea fenomenului imigrației. Aceștia aduc în discuție pro-
iecte de integrare a imigranților derulate de alte țări care pot constitui un model 
pentru România sau pot fi adaptate pe anumite segmente. 

în plus, experţii independenţi din acest domeniu al politicilor privind imigrația 
și respectiv integrarea străinilor în societatea românească, alături de practicienii 
din cadrul autorităţii publice semnalează necesitatea implicării autorităţilor publi-
ce locale în gestionarea integrării imigranților în România. Și in acest caz, argu-
mentul folosit de experţii în imigraţie este, din nou, valoarea de caz exemplu pe 
care o au unele state europene în domeniul gestionării imigraţiei (Marea Britanie, 
Ungaria – în acest situație):

„Au existat câteva experienţe extrem de interesante, în Ungaria ca 
să dau un exemplu apropiat ca geografie. De implicare a comunităţilor 
locale în integrarea refugiaţilor. Vorbeam deja de persoane ale căror 
condiţii erau în mod clar mult mai bune. Ştiu că a existat un pilot şi în 
România cred că în 2006/2007 însă rezultatele acelui proiect nu au fost 
cunoscute. Eu una nu le-am găsit publicate şi ar fi interesant de văzut 
ce s-a întâmplat pentru că era vorba de plasarea refugiaţilor în anu-
mite comunităţi, de ajutarea lor din punctul de vedere al locuirii, din 
punctul de vedere al integrării pe piaţa de muncă. Erau cursuri oferite 
pentru formare profesională şi era facilitată reinserţia. În momentul 
în care am văzut iniţiativa legată de pilotul românesc, am văzut copia 
fidelă a proiectului din Ungaria. Însă mi s-a părut că proiectul româ-
nesc suferea de o boală şi anume că autorităţile locale implicate erau 
din zone puţin interesante chiar şi pentru români. Adică a trimite în 

zonă rurală o persoană care are aşteptări de viaţă urbană seamănă a 
domiciliu forţat. Deci termenii proiectului erau oarecum neclari. Nu 
ştiu ce s-a întâmplat, dacă a fost un succes. Cred că nu, pentru că în 
ultimii ani nu am mai auzit de el. Ar merita văzut în ce măsură. Pen-
tru că în alte state, de exemplu, în Marea Brtianie autorităţile locale 
sunt implicate atât în integrare, cât şi în serviciile de post-integrare, 
de continuare a incluziunii şi de garantare a ei. Sunt servicii sociale 
specializate, există consiliere, sunt implicate comunităţile. Deci sunt 
comunităţile din ţara de origine şi multe din aceste modele merg pe im-
plicarea grupurilor religoase şi aici ţine probabil de o alegere strategică 
a partenerului religios major din România, de a se integra şi în acest tip 
de proiecte. De a deveni activ ca partener social în raport cu integrarea 
persoanelor care vin din alte state.” (expert independent)

„În mod normal autoritatea locală ar trebui să fie cea care asigură 
integrarea oricărei persoane, numai că noi nu avem încă în acest fel 
definite autoritățile locale. Haideți să fim serioși! M-am uitat numai 
la Bucureşti, autoritățile locale – primăriile și consiliile, dar în primul 
rând primăriile – cât cunoaște primăria persoanele pe care le are sub 
oblăduire?” (expert instituție publică)

Drepturi şi libertăţi ale populaţiei imigrante
în prezenta secţiune am încercat să identificăm situaţii reale şi posibile zone pro-
blematice generate de legislaţia românească și aplicarea acesteia, de gradul lor 
de racordare la cadrul legal și de implementare de la nivel european, arii insufi-
cient acoperite sau domenii defectuos reglementate, efecte asupra drepturilor şi 
libertăţilor imigranților. Informaţia colectată prin interviu cu experţii din dife-
rite subdomenii ale managementului imigraţiei în România a fost organizată pe 
următoarele criterii:

1.  gradul de generalitate – comentarii cu privire la legislaţia în domeniu – (a) 
perspective de ansamblu cu referire la relaţia dintre legislaţia românească 
asupra imigraţiei şi legislaţia europeană în domeniu; (b) probleme specifi-
ce şi sub-domenii ale fenomenului imigraţiei, care necesită o atenţie speci-
ală pentru legiuitorul român;

2.  efectele legislaţiei defectuoase sau ale lipsei de legislaţie pentru categorii defi-
nibile de imigranţi pe teritoriul României.
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59în cazuri particulare, aşa cum se va observa, legislaţia românească, sau, mai de-
grabă, lipsa ei, generează chiar efecte de non-persoane – status social pe care sunt 
obligaţi să şi-l asume o parte dintre imigranţii de pe teritoriul statului român. Nu 
ştim câţi sunt aceştia și nici nu există insituție care să ofere cu exactitate numărul 
lor. Cine sunt ei? Unde se află? Cum se întreţin? 

Iată tot atâtea întrebări la care nici o instituţie a statului român nu poate răs-
punde, pentru că nici o instituţie nu se mai ocupă de ei – ex-solicitanţi de azil, 
cărora nu le-a fost aprobată cererea. Ei rămân simple umbre ale refugiaţilor, non-
persoane. Iar autorităţile publice şi statisticile oficiale din domeniul imigraţiei nu 
se pot ocupa decât de persoane.

Din interiorul sistemului instituțional de gestionare a imigraţiei, unii dintre 
experţi consideră că va trebui să ne aplecăm cu mai mult interes asupra drepturi-
lor şi libertăţilor cetăţenilor imigranți pentru muncă, având în vedere că ei sunt, 
de multe ori, la îndemâna angajatorilor sau pot rămâne pur şi simplu o pierdere 
pentru piaţa românească a muncii, în cazul în care ei reprezintă forţă de muncă 
de tip calificat:

„Pe de o parte mai flexibilă, pe de o parte mai restrictivă (legis-
laţia – n.ns), prin mai restrictivă referindu-mă, de exemplu, la res-
ponsabilizarea angajatorului, sau mai restrictivă în ceea ce priveşte 
condiţiile de înțelegere a detaşării din state terţe, iar mai flexibilă în 
ceea ce priveşte integrarea imigrantului, adică această condiţionali-
tate între «ai contract de muncă astăzi, mâine dacă nu ai, pleci» este 
totuşi destul de rigidă şi ar trebui cumva văzut de la caz la caz. Poate 
omul este un specialist foarte bun şi angajatorul pur şi simplu a dat 
faliment şi nu cred că este cazul să ne dispensăm de un bun specia-
list numai pentru că e o situaţie; sau nu s-a înţeles cu angajatorul 
pe o anumită clauză contactuală şi iarăşi nu are posibilitatea să se 
reprezinte în instanţă, decât dacă apelează la ambasadă, îşi plăteşte 
avocaţi șamd. ca să-şi recupereze drepturile şi atunci nu e suficient de 
flexibilă.” (expert instituție publică)

Observaţiile experţilor implicați în verificarea raporturilor de muncă stabi-
lite între angajatori români privaţi şi salariaţi din ţări care nu aparţin spaţiului 
Uniunii Europene se focalizează asupra categoriei „salariaţi detaşaţi”. Conform 

acestora, Regulamentul (CE) nr. 859/2003 din 14 mai 2003,38 stabileşte un mini-
mum de drepturi şi libertăţi pentru salariaţii detaşaţi în interiorul Uniunii, care 
a trebui preluate de statul român în legislaţia aplicabilă acestui tip de relaţii de 
muncă. 

Conform analizei acestei categorii de experţi, cadrul juridic românesc nu 
este suficient de limpede și acoperitor în ceea ce privește lucrătorii detaşaţi din 
ţări precum China, Rusia, Statele Unite ale Americii etc., state care nu sunt mem-
bre ale UE.

pe de altă parte, noile Directive existente sau în curs de elaborare şi aprobare 
la nivelul Uniunii Europene pot aduce, în viitorul apropiat, o mai mare consis-
tenţă și reglementare a problematicii în discuţie.

„În afară de principiile generale care consfinţeau dreptul la liberă 
circulaţie a persoanelor şi, implicit libera circulaţie a lucrătorilor, şi 
de aici drepturile derivate, adică dreptul de securitate socială, intra-
re, şedere, stabilire, familie șamd., legislaţia comunitară era foarte 
lipsită de norme în ceea ce priveşte mai ales fenomenul de imigrare. 
În acest an au început să apară deja două Directive care reglemen-
tează, pe de o parte intrarea lucrătorilor înalt calificaţi, iar pe de altă 
parte prevederi referitoare la sancţionarea angajatorilor care anga-
jează terţi aflaţi într-o situaţie ilegală. Este în stadiu de finalizare 
(…) Directiva cadru, Directiva privind un permis unic şi atunci toa-
te aceste Directive care stabilesc într-un final un cadru normativ la 
nivel european vor fi transpuse în proiectul nostru de lege.” (expert 
instituție publică)

„Vom încerca să acoperim anumite lipsuri din legislaţie în ceea 
ce priveşte de exemplu o mai bună reglementare a lucrătorilor deta-
şaţi din state terţe, unde, în afară de două sau trei referiri în OUG 
56 este destul de lipsit de stricteţe cadrul legislativ.” (expert instituție 
publică)

�� Regulamentul (CE) nr. ��9/200� din �4 mai 200� de extindere a dispoziţiilor Regulamentului 
(CEE) nr. �40�/�� şi Regulamentului (CEE) nr. ��4/�2 la resortisanţii unor ţări terţe care nu fac 
obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie; între timp a apărut şi Regulamentul 
(CE) nr. 9��/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din �6 septembrie 2009 de stabilire a 
procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. ���/2004 privind coordonarea sistemelor 
de securitate socială, dar şi Regulamentul (CE) Nr.9��/2009 al Parlamentului European şi al Consi-
liului din �6 septembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. ���/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială şi de stabilire a conţinutului anexelor acestuia.
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�1Comentariile experţilor din domeniul verificării respectării raporturilor de 
muncă angajator privat – salariat imigrant cu privire la îmbunătăţirea legislaţiei 
pentru categoria salariaţilor „detaşaţi” trimit înspre extinderea prevederilor le-
gale europene şi asupra salariaţilor detaşaţi din spaţiul statelor non-membre ale 
Uniunii pe teritoriul României.

„Da, detaşaţi din China, Rusia, sau Statele Unite, dacă vreţi. Mo-
mentan, ei intră sub incidenţa Ordonanţei 56. Dacă însă cetăţeanul 
străin are un document administrativ ce-i permite munca pe teri-
toriul unui stat membru UE şi este detaşat pe teritoriul României, 
atunci el intră sub incidenţa Directivei 96/71 … Părerea mea este 
că, în cazul cetăţenilor străini detaşaţi pe teritoriul României dintr-o 
ţară ex-UE, poate fi aplicată Directiva 96/71, care are un nucleu de 
reglementări minimale, cum ar fi: să ţi se garanteze pe perioada deta-
şării salariul minim din ţara de destinaţie, să beneficiezi de protecţia 
muncii identic cu ceilalţi salariaţi, de protecţia maternităţii la locul 
de muncă, tinerii, femeile să aibă aceeaşi protecţie, durata timpului 
de muncă şi a celui de repaus să fie similare cu ale celorlalţi (munci-
tori- subl. ns). Aceste lucruri ar trebui preluate din Directiva 96/71 
şi, pe cale de similaritate, să fie transpuse în Ordonanţa 56. Ar fi o 
măsură simplă.” (expert instituție publică)

probleme semnalate privind drepturile 
şi integrarea imigranţilor
Imigranţii non-persoane. 

între categoriile de imigranţi de pe teritoriul României, de un interes aparte 
din perspectiva drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, este categoria „toleraţilor”. 
Legislaţia românească, sau, mai bine spus, lipsa ei, crează un fel de fantome ale 
azilanților ale căror solicitări de azil au fost respinse. în cadrele legislaţiei româ-
neşti, în anumite condiţii, această categorie de imigranţi, alături de cei care nu 
doresc să solicite azil, încetează să existe în mod oficial: 

„Şi aici mă refer la legislaţia referitoare la returnarea azilanţilor 
ale căror solicitări de azil au fost respinse sau a persoanelor care nu 
doresc să solicite azilul în România. (…) nu avem date în legătură 
cu persoanele tolerate – cele care au solicitat azil, ale căror cereri au 

fost considerate ca fiind nesolide şi au fost respinse, dar care nu pot fi 
returnate în ţările de origine din diverse motive (umanitare – există 
un conflict în ţara lor care le-ar pune în pericol integritatea fizică sau 
pentru că sunt într-o situaţie de familie dificilă). Şi acolo suntem în 
aer total. Nu ştim ce se întâmplă cu aceste persoane. (…) Apare un 
complex de probleme cu nişte oameni care practic sunt forţaţi într-o 
stare de vid legislativ, de vid social, de totală dependenţă faţă de ca-
ritatea pe care anumite organizaţii      non-guvernamentale o au sau 
nu.” (expert independent)

Ca non-persoane, imigranţii din categoria „toleraţi” nu au drepturi – la muncă, 
locuire, dreptul la asistență medicală, ci au doar permisiunea de ședere pe teri-
toriul României. 

„Toleraţilor ar trebui să li se confere un drept… măcar dreptul de 
a muncii şi minime drepturi socio-economice. Sigur sunt foarte multe 
argumente pro şi contra pentru acest lucru, dar faptul că oamenii 
aceştia nu au dreptul legal să muncească, nu primesc nici un ajutor 
din partea statului înseamnă că sunt literalmente condamnaţi să stea 
pe stradă şi să moară de foame sau să dea în cap cuiva să facă rost de 
bani.” (expert instituţie publică)

Având în vedere că „toleratul” generat de vidul legislativ trece, de multe ori, prin 
experienţe traumatice, cumulate cu dificultatea găsirii unei surse de subzistenţă, 
devine limpede că, în multe cazuri, această categorie de persoane are nevoie de 
asistenţă psiho-socială de specialitate, ca să nu mai socotim cazul în care inter-
vine nevoia de asistenţă medicală, la care nu are acces din pricina aceluiaşi vid 
legislativ:

„Mulţi dintre ei pe parcursul drumului către România trec prin 
experienţe traumatice. Odată ajunşi aici realizează că nu sunt la 
Hollywood sau în Marea Britanie. Nu sunt în filmele pe care le văd la 
televizor. Ajung într-o ţară despre care nu ştiu absolut nimic şi despre 
care nimeni nu le spune absolut nimic. Au o surpriză neplăcută când 
realizează că sunt într-un loc unde nu sunt trataţi cu mult diferit faţă 
de cum erau trataţi în ţările de origine, nu se pot întoarce în ţările de 
origine din motive economice, din motive personale legate de ce au 
lăsat in urmă acasă. Nu există studii pe această temă. Este experien-
ţa de lucru direct cu beneficiarii. Mulţi dintre ei au probleme psihice 
grave.” (expert independent)
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�3Drama acestei categorii de imigranţi capătă forme dintre cele mai diverse atunci 
când sunt puşi în situaţia să găsească o sursă de subzistenţă. Oricare ar fi munca 
pe care o desfăşoară pe teritoriul statului român – muncă domestică, angajaţi 
pe şantiere de construcţii, angajaţi la firme ale conaţionalilor – lipsa legislaţiei 
asupra acestei probleme îi obligă, practic, să desfăşoare muncă la negru. 

problemele de subzistenţă pe care le întâmpină imigranţii toleraţi au, dese-
ori, consecinţe psihice, în condiţiile în care, venind în România cu un orizont 
de aşteptări (mai) ridicat sub aspectul nivelului de trai, se trezesc într-o situaţie 
mizeră, poate chiar mai dificilă decât cea din ţara de origine în care, din diverse 
motive, nu se mai pot întoarce. Experienţele traumatice pe care le presupune, 
de multe ori, drumul către România, pot sfârşi în probleme psihice grave. Sub 
statutul de toleraţi – un fel de „umbre ale refugiaţilor”, identitatea lor este lipsită 
de dimensiunea juridică. 

O astfel de non-identitate socială capătă valoare juridică doar în cazurile în 
care, dintr-un motiv sau altul, reprezentantul acestei categorii de imigranţi intră 
în conflict cu legea sau intră sub incidenţa asistenţei sociale de urgenţă. Nu există 
nici studii, nici date reale, verificabile despre mărimea acestei categorii de imi-
granţi. O mare parte dintre ei preferă să „se piardă”, aşteptând să câştige suficienţi 
bani şi sperând să găsească o călăuză care să îi ducă în altă ţară europeană. 

De altfel, această parte a imigranţilor non-persoane se angajează cu statul ro-
mân într-o relaţie de „ignorare reciprocă”:

„Dacă ajung în Marea Britanie, Franţa, oriunde şi-ar dori ei, în 
momentul în care încearcă acolo o nouă solicitare de azil apare ca o 
dublă înregistrare şi sunt trimişi în ţara prin care au intrat în UE şi în 
care au avut prima solicitare. Pentru ei interesul strict este să fie in-
vizibili pentru statul român şi statul român îi tratează ca atare. Deci 
rămân invizibili, rămân cu probleme şi ce se întâmplă cu ei nu ştim 
decât în momentele disperate, adică atunci când au depresii (…).” 
(expert independent)

Conflictul de identitate juridică –  
„potenţială victimă” sau „tolerat”?

O problemă semnificativă pentru cetăţenii străini – victime ale exploatării sau 
traficului de persoane pe teritoriul României este legată de un anume conflict în 
interiorul legislaţiei româneşti. în cazul în care victima traficului de persoane este 
cetăţean străin pe teritoriul României trebuie să facă faţă unei legislaţii în care 
există dispoziţii contradictorii, ale căror consecinţe operează în defavoarea vic-
timei. Legea permisului de toleranţă anulează Legea anti-trafic: acolo unde una 

solicită colaborarea imediată cu organele statului pentru a putea obţine permi-
sul de toleranţă, cealaltă atribuie victimei dreptul de reflecţie de 90 de zile („po-
tenţială victimă”), în tot acest timp victima putând să beneficieze de asistenţă din 
partea statului român. Statutul de „tolerat” anulează dreptul la asistenţă pentru 
imigrantul – victimă a traficului de persoane sau a exploatării.

„Iar asta v-o spun despre România, apropos de cât de pregătită este 
pentru asistenţa victimelor – cetățeni străini, traficaţi şi exploataţi în 
România: legislaţia nu este adaptată. Dacă Legea anti-trafic, 678, spu-
ne: „pentru o victimă cetățean străin identificată pe teritoriul Româ-
niei există perioadă de reflecţie de 90 zile”, aceasta înseamnă că acest 
om primeşte asistenţă din prima zi când este identificat ca potenţială 
victimă. Asistenţă cu tot ce înseamnă medical, adăpost, ce are nevoie: 
se identifică, traducere din primul moment şamd. Atunci, vine Legea 
permisului de toleranţă, şedere, de care se ocupă ORI, care spune că 
trebuie să colaboreze de la început cu organele de urmărire penală, ca 
să aibă vreun drept de şedere aici sau un drept de ceva; poate fi tolerat, 
dar tot un procuror sau judecător trebuie să îi stabilească acest statut. 
În momentul în care este tolerat nu are dreptul de asistenţă. Deci se 
bat cap în cap legile.” (expert organizaţie neguvernamentală) 

Codul Civil, instituţia parteneriatului  
şi Curtea Europeană de Justiţie

O categorie aparte de cazuri care semnalează insuficienta sincronizare a legislaţi-
ei româneşti cu cea europeană este legată de căsătoriile homosexuale şi a cuplu-
rilor homo sau heterosexuale, recunoscute ca parteneriate, acolo unde instituţia 
parteneriatului este recunoscută de legislaţia unora dintre ţările din Uniunea 
Europeană39. O astfel de situaţie conflictuală poate genera încălcarea dreptului 
la libera circulaţie şi la viaţa de familie. pentru că legislaţia românească nu recu-
noaşte acest tip de instituţie, ne putem aştepta la probleme juridice grave la nive-
lul Uniunii Europene, pentru că există reguli de drept internaţional privat care 
merg pe recunoaşterea regimului matrimonial al unei persoane indiferent unde 
s-ar afla aceasta, atât timp cât nu încalcă legile statului sau bunele moravuri.

„În noul Cod Civil deja adoptat, pentru că Legiuitorul român este 
atât de homofob încât a vrut să se asigure că cuplurile homosexuale 

�9 Este cazul următoarelor ţări: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Lu-
xemburg, Marea Britanie, Olanda, Slovenia, și Suedia. De asemenea, legislaţiile din Islanda şi Norve-
gia recunosc parteneriatul.
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�5nu au nici un fel de şansă să fie recunoscute de statul roman, a su-
pralicitat; şi atunci, nu numai că este interzisă recunoaşterea parte-
neriatului civil între persoane de acelaşi sex sau în cadrul cuplurilor 
heterosexuale (ceea ce numim acum concubinaj nu o să existe), dar 
legea merge chiar mai departe şi apare o formulare care din punctul 
meu de vedere o să ducă la nişte pliculeţe galbene venite de la Comi-
sie, pentru că o să existe cazuri la Curtea Europeană de Justiţie – lu-
cru care o să atragă procedura de „infringement” automat pe libera 
circulaţie a cetăţenilor europeni care doresc să vină în România.” (ex-
pert independent)

„Noii veniţi” şi accesul la educaţie în limba maternă

populaţiile de imigranţi de diferite naţionalităţi au ajuns statistic semnificative în 
cadrul populaţiei româneşti. în aceste condiţii, există comunităţi tradiţionale de 
imigranţi care, completate anual cu categorii de „nou-veniţi”, au ajuns să depă-
şească numeric unele dintre minorităţile româneşti tradiţionale. Nefiind recu-
noscute însă ca minoritate naţională, aceste comunităţi au mai puţine drepturi 
decât minorităţile naţionale recunoscute de legislaţia românească și prin urmare 
autoritățile române nu au adoptat politici publice specifice acestora. 

„Avem un nou Cod al Educaţiei. Din păcate nici acest cod al edu-
caţiei nu este sensibil (la comunităţile de imigranţi – n.ns.). Are ca-
pitol pe educaţie în limba maternă (în limba minorităţilor naţionale 
este termenul folosit de Cod), ceea ce mă face pe mine să mă întreb 
ce se întâmplă cu chinezii, ce se întâmplă cu irakienii, cu populaţia 
kurdă, pentru că nu sunt minoritate naţională. (…) Ne place sau nu 
ne place, chiar dacă minoritatea armeană este mai mică decât mino-
ritatea chineză40, probabil, statutul juridic este diferit. Noii veniţi au 
drepturi semnificativ mai mici decât minorităţile tradiţionale (…).” 
(expert independent)

Referitor la integrarea copiilor din familii de imigranţi în sistemul românesc de 
învăţământ şi realizarea de politici speciale (educaționale) pentru aceştia, datele 
oficiale nu arată nevoia unei politici anume pentru această categorie şcolară. Sta-

40 La recensământul din anul 2002 s-au înregistrat ���0 persoane de origine armeană. Statisticile in-
terne ale minorităţii avansează un număr de aproximativ �000 de persoane, incluzându-le şi pe acelea 
a căror origine nu este �00% armeană, dar se declară armeni. Conform datelor furnizate de ORI, în 
primul semestru al anului 2009 numărul total al imigranţilor cu drept de şedere legală în România 
era de �9��4 de personae și �4% (peste �000) erau cetăţeni chinezi. 

tisticile sunt deficitare în ceea ce priveşte numărul copiilor din familii imigrante, 
o politică publică pentru această categorie de elevi fiind imposibil de realizat în 
condiţiile lipsei informaţiei despre grupul ţintă pentru care ar fi concepută. Mai 
mult, în opinia reprezentanţilor autorităţilor publice din domeniu, este greu de 
acceptat o creştere a acestei populaţii şcolare – copii din familii de imigranţi pe 
teritoriul statului roman.

„Nu există o statistică relevantă a copiilor imigranţi. Instituţia 
noastră a primit semnalări foarte rare vis-a-vis de cazuri care au 
necesitat intervenţia autorităţilor pentru un copil de altă cetăţenie, 
aflat pe teritoriul statului român; în general, sunt absolut nerelevante 
ca număr.” (expert instituție publică)
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��Refugiaţi şi azil
Analiza pe care o propunem în acest capitol este una descriptivă, de explorare 
a aspectelor şi implicaţiilor care ţin de managementul problematicii azilului şi 
refugiaţilor. Care sunt reglementările din domeniu şi ce efecte au ele? Care sunt 
punctele tari şi slabe ale acestor reglementări? Ce priorităţi sunt identificate în 
acest sector? Cum colaborează instituţiile abilitate? – sunt întrebări ce confi-
gurează această radiografie. în continuare, termenul de refugiat este înţeles în 
sensul oferit de definiţia Convenţiei de la Geneva privind statutul refugiaţilor, 
adoptată în 1951 la Conferinţa Naţiunilor Unite, fără a intra aici în amănuntele şi 
discuţiile asupra caracterului posibil restrictiv al acesteia. Aşadar, refugiatul este 
acea persoană care, „datorită unei temeri bine întemeiate de persecuţie pe motive de 
rasă, religie, naționalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, 
se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate, sau, datorită acestei te-
meri, nu doreşte să se pună sub protecţia acelei ţări.”41 

România continuă să fie în principal o ţară de tranzit, numărul străinilor, 
refugiaţilor, străinilor care primesc o formă de protecție şi a solicitanților de azil 
fiind unul redus, ceea ce nu permite plasarea problemei ca prioritară pe agenda 
publică românească. Cu toate acestea, este de subliniat că în 2008 numărul soli-
citărilor de azil a crescut faţă de anul 2007 cu 64%, scăzând însă cu 29% în 2009 
faţă de 2008. în perioada 2005-2009, nivelul înregistrat al cererilor de azil a fost 
de 0,2 cereri la 1000 de locuitori.42

Tabel 1. Date statistice privind numărul de refugiați si solicitările de azil în Ro-
mânia43

Anul 2007 2008 2009

Număr de refugiați 1658 1757 1596

Solicitări de azil 659 1172 835
Sursa: UNHCR România

în ceea ce priveşte originea solicitanţilor de azil în România, datele pentru anii 
2008 şi 2009 se prezintă astfel:

4� Sursa: http://www.unhcrbudapest.org/romania/index.php?option=com_
content&task=view&id=��0
42 Sursa: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2009: Statistical Overview of Asylum 
Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, p. ��, disponibil la http://
www.unhcr.org/4ba��4�a9.html, accesat la 20 aprilie 20�0 
4� Sursa: UNHCR România, http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.asp?rptType=�

Tabel 2. Aplicanţi de azil în România – primele 10 naţionalităţi44

2008 2009
pakistan 252 Republica Moldova 136

Bangladesh 172 pakistan 92

India 141 Afganistan 87

Irak 133 Turcia 82

Turcia 79 Irak 71

China 53 China 61

Georgia 43 India 41

Camerun 25 Bangladesh 40

Serbia 25 Georgia 26

Republica Moldova 15 RD Congo 23

Total 938 Total 659
Sursa: UNHCR România

pe termen lung, specialiştii din instituţiile cu atribuţii în acest domeniu estimea-
ză o creştere a numărului de cereri de azil în România şi atrag atenţia asupra 
importanţei demarării unui proces de pregătire instituţională, de pregătire a po-
liticilor publice necesare unui management eficient. 

„În România, dacă nu mă înşel sunt undeva în jur de 55,000 de 
străini, refugiaţi şi aşa mai departe. Dacă numărul de străini va creş-
te s-ar putea să devină un aspect important. Momentan Bucureştiul 
nu este o capitală multiculturală sau multicolorată aşa cum sunt ce-
lelalte mari capitale. Pe de altă parte, un lucru bun apropos de inte-
grare este că nu avem sistemul acela de „ghetou” care se întâlneşte în 
alte ţări europene şi care a adus foarte multe frământări sociale. S-ar 
putea ca imigraţia și azilul să devină importante dar deocamdată 
România este o ţară de tranzit, este o ţară de destinaţie pentru prea 
puţini. Chiar şi cei care vin cu viză de lucru încearcă să plece apoi 
mai departe. Nu vom avea foarte mulţi musafiri din străinătate, ca 
să spun aşa, până nu va creşte nivelul de trai al populaţiei naţionale.” 
(expert instituţie publică)

44 Sursa: UNHCR – Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2009: Statistical Overview 
of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, p. ��, p. �� dispo-
nibil la http://www.unhcr.org/4ba��4�a9.html, accesat la 20 aprilie 20�0 
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�9Documentul fundamental care stabileşte protecţia refugiaţilor, la nivel internaţi-
onal, rămâne Convenţia de la Geneva din 1951. în prezent, Uniunea Europeană 
doreşte să dezvolte un nou cadru pentru politicile publice în domeniul azilului, 
prin programul de la Stockholm. programul Stockholm, cel mai recent dintre 
acordurile privind politicile de securitate al UE, a fost aprobat în decembrie 
2009. Bazat pe principiul accesibilităţii, programul vizează extinderea la scară 
largă a colectării şi procesării datelor privind trecerea graniţelor şi punerea aces-
tora în comun la nivel european. Se vizează creşterea solidarităţii între statele 
membre în ceea ce priveşte gestionarea cererilor de azil, îmbunătăţirea condiţi-
ilor de primire a solicitanţilor de azil, stabilirea de standarde minime garantate 
în ceea ce priveşte locuinţele, alimentaţia, asigurările sociale, de sănătate, libera 
circulaţie şi accesul pe piaţa muncii în perioada 2010-2014.45.

Statutul României, de membru al Uniunii Europeane şi perspectiva aderării 
la spaţiul Schengen a presupus adoptarea acquis-ului comunitar pe aceste arii 
în legislaţia națională din domeniul azilului şi refugiaţilor. în consecinţă, atât la 
nivel instituţional cât şi în plan legislativ s-au operat o serie de schimbări în re-
glementarea sistemului de azil. 

„De exemplu, România a avut prima lege a integrării în 2004 şi 
până atunci tot ceea ce se întâmpla în materie de integrare era făcut 
de UNHCR pe baze ad-hoc. Acum avem un sistem instituţionalizat 
de integrare, care este perfectibil dar…” (expert instituţie publică)

O selecţie a măsurilor adoptate în România pentru reglementarea acestui dome-
niu sunt prezentate în tabelul următor:

Tabel 3. Măsuri privind azilul, statutul şi regimul refugiaţilor în România 46

Tipuri de măsuri Act normativ Descriere

Legea privind 
integrarea socială a 
străinilor

Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 
44/2004

Ordonanţa urmăreşte facilitarea integrării 
sociale a străinilor care au dobândit o for-
mă de protecţie sau un drept de şedere în 
România, precum şi a cetăţenilor statelor 
membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European.

4� Cf.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+2009092�
STO6�2�9+0+DOC+XML+V0//RO
46 Sursa : Oficiul Român pentru Imigrări, www. ori.mai.gov.ro

Reglementarea azilu-
lui în Romania 

Legea nr. 
122/2006

Legea stabileşte regimul juridic al stră-
inilor care solicită o formă de protecţie 
în România, regimul juridic al străinilor 
beneficiari ai unei forme de protecţie în 
România, procedura de acordare, încetare 
şi anulare a unei forme de protecţie în 
România, precum şi procedura pentru 
stabilirea statului membru responsabil cu 
analizarea cererii de azil.

Normele metodolo-
gice de aplicare a legii 
azilului în România

Hotărârea nr. 
1251/2006

Se stabilesc drepturile şi obligaţiile 
generale specifice solicitanţilor de azil şi 
persoanelor care au dobândit o forma de 
protecţie în România, primirea cererilor, 
înregistrarea şi evidența solicitanţilor de 
azil şi a persoanelor care au dobândit o 
formă de protecţie, procedura de azil, pro-
cedura de anulare şi încetare a unei forme 
de protecţie, precum şi asistența acordată 
solicitanţilor de azil şi a persoanelor care 
au dobândit o formă de protecţie.

Aderarea la Conven-
ţia de la Dublin în 
2007

-

în ţările membre ale Uniunii Europene 
dar și în Norvegia şi Islanda este valabilă 
Convenţia de la Dublin. prin Convenţia 
de la Dublin ţările reglementează care ţară 
va ră spunde de un anumit caz de azil. 

Reglementarea 
încadrări în muncă şi 
detaşarea străinilor pe 
teritoriul României

Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 
56/2007

Actul legislativ vine ca urmare a preluări 
de către Oficiul Român pentru Imigrări 
a competenţelor de eliberare a docu-
mentelor care atestă dreptul la muncã 
al străinilor pe teritoriul României. în 
cadrul ordonanţei sunt definite noţiunile 
de: străin, autorizaţie de muncă, lucrător 
permanent, stagiar sezonier transfron-
talier detaşat, şi personalul înalt calificat. 
Ordonanţa stabileşte condiţiile pentru 
încadrarea în muncă a străinilor.

înfiinţarea Oficiului 
Român pentru Imi-
grări prin reorganiza-
rea Autorităţii pentru 
Străini şi a Oficiului 
Naţional pentru 
Refugiaţi

Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 
55/2007

Oficiul Român pentru Imigrări este organ 
de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Administrației 
și Internelor. Instituţia are în atribuţii: 
implementarea corespunzătoare şi unitară 
a unor documente comunitare cu apli-
cabilitate directă la nivel naţional pentru 
ambele domenii cum ar fi: participarea la 
mecanismul Dublin şi sistemul EURO-
DAC, punerea în circulaţie a permiselor 
de şedere uniforme, a paşapoartelor 
pentru străini cu date biometrice.

Sursa: Oficiul Român pentru Imigrări
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�1Acestor schimbări ale cadrului normativ şi instituţional li se adaugă programe 
pentru refugiaţi care corespund celor trei soluţii posibile: returnare, relocare, in-
tegrare. Centre de primire a refugiaţilor şi solicitanţilor de azil sau a persoanelor 
care beneficiază de o formă de protecţie temporară funcţionează la Bucureşti, 
Galaţi, Rădăuţi şi şomcuta Mare.

în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) s-a 
dezvoltat programul de returnare voluntară umanitară asistată a cetăţenilor din 
state aflate în afara Uniunii Europene cărora le-a expirat dreptul de şedere în 
România.

programul de relocare a refugiaţilor din ţări terţe poate fi considerat un mo-
del de bună practică pentru colaborarea între instituţii (Guvernul României, 
UNHCR şi OIM). Ca urmare a conjugării eforturilor şi intereselor instituţiilor 
menţionate s-a înfiinţat, la Timişoara, Centrul de Tranzit în Regim de Urgenţă 
pentru găzduirea persoanelor ce au nevoie urgentă de protecţie internaţională 
pentru ca apoi acestea să fie relocate spre alte state. Caracterul special al acestui 
Centru este conferit de condiţiile sale de funcţionare, de serviciile oferite şi de 
contextul în care operează.

privind dintr-o perspectivă macrostructurală, se consideră că reglemen-
tările, politicile în domeniul refugiaţilor şi azilului au înregistrat în România 
o evoluţie pozitivă. procesul de corelare a cadrului legislativ cu cel al Uniunii 
Europeane este considerat un punct tare în sectorul politicilor pentru refugiaţi 
şi azil. Dincolo de schimbările care au avut loc în plan instituţional şi legislativ 
se constată că noile realități sociale transformă domeniul într-unul complex, ce 
implică noi provocări, care, la rândul lor presupun resurse financiare, umane şi 
de timp suplimentare.

„Din foarte multe puncte de vedere acum este mult mai bine în 
sensul în care, cel puţin atunci când este vorba despre autoritatea ad-
ministrativă prevederile legii sunt respectate. Doar că problematica a 
devenit mai complexă pentru că până acum vorbeam, să zicem, de 
solicitare de azil şi străini cu şedere ilegală. Acuma vorbim de mai 
multe tipuri de viză, vorbim de mai multe modalităţi de reglementa-
re a dreptului de şedere, vorbim despre cazurile Dublin, Dublin In şi 
Out, adică cei care sunt transferaţi în România, cei care sunt trans-
feraţi în afara României. Cazuistica Dublin este extrem de complexă 
şi este o noutate pentru România. Mie îmi face plăcere să spun că 
actualul Oficiu Român pentru Imigrări chiar a înţeles să-şi îmbu-
nătăţească activitatea. Au existat foarte multe activităţi de pregătire 
în diverse programe, oamenii şi-au deschis mintea, au înţeles care 

sunt standardele de tratament ale străinilor şi nu am avut plângeri că 
drepturile nu le sunt respectate.” (expert instituţie publică)

Având experienţa practică, specialiştii din domeniu remarcă existenţa unor 
deficiențe la nivelul legislaţiei, de funcţionalitate și aplicabilitate a cadrului nor-
mativ și gestionării de către sistemul instituțional, şi sunt de părere că eficienţa 
schimbărilor din domeniu este diminuată de factori precum: 

Legislaţie uneori lacunară, incoerentă, neadaptată anumi-
tor specificităţi locale sau lipsa mijloacelor pentru aplicarea 
legii – conduc la situaţii nedorite precum munca „la negru”, 
restricţionarea accesului la serviciile de sănătate publică, 
educaţie, locuire, asistență juridică și altele. Câteva dintre 
aceste aspecte sunt identificate punctual de către specialiştii 
intervievaţi, în cele ce urmează:

Minorii neînsoţiţi solicitanţi de azil

„Au fost situaţii care s-au referit la copii din ţări cum ar fi Irak-ul, 
Afganistan, state din acestea, care erau neînsoţiti pe teritoriul Ro-
mâniei, cărora le fusese refuzată acordarea vizei sau a dreptului de 
şedere pe teritoriul României şi atunci a fost nevoie să fie returnat 
în ţara de origine; abia în momentul acela a fost semnalat cazul şi 
Autorităţii (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Co-
pilului – subl. ns.), fiind nevoie şi de colaborarea Direcţiei, pentru 
că minorul trebuia asistat cumva. Cam asta e tot, nu e o statistică 
semnificativă şi nici semnale că ar fi un fenomen în creştere.” (expert 
instituție publică)

„Din punctul meu de vedere, problema ar fi în partea de copii 
solicitanţi de azil, dar singuri – minorii neînsoţiţi – deoarece nu este 
scris foarte clar în lege, în perioada aceea după ce au împlinit 18 
ani sau nu neaparat după această vârstă, dacă au primit statutul 
de refugiat, automat au alte obligaţii, au alte drepturi şi atunci este 
un punct un pic neacoperit, în sensul că reprezentatul legal nu mai 
este… dar ei ar trebui să fie reprezentaţi în continuare de altcineva 
din cadrul Direcţiei pentru Protecţia Copilului. Aici cred că este un 
mic neajuns. Tot în privinţa aceasta, legându-ne de locul de cazare al 
copiilor minori neînsoţiti: ei au dreptul de a sta în centrele Oficiului 
Român pentru Imigrări, dar aici nu au aceeaşi asistenţă pe care ar 
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�3trebui să o primească într-un centru al DPC-ului, pentru că acolo ar 
trebui să existe persoane specializate şi să poată să le ofere acestor co-
pii asistenţa de care au nevoie, pe când în centrul în care ei optează, 
de obicei, să rămână nu există această asistenţă. Oamenii de la Di-
recţia pentru Protecţia Copilului (DPC – subl. ns.) sunt specializaţi 
pentru a oferi asistenţă copiilor, pe când aici se oferă mai mult pentru 
adult şi nu au această parte bine pusă la punct.” (expert organizaţie 
neguvernamentală) 

Locuire, servicii de asistență socială și asistență  
pentru categoriile vulnerabile

„Legea prevede posibilitatea ca refugiaţii să acceseze aşa-numitele 
locuinţe sociale…dar acestea nu există… ele nu există nici pentru ro-
mâni, deci este foarte puţin probabil că vom găsi pentru refugiaţi. Mai 
sunt aspecte legate de asistenţa refugiaţilor greu integrabili sau anumi-
te categorii vulnerabile cum ar fi cei care au atins vârsta pensionării 
şi nu beneficiază de pensie. Nivelul de asistenţă socială oferit de stat 
pentru români este destul de mic, iar refugiaţii au aceleaşi drepturi, 
primesc aceeaşi sumă de bani cu diferenţa că refugiaţii sunt singuri. Un 
român poate să mai aibă o rudă, să se mai descurce un pic…” (expert 
instituţie publică)

„Acea legitimaţie temporară se vizează anual şi se vizează pe 
baza unui contract, pe baza unei dovezi de reşedinţă. Ei, dacă stau 
cu chirie, au probleme pentru că nu toţi proprietarii doresc să facă 
un contract de închiriere… să mai plătească taxe la stat. Ca atare, 
nu au acea dovada şi nu reuşesc să-şi vizeze legitimaţia, aceasta fiind 
problema general valabilă cu locuinţa. De cumpărarea unei locuinţe 
nu cred că se pune problema, mai ales având în vedere că nu este 
specificat în lege. Ştiu foarte mulţi care au încercat să acceseze împru-
muturi bancare şi nu au putut să facă acest lucru, deşi, în principiu, 
după obţinerea statutului de refugiat, au aproape aceleaşi drepturi ca 
şi cetăţenii români, cu mici diferențe.” (expert instituţie publică)

Reprezentantul legal

„O altă neclaritate este la obligaţiile reprezentanţilor legali… nu 
este foarte clar specificat în lege ceea ce trebuie să facă un reprezen-

tant legal… e destul de vag, de general.” (expert organizaţie negu-
vernamentală)

Asistență materială și ajutorul financiar, accesul la piața muncii 
și la servicii publice

„Asistenţa materială e destul de mică pentru ei, în condiţiile în 
care solicitanţii de azil nu au drept de muncă decât după un an de 
la momentul în care au ajuns pe teritoriul României. Neavând drept 
de muncă, ei nu au de ales… Practic se încurajează munca la negru 
pentru că nu pot sta fără muncă şi cu acei 3 lei pe zi. Deci se încu-
rajează munca la negru, mai ales că şi în Bucureşti, şi în alte zone 
sunt comunităţi de diferite etnii şi colaborează.” (expert instituţie 
publică) 

„La bănci de exemplu, primesc bani şi nu vor să accepte să le dea 
banii respectivi, pentru că nu recunosc acele legitimaţii de şedere tem-
porară. Nu vor să elibereze banii pe care ei îi primesc din străinătate, 
de la rude, pe baza acelui document sunt şi alte mici probleme. Deci 
ar trebui informaţi şi la farmacii, de exemplu, dar asta e general, nu 
vor să recunoască CNP-urile cu 7 şi cu 8, dar asta s-a schimbat. Da, 
informare la nivelul instituţiilor publice, despre drepturile solicitan-
ţilor de azil, despre drepturile copiilor şi adulţilor refugiaţi.” (expert 
instituţie neguvernamentală)

Asistenţa medicală

Rolul instituţiilor publice abilitate în acest sens este limitat la momente de criză 
– situaţii limită, ce nu pot fi gestionate de ORI, sau, la cazuri speciale în care apa-
re necesitatea internării imediate a unui imigrant:

„Deci noi asigurăm asistenţa medicală numai în caz de nevoie, 
când numărul de imigranţi depăşeşte capacitatea de preluare ORI, 
adică dacă este un val mare de imigranţi care pătrund pe teritoriul 
României şi unii dintre aceştia sunt bolnavi şi au nevoie de interna-
re în spital, atunci intervin structurile Ministerului Sănătăţii. Există 
un circuit informativ, toate lucrurile sunt foarte bine puse la punct.” 
(expert instituție publică)
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�5Lipsa unei tradiţii, a unor modele de bună practică proprii 
în gestionarea imigrației, prin urmare și a refugiaţilor şi azi-
lului, în transmiterea de informaţii către populaţia majoritară 
referitoare la situaţia şi motivele pentru care aceste persoane 
se află în România.

„Vreau să spun că sunt mici chestiuni care apar în practică şi de 
unde poţi deduce că, din păcate, România nu a avut nici o tradiţie de 
a primi refugiaţi şi încă mai are de învăţat… Nu avem manifestări xe-
nofobe şi rasiste şi acesta este un aspect extrem de important, dar avem 
prejudecăţi despre străini, iar asta este clar.” (expert instituţie publică)

„Eu totuşi nu cred că imaginea solicitanţilor de azil sau a refugia-
ţilor este destul de proastă aici în România, dar oricum lumea trebu-
ie să fie informată. Oficiul Român pentru Imigrări a derulat tot felul 
de campanii de informare aşa cum este aceea celebră cu <tu vezi un 
străin, el vede 23 de milioane>. Aceea a fost foarte vizibilă.” (expert 
instituţie publică)

Colaborarea inter-instituţională în domeniu pare să fie, în 
ansamblu, una eficientă dar marcată de anumite disfuncţio-
nalităţi care intervin predominant în relaţia dintre instituţiile 
cu atribuţii dedicate exclusiv acestei arii şi instituţii care 
au competențe punctuale sau tangenţiale pe problematica 
imigrației și azilului. 

Acestea din urmă nu înţeleg întotdeauna domeniul şi nici rolul pe care trebuie să 
îl joace în sistemul instituțional de gestionare a imigraţiei sau în problematica re-
fugiaţilor şi azilului. Disfuncţionalităţile în sistem provin şi în urma schimbărilor 
determinate de factori politici care au loc frecvent în cadrul majorităţii instituţiilor 
publice, dar şi din insuficienta abilitate și capacitate organizaţională de a dezvolta 
şi susţine proiecte. Această problemă remarcată nu este însă, una specifică sistemu-
lui de gestionare a imigrației, ea putând fi întâlnită și în discuțiile cu reprezentanți 
instituționali ai sectorului asistenței sociale, serviciilor medicale, educației și servi-
ciilor educaționale și așa mai departe. 

„Slavă Domnului, lucrăm foarte bine cu celelate instituţii abili-
tate. Şi de ce spun slavă Domnului, pentru că suntem probabil no-
rocoşi să avem o relaţie foarte bună cu autorităţile guvernamentale 
începând de la Poliţia de Frontieră, Oficiul Român pentru Imigrări, 

Ministerul Educaţiei, dar şi cu instituţii de învăţământ superior. Este 
drept că schimbările presupun şi pentru noi un proces de reiniţiere 
a tuturor legăturilor, dar nu am avut până acum nici o situaţie ne-
plăcută. Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate care a 
fost la început foarte reticentă vis-a-vis de drepturile de sănătate ale 
refugiaţilor… vin la întâlniri, sunt deschişi cred că este vorba de a în-
văţa unii de la alţii cam ce anume înseamnă asistenţa refugiaţilor…” 
(expert instituţie publică)

„Încă sunt anumite instituţii publice care au atribuţii în domeniul in-
tegrării refugiaţilor care nu cunosc legislaţia, nu ştiu nici măcar că avem 
refugiaţi în România şi aici din punct de vedere al conştientizării cred că 
mai este un pic…” (expert instituţie publică)

„Lucrăm foarte bine cu unii dintre ei, de exemplu, cu Oficiul Român 
pentru Imigrări…chiar foarte bine pentru că acolo sunt nişte oameni care 
ştiu ce au de făcut. Chiar la ultima întâlnire cu ORI pe chestiunea pro-
gramului de resettlement am vorbit 100% aceeaşi limbă. În orice caz, au-
torităţile responsabile cu mangementul migraţiei sunt partenerul nostru 
natural de lucru. Am lucrat bine şi cu alte instituţii cum ar fi Ministerul 
Educaţiei sau Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi deşi şi ei ar trebui 
să fie un partener natural pentru noi mai avem de lucru la cooperarea 
cu ei. A fost dificil întotdeauna, adică am lucrat cu chestii punctuale, dar 
o să dau un exemplu… Când exista acea agenţie pentru munca în stră-
inătate, noi am încercat să lucrăm pe programe de informare şi consilie-
re pentru muncitorii români care plecau în străinătate. Deşi am propus 
chestia asta în repetate rânduri nu am avut un răspuns favorabil. Am 
mai avut discuţii legate de remittances dar totul s-a oprit la discuţii. Am 
mai avut contacte, dar din diverse motive ei au zis că principala lor pro-
blema este capacitatea organizaţională de a dezvolta proiecte. Nu am re-
uşit să mergem mai departe. Şi mai este o chestiune legată de înţelegerea 
problematicii… Este nevoie de un efort ca să ajungi la un limbaj comun. 
Un total fiasco a fost cu Ministerul Sănătăţii… îmi aduc aminte numai 
de un proiect pe sănătatea victimelor traficului în care aveam bani să 
cheltuim şi vroiam ca ei să ne dea ok-ul pentru un pachet minim de 
servicii de sănătate pentru victime. Nu am reuşit să-l primim. Conform 
legislaţiei victimele aveau acces…ar fi trebuit să aibă acces la servicii de 
sănătate. În practică acest acces nu se întâmplă şi atunci victimele care 
veneau prin intermediul nostru mai tot timpul trebuia să organizăm 
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��pentru ele cumpărarea de servici medicale de la clinici private, ceea ce nu 
era în regulă.” (expert organizaţie neguvernamentală)

Finanţarea insuficientă a domeniului imigrație și azil este 
determinată, pe de o parte, de integrarea în Uniunea Europea-
nă, care a condus la retragerea anumitor finanţatori şi pe de altă 
parte de o slaba dezvoltare a proiectelor cu finanţare europeană 
în prezent.

„Până când România a devenit membru UE avea bani, de exemplu, 
de la finanţatori precum Statele Unite… pentru victime ale traficului 
(…) ..sau cetăţeni străini în România, în situaţie vulnerabilă. Când a 
devenit clar că România va fi membru al UE tipul acesta de finanţare a 
dispărut. În momentul de faţă finanţările ar trebui să vină în principal 
de la Guvernul României, aşa cum vin, de exemplu, în alte ţări… Belgia. 
În Italia, programele noastre de acolo sunt finanţate în principal de gu-
vernul gazdă. Mai sunt şi proiecte care vin din finanţare europeană sau 
participarea în proiecte regionale, care se face cu multifinanţare, adică de 
la surse multiple de finanţare… În Romania finanţările pentru migraţie 
au demarat destul de greu… principala sursa sunt cele trei proiecte, cele 
trei fonduri europene47. Finanţarea deocamdată nu a fost accesată de că-
tre noi, din chestiuni de incompatibilitate organizaţională. De exemplu, 
proiectele noastre pe returnare şi de integrare a migranţilor nu s-au putut 
finaliza. Ele au fost aprobate de către ORI dar nu am putut semna con-
tractul de finanţare din cauze birocratice… perioada de raportare despre 
care vorbeam…” (expert organizaţie neguvernamentală)

Birocrație excesivă încă neadaptată la realitățile comple-
xe ale fenomenului și dinamismul imigrației, la dimesiunea 
transnațională pe care sistemul de gestionare a imigrației în 
România trebuie să o aibă în vedere pentru diferite tipuri de 
intervenții în domeniul azilului și imigrației.

„De exemplu, noi am discutat cu ORI mai multe feluri de activi-
tăţi şi ne-am ciocnit de un articol din legea pentru cheltuirea banilor 
publici care nu ne lasă să facem raportări decât la 30 de zile, ceea ce 

4� Se face referire la cele patru fonduri din cadrul Programului General „Solidaritatea și gestiona-
rea fluxurilor migratorii”: Fondul European pentru Refugiați; Fondul European pentru Integrarea 
Resortisanților Țărilor Terțe; Fondul European pentru Returnare și Fondul European pentru Fron-
tierele Externe.

este stupid pentru orice activitate care implică cheltuirea de bani sau 
activităţi în afara graniţelor României, pentru că dacă am aceasta di-
mensiune internaţională în proiect… vreau să fac asistenţă medicală, 
de exemplu, pentru migranţii cu statut nereglementat care se întorc 
acasă în India, Bangladesh, am nevoie să aloc nişte bani pe care să-i 
şi cheltui pentru asistenţa lor medicală… nu o să pot să fac o rapor-
tare la 30 de zile… deci asta nu are nici o legatură cu migraţia ci doar 
cu modul în care Ministerul de Finanţe vede cheltuirea acestor bani şi 
condiţiile de cheltuire.” (expert organizaţie neguvernamentală)

participanţii la cercetare au încercat să contureze un cadru de acţiune priori-
tar în domeniul imigraţiei şi azilului, care vizează, în esenţă, problema relocării, 
pregătirea pentru aderarea la spaţiul Schengen, îmbunătăţirea procedurii de azil 
şi a programelor de integrare, punerea în dezbatere a problemei situaţiei „tole-
raţilor” în vederea identificării de soluţii viabile. De asemenea, se evidenţiază 
necesitatea construirii unei reţele instituţionale formată din instituţii publice 
cu atribuţii în domeniu şi organizaţii nonguvernamentale care să funcţioneze 
în această problematică după obiective comune şi să exprime o coordonare a 
măsurilor convenite.

„Eu cred că sunt foarte multe de făcut pentru că migraţia şi azilul 
sunt un domeniu extrem de fluid şi presupune adevărate provocări 
pentru majoritatea statelor. Una dintre provocările pe care le va avea 
România va fi problema de relocare şi vorbesc acuma despre reloca-
rea refugiaţilor în România pe bază permanentă. Apoi, vorbim des-
pre aderarea la spaţiul Schengen în tot ceea ce înseamnă pregătirea 
pentru asta. Componenta de migraţie şi azil pe acces la procedură, pe 
combaterea migraţiei ilegale şi aşa mai departe. O altă componentă 
importantă… cred că ar fi bine să menţionăm că noi avem un par-
teneriat cu Poliţia de Frontieră în baza căruia organizăm misiuni de 
monitorizare a frontierei, sesiuni de pregătire şi anul acesta chiar am 
avut o componentă transfrontalieră. Am avut o misiune cu colegii 
din Ucraina şi încercăm să pregătim şi Poliţia de Frontieră pe ceea ce 
înseamnă diferenţa dintre migranţi şi potenţiali refugiaţi tocmai din 
perspectiva faptului că sunt o categorie mai specială. Deci va rămâne 
o provocare accesul la procedura de azil şi la teritoriu pentru că rutele 
de migraţie de asemenea se schimbă, dar probabil că Ucraina va ră-
mâne o ţară de tranzit şi furnizoare de migranţi pentru ţările Uniunii 
Europene care sunt vecine şi probabil că după intrarea în Schengen, 
România va avea şi mai multe intrări din Ucraina decât are acum. 
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Rămâne problema îmbunătăţirii accesului la procedură…avem îm-
bunătăţirea continuă a procedurii de azil, a calităţii procedurii de 
azil, avem componenta aceasta de îmbunătăţire a programelor de 
integrare în general pentru persoanele cu o formă de protecţie dar şi 
pentru cei care vor fi relocaţi, iar în ceea ce priveşte partea de migraţie 
sunt anumite categorii de străini care provin din ţări terţe care sunt, 
să spunem, greu returnabili şi asta creeaza o categorie de străini aşa 
numiţi toleraţi pe teritoriul României. Cu toleraţii este o mare pro-
blemă din perspectiva faptului că nu au nici un drept socio-economic 
prevăzut de lege, au un statut temporar pentru că de fapt acest statut 
de tolerat presupune o permisiune de şedere pe teritoriul României în 
vederea îndepărtării.” (expert instituţie publică)

„Este nevoie de timp şi de oameni… deci trebuie ca oamenii să se 
întâlnescă în mod regulat şi să împărtăşescă aceeaşi agendă şi să se 
stabilească obiectivele pentru care tindem şi noi şi ei.” (expert insti-
tuţie neguvernamentală)

CONCLUzII şI RECOMANDĂRI
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Triunghiul gestionării benefice 
a imigraţiei – „3D”: Dinamica 
fenomenului – Dinamica 
sistemului de management – 
Dinamica analizei domeniului.
Devine limpede faptul că gestionarea benefică a imigraţiei în România este un 
fenomen care trebuie corelat cu un număr mare de factori, unii dintre aceştia 
ţinând de zona prognozei, în condiţiile în care informaţiile pentru predicţie sunt 
insuficiente. în același timp, este clar că procesul gestionării benefice a imigra-
ţiei este parte a unui flux continuu de input-uri din afara sistemului naţional, 
care trebuie urmărite şi în raport cu care sistemul public național este nevoie să 
se adapteze „din mers”. De aceea, studiul de faţă nu poate deveni punctul per-
manent de reper al analizei şi/sau liniilor de reformă ale sistemului naţional de 
management al imigraţiei, ci doar un demers de diagnoză a fenomenului la un 
anumit moment şi în anumite cadre conceptuale şi organizaţionale. 

Cum fenomenul imigraţiei are o dinamică proprie, sistemul instituţional şi 
juridic, alături de practicile gestionării imigraţiei, trebuie să urmeze dinamica 
specifică și tendințele de manifestare ale fenomenului, adaptându-se la provocări 
noi şi încercând să preîntâmpine riscuri şi vulnerabilităţi, ierarhizate pe o scală 
de probabilitate. La un alt nivel, studiile şi analizele asupra unuia sau altuia dintre 
cele două componente ale managementului migraţiei corespunzătoare fluxuri-
lor migraționiste, sau asupra corelaţiei lor, trebuie să participe la aceeaşi dinami-
că, în sensul identificării de probleme şi soluţii sistemice sau sectoriale pe care să 
le semnaleze în timp util autorităţilor publice competente în domeniu, pentru 
corectarea lor. Totodată, organizațiile neguvernamentale, experții independenți 
și organizațiile internaționale active în domeniul imigrației, prin relațiile com-
plexe pe care le dezvoltă cu sistemul instituțional public la nivel central, dar și la 
nivel local-teritorial se află în dubla poziție de parte integrată a sistemului și de 
observator/colaborator din afara sistemului de gestionare a imigrației. în acest 
mod, acestea pot identifica mai ușor și pot semnala vulnerabilitățile sistemului 
prin însuși rolul lor asumat și printr-o anume flexibilitate și dinamică ce le este 
conferită de situarea oarecum înăuntru și în afara sistemului de gestionare bene-
fică a imigrației în România.

Cercetarea asupra problematicii imigraţiei în România a dus la formularea 
unor probleme ce pot fi convertite în tot atâtea întrebări de cercetare pentru stu-

dii viitoare privind dinamica unui fenomen ce trebuie înţeles în corelaţiile sale 
cu fluxul şi cu sistemul de informaţii. Sub aspectul corelaţiei dintre ipotezele de 
lucru şi conţinutul informaţiei de cercetare, subliniem că aceste probleme iden-
tificate se pot grupa în domenii de interes care vizează dinamica fenomenului 
migraţiei, dinamica sistemului de management şi respectiv dinamica gestionării 
imigraţiei.

Experţii diferitelor instituţii din sistemul naţional de management al imigra-
ţiei semnalează nevoia de coordonare a legislaţiei şi practicilor aferente acesteia 
cu dinamica fenomenului în ţările membre ale Uniunii Europene. Gestionarea 
mobilităţilor de pe piaţa forţei de muncă europene trebuie completată cu analiza 
şi gestionarea mobilităţilor de pe piaţa naţională şi regională a forţei de muncă. 
în acest cadru general, problematica imigraţiei este permanent raportată la in-
formaţii pe care instituţiile româneşti le primesc de la ataşaţii pe probleme de 
muncă şi sociale din diferite state europene şi de la instituţii unionale. în ceea ce 
priveşte politica statului român faţă de imigraţie, în contextul actual, unii din-
tre practicienii domeniului consideră că politica imigraţiei va conserva limitele 
ultimilor ani. în prezent, pentru gestionarea benefică a imigraţiei se pregătesc 
pentru implementare două proiecte sistemice – unul pe corelaţia migraţie/forţă 
de muncă, altul pe problema comunicării şi a informării.

„(…) Dar, cred că se va merge în continuare pe limitarea imigra-
ţiei, bineînţeles ţinând cont de ultimele Directive la nivel european, se 
vor introduce în legislaţia noastră principiile respective. În afară de 
asta, orice politică faci trebuie să o discuţi cu partenerii sociali, ori 
aici există o diferenţă enormă între punctul de vedere al sindicatelor 
şi punctul de vedere al patronatelor.” (expert instituţie publică)

„Şi am aplicat pe fonduri, pe dezvoltarea capacităţii administra-
tive la Ministerul de Interne cu o idee de proiecte exact pe elaborarea 
unei legi şi a unei strategii pe termen lung în ceea ce priveşte migraţia 
în scop de muncă, deci tot ceea ce înseamnă parte de politică pe secto-
rul nostru – adică migraţie corelată cu munca (…) al cărui scop este 
exact de a elabora un cadru normativ care să corespundă cu tot ceea 
ce înseamnă migraţie în scop de muncă: emigraţie, imigraţie, proble-
me cu agenţii de muncă, cu contracte şamd., în care încercăm să im-
plicăm şi parteneri sociali încă din stadiul de pregătire a ce înseamnă 
migraţia; pentru că, v-am spus, percepţia e foarte importantă: dacă 
privesc migrantul ca pe o persoană cu drepturi depline, atunci am o 
altă abordare, dacă privesc migrantul ca pe o persoană care vine şi-
mi ia locul de muncă, am cu totul şi cu totul o altă abordare şi atunci 
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83am prevăzut inclusiv partea de formare a ceea ce înseamnă migraţia, 
drepturi, obligaţii şamd. pentru partenerii sociali, tocmai în ideea 
de a ne sprijini nouă, de a ne fi nouă de folos în elaborarea cadrului 
normativ. O să avem două proiecte pe domeniul migraţiei: unul pe 
partea de gestionare a politicilor şi celălalt pe îmbunătăţirea servicii-
lor de informare pentru imigranţi.” (expert instituţie publică)

în ceea ce priveşte dinamica fluxului imigranționist există aşteptări pentru o 
„creştere naturală” a numărului de imigranţi. în acest sens, informaţiile pre-
zentei cercetări sugerează probleme serioase de management al imigraţiei din 
perspectiva aderării României la spaţiul Schengen: în câţiva ani, România va 
deveni extrem de atractivă pentru toate categoriile de imigranţi, ca placă tur-
nantă pentru imigraţie legală şi ilegală deopotrivă. Aşa cum reiese din prezentul 
studiu, domeniile care necesită o atenţie sporită în sistemul naţional integrat de 
gestionare a imigraţiei sunt cele legate de managementul frontierelor externe al 
cărui eficienţă este strâns legată de două categorii de resurse: a) dotarea cu echi-
pamente şi tehnologie la nivel local şi regional; b) training pentru perfecţionarea 
resurselor umane din toate instituţiile abilitate local/regional. Noul statut al Ro-
mâniei prin aderarea la Spaţiul Schengen crează o responsabilitate în plus pentru 
statul român de a asigura graniţele externe ale Uniunii Europene şi îndeplinirea 
obiectivului de combatere a imigraţiei ilegale. în acest context se impune o mai 
strânsă concertare a eforturilor instituţiilor cu atribuţii în reglementarea imigra-
ţiei şi prevenirea imigraţiei ilegale: ORI, poliţia de Frontieră. 

Un alt domeniu de interes semnalat de interviurile cu diferiţi experţi şi 
practicieni ai domeniului este legat de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
diferitelor categorii de imigranţi. La acest nivel, deşi au înregistrat progrese 
semnificative, legislaţia românească şi modul ei de implementare au nevoie de 
corectări şi adaptări, reformulări şi amendări cu privire la drepturile şi libertăţile 
minorilor azilanţi, la străini – victime ale traficului de persoane şi ale exploatării 
prin muncă, la imigranții veniți în România în scop de muncă, la educaţia mino-
rilor din familii de imigranţi, la accesul străinilor şi a unor categorii specifice din 
rândul acestora (persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, minori neînso-
ţiţi, victime ale violenței) la servicii precum: asistenţă socială, asistență juridică, 
asistenţă medicală, locuire, piaţa muncii, cursuri de limba română etc. 

întrebarea cu privire la capacitatea sistemului instituţional românesc de a 
face faţă unui val în creştere de imigranţi indiferent de scopul pentru care mi-
grează, și care pot să vizeze România ca destinație sau țară de tranzit, a generat 
informaţie de cercetare extrem de interesantă. în economia de ansamblu a cerce-
tării noastre o bună parte din informaţii şi concluzii reflectă ponderea mai mare 
a interesului sistemului de gestionare a imigrației în România care se axează, 

așadar, pe dimensiunea protecţiei şi securităţii frontierelor. Celelalte aspecte ale 
gestionării imigraţiei, așa cum am precizat, devin subsumate acestei perspective 
de organizare a sistemului public instituțional. Interpretarea datelor de cerceta-
re justifică paradigma de analiză pe care am ales-o – paradigma instituţională 
– drept cadru general de formulare a metodologiei şi modelului de analiză. Ac-
centuăm în acest sens observaţiile şi recomandările care trimit la un manage-
ment centrat pe instituţii şi sistem instituțional mai degrabă decât pe individ, 
familie/grup/comunitate, adică pe imigrant şi drepturile sale.

Experţii şi practicienii intervievaţi au semnalat, în principal, riscuri şi vul-
nerabilităţi sistemice privind imigraţia ilegală şi capacitatea sistemului in-
stituţional românesc de a gestiona imigraţia legală. în acelaşi timp, riscurile 
şi vulnerabilităţile sistemice îşi fac simţită prezenţa şi sunt semnalate ca atare de 
respondenţii din studiu în ariile de gestionare a imigraţiei care nu intră sub in-
cidenţa directă a controlului migraţiei legale şi prevenirii imigraţiei ilegale cum 
sunt: gestionarea imigraţiei pentru muncă și corelarea cu fenomenul emigrației/
mobilității românești în scop de muncă, imigrația pentru studii, integrarea 
imigranților în societatea românească, accesul străinilor la servicii, categorii 
speciale şi grupuri vulnerabile de imigranţi.
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85Recomandări
punctul central al cercetării noastre se regăseşte în identificarea de probleme 
pentru care experţii domeniului din interiorul sistemului public de management 
al imigraţiei şi din societatea civilă au formulat propuneri, recomandări şi soluţii 
în vederea unei gestionări benefice a imigraţiei în România. Vom prezenta 
în cele ce urmează o listă – sinteză a acestor probleme, deficiențe, riscuri și 
vulnerabilități sistemice identificate și semnalate ca atare, la diferite nivele de 
expertiză în sistemul de gestionare a imigrației, pentru care experţii și practicienii 
respondenți au făcut recomandări, au găsit posibile soluții și au sugerat căi de 
rezolvare pentru eficientizarea activităţii sistemului. 

Abordare integrată în gestionarea fenomenului imigrației

Un prim pas în rezolvarea nevoii de abordare integrată a gestionării fenomenului 
imigrației de către sistemul instituțional l-a reprezentat unificarea instituţiona-
lă a ariilor care vizau migraţia și respectiv azilul în anul 2007. Forma actuală 
de organizare a sistemului instituţional în domeniul imigraţiei este preferabilă 
şi are potenţial de funcţionare. Argumentul fundamental pentru această reor-
ganizare a sistemului de management al imigrației prin unificarea domeniilor 
migraţie – azil îl reprezintă potenţialul mai mare de coordonare instituţională, 
de coroborare de practici şi proceduri şi de urmărire a parcursului unei decizii. 
încrederea experţilor în acest tip de organizare este amplificată de exemplele de 
bune practică oferite de alte ţări, modelul olandez fiind cel mai adesea invocat în 
sensul gestionării benefice a imigraţiei.

pentru a răspunde nevoii unei abordări integrate în gestionarea fenomenului 
imigrației, interpretarea datelor culese prin interviuri conduce:

•  fie la ideea înfiinţării/creării unei singure instituţii publice responsabilă 
de gestionarea imigraţiei în România; 

•  fie la construirea unui mecanism funcțional și informațional mai eficace 
și de coordonare inter-instituţională care să armonizeze şi eficientizeze 
activitățile actualelor instituţii cu competențe în gestionarea imigraţiei 
în România.

Un al doilea pas în constituirea unui sistem integrat de management al imi-
graţiei îl reprezintă continuarea procesului de reformă. Experţii practicieni ai 
sistemului şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale recunosc în egală 
măsură progresul făcut de gestionarea fenomenului imigraţiei în România. Le-
gislaţia actuală asupra imigraţiei în România este un pas înainte semnificativ, 

iar instituţia centrală în jurul căreia se organizează managementul fenomenului 
face parte dintre instituţiile cu ritm alert de modernizare.

Experţii ORI propun o filosofie de organizare a domeniului, în baza căre-
ia să poată fi gestionate atât stabilitatea, cât şi dinamica fenomenului imigraţiei, 
pe de o parte, cadrul teoretic şi practica juridică, pe de altă parte: organizarea 
cadrului juridic pe trei paliere – Legea, Hotărârile de Guvern, procedurile de 
implementare.

La nivelul practicilor de implementare a sistemului naţional integrat de 
management al imigraţiei, recomandările şi observaţiile se referă la (a) adap-
tare la specificul naţional şi (b) comunicare eficientă în interiorul sistemului 
instituţional.

O abordare integrată a gestionării imigraţiei de către sistemul instituțional 
românesc ar presupune, aşa cum reiese din datele de cercetare, existenţa unui 
centru decizional unitar care să reunească competențele și activităţile desfăşu-
rate în prezent de instituţii dispersate, ceea ce în momentul de faţă crează bariere 
de comunicare.

Totodată, abordarea integrată vizează includerea şi definirea rolurilor spe-
cifice ale autorităţilor locale în sistem. Mai mult, rolul autorităţilor locale asoci-
at de respondenţi cu integrarea imigranţilor trebuie asumat de acestea şi corelat 
cu funcţionarea sistemului naţional integrat de gestionare benefică a imigraţiei. 

Viziune strategică la nivel național de gestionare a imigrației

Strategia naţională în domeniul imigraţiei trebuie reorganizată, în perspec-
tiva unei abordări coerente şi în jurul unei viziuni strategice, care să devină 
punctul de reper al oricăror modificări viitoare şi al practicilor concrete de im-
plementare. Gestionarea benefică a imigraţiei în cadrul unei strategii naţionale 
asumate este dependentă de corelarea fluxurilor informaţionale din cadrul dife-
ritelor componente ale sistemului naţional care au legătură cu problematica imi-
graţiei – de exemplu sistemul de asistenţă medicală, asistenţă socială, educaţie, 
sistemul juridic și altele.

O viziune strategică la nivel naţional presupune corelarea politicilor specifice 
fiecărei arii a gestionării imigraţiei în România. Aceste politici specifice privind 
imigraţia trebuie corelate cu politicile publice privind emigrația/ mobilitatea în 
scop de muncă a românilor și cu piaţa forţei de muncă din România. Legislaţia 
din domeniul imigraţiei trebuie elaborată în acord cu ultimele definiţii şi analize 
ale fenomenului la nivel european şi la nivel internaţional. proiectele derulate în 
interiorul sistemului instituţional şi ulterioarele adaptări şi modificări la nivel de 
legislaţie trebuie elaborate în mod necesar în cooperare cu partenerii sociali, mai 
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acestui tip de politici.

Discursul public asupra imigraţiei ca soluţie la dezechilibrele de pe piaţa for-
ţei de muncă din România este o componentă fundamentală a gestionării bene-
fice a imigraţiei în România. Efectele posibile ale unui discurs public inadecvat 
asupra imigraţiei ar putea genera sau întări stereotipuri şi reprezentări negative 
ale imigranţilor la nivelul populației din România, ceea ce ar conduce la dificul-
tăţi în termeni de integrare a acestora. politicile publice privind imigrația și in-
tegrarea străinilor în societatea românească nu vor putea evita această secţiune 
a relaţiei cu populaţia românească pe de o parte, a informării/ comunicării cu 
subiecţii direct vizaţi de reglementările domeniului, pe de altă parte.

Arii specifice de intervenție în cadrul sistemului național inte-
grat de gestionare a imigrației

O posibilă soluţie în gestionarea riscurilor şi vulnerabilităţilor sistemice iden-
tificate a fost propunerea unei schimbări de optică a politicilor de imigraţie în 
sensul centrării acestora pe imigrant ca persoană cu drepturi şi obligaţii. 

Un caz particular al acestei nevoi de recentrare a politicilor publice în dome-
niul imigraţiei este reprezentat de categoria toleraţilor. în acest sens, legislaţia 
românească trebuie să reglementeze clar secțiunea privind solicitanţii de azil ale 
căror cereri au fost respinse.

în plus, legislaţia actuală nu este clară în secţiunea privind asistenţa victime-
lor – cetățeni străini, traficaţi şi exploataţi în România. Statutul de „tolerat” 
anulează dreptul la asistenţă pentru imigranţii (de regulă, femei) – victime ale 
traficului de persoane sau ale exploatării de diferite tipuri. în acest sens, legislaţia 
românească şi practicile aferente trebuie să prevadă şi să pună în aplicare un set 
de măsuri care vizează identitatea socială şi juridică a imigrantului: standarde 
minime de asistenţă socială, medicală, juridică, acordarea dreptului la muncă şi 
dreptul la viaţă de familie. 

Totodată, legislaţia românească trebuie să modifice anumite reglementări 
cum este cazul instituţiei parteneriatului civil, nerecunoscute de către statul 
român, pentru a asigura respectarea drepturilor imigranților și pentru a nu atra-
ge asupra României proceduri de infringement de la nivelul Comisiei Europene, 

Respondenții au menționat că reglementările privind minorii neînsoţiţi şi 
pe cei care au împlinit vârsta de 18 ani nu sunt suficient de clare. Acest lucru 
conduce la disfuncţionalităţi în privinţa reprezentării juridice a minorului ne-
însoţit solicitant de azil şi în acelaşi timp interferează negativ în procesul său de 
integrare în societatea românească.

Experţii intervievați au semnalat, totodată, dificultăţi de ordin practic legate 
de relaţia imigrantului cu diversele sisteme: sistemul de asistență medicală, 
sistemul bancar care nu recunoaşte documentele legale eliberate imigranţilor de 
către autorităţile publice pentru aceştia.

O altă problemă semnalată în cadrul cercetării este legată de legislaţia muncii 
din România. Respondenţii au identificat imigraţia pentru muncă ca fiind una 
dintre ariile prioritare ce necesită intervenţii atât la nivelul legislativ, instituţio-
nal, cât şi în termeni de aplicabilitate.

Opinia general împărtăşită este aceea potrivit căreia statul român îşi va con-
serva politica numărului mic de imigranţi pentru muncă, ceea ce înseamnă că 
fluxul de imigranţi poate fi controlat şi gestionat coerent. Astfel, aceştia au făcut 
referire la necesitatea unor modificări ale regimului imigraţiei pentru muncă, 
care, în acelaşi timp, trebuie corelate cu legislaţia naţională a muncii şi atribuţi-
ile instituţiilor cu competenţe în domeniu. în acest sens, se sugerează rezolvarea 
problemei detaşaţilor pe teritoriul României prin aplicarea Directivei europene 
96/71.

potrivit experţilor respondenţi, inserţia muncitorilor străini pe piaţa muncii 
este condiţionată de modificări ale cadrului juridic şi instituţional şi de o alocare 
corespunzătoare a resurselor, în special pentru acoperirea unor servicii desti-
nate special acestei categorii: cursuri de limbă română, interpretare, traduce-
rea documentelor (diplome, certificate) imigranţilor şi cursuri recunoscute 
de formare profesională.

în aceeaşi arie a drepturilor şi obligaţiilor, cercetarea a semnalat faptul că di-
namica fenomenului imigraţiei în România a creat deja necesitatea elaborării 
unor politici specifice care să se adreseze comunităţilor de imigranţi. Statul 
român va trebui să ia în considerare statutul juridic al unor minorităţi reprezen-
tative numeric pe teritoriul României, „noile minorităţi” – generate de imigraţie, 
având nevoie de politici publice prin care să se asigure integrarea acestora și par-
ticiparea lor activă la viața socială, economică și culturală a societății românești 
în paralel cu păstrarea identităţii entice. în acelaşi timp, statul român, consideră 
unii dintre respondenţi, ar trebui să elaboreze şi să aplice politici publice precum 
politicile educaţionale pentru copiii imigranţilor din România.
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89Anexa 1
Studiul „Gestionarea benefică a imigrației în România” are la bază cercetarea 
calitativă de tip interviu în profunzime cu reprezentanți cheie ai instituțiilor 
și organizațiilor implicate în gestionarea imigrației în România precum și cu 
experți independenți și reprezentanți ai mediului academic relevanți pentru do-
meniul mai sus-menționat.

Cercetarea s-a desfășurat în perioada iulie-noiembrie 2009, iar instituțiile și 
organizațiile care au acceptat invitația de a participa la cercetare prin discuții de 
tip interviu în profunzime au fost:

Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministe-
rul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, 
Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul IMM-
urilor, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Culturii, Cultelor și Patri-
moniului Național, Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, Reprezentanța 
Comisiei Europeane în România, Camera Deputaților, Senatul României, Aca-
demia Română, Organizația Internațională pentru Migrație, Înaltul Comisariat 
al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Consiliul Național Român pentru Refugiați, 
Salvați Copiii, Institutul Național de Statistică, Forumul Român pentru Refugiați și 
Migranți, alți experți independenți și reprezentanți ai mediului academic.

precizăm că cercetarea are la bază informație rezultată din 26 de interviuri. 
Totodată, menționăm că în cadrul unor instituții guvernamentale cu atribuții 
directe în gestionarea imigrației, cum este de exemplu Ministerul Administrației 
și Internelor, au fost realizate interviuri cu mai multe structuri instituționale cu 
competențe pe arii diferite în managementul imigrației, și, de asemenea, inclusiv 
în unele substructuri instituționale cum este Oficiul Român pentru Imigrări au 
fost intervievate mai multe Direcții/Departamente cu atribuții specifice în ceea 
ce privește imigrația în România. 

Temele care au fost abordate în cadrul interviurilor au fost:
1.  Legislația românească privind migrația, cu accent pe imigrație.
2.  probleme noi în domeniu care au apărut după elaborarea legislației 

românești în cele două sectoare - migrație, imigrație și care au nevoie de 
analize și dezbateri pentru formularea de legislație și politici publice efi-
ciente.

3.  Aspecte legate de integrarea imigranților în România.
4.  Sistemul instituțional românesc ce gestionează problematica imigrației.
5.  propuneri de amendamente, recomandări, formulări, reformulări, soluții 

la probleme particulare și generale în vederea unei gestionări benefice a 
imigrației în România.
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95Foreword
The Beneficial regularisation of immigration in Romania study is part of the series 
of sectoral researches and analyses conducted under the Migration and Deve-
lopment programme, by the Soros Foundation Romania, with the purpose of 
contributing to the design and promotion of coherent public policies, which are 
reliable and sustainable in the field of migration, by mobilising the exisiting ex-
pertise at national level and at different institutional and organisational levels 
with regard to the management of migration flows.

The qualitative research was conducted between July and November 2009, 
and the list of institutions and organisations taking part in the research through 
in-depth interview included:

The Ministry of Administration and Interior, the Ministry of External Affairs, 
the Ministry of Labour, Family and Social Protection, the Ministry of Education, 
Research and Innovation, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Minis-
try of SMEs, Trade and Business Environment, the Ministry of Culture, Cults and 
National Patrimony, the Ministry of Regional Development and Housing, the Re-
presentation of the European Commission in Romania, the Chamber of Deputies, 
the Senate of Romania, the Romanian Academy, the International Organisation for 
Migration, the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, the 
National Council for Refugees of Romania, Save the Children, the National Statis-
tics Institute, the Romanian Forum for Refugees and Migrants, other independent 
experts and representatives of the academic environment.

The Beneficial regularisation of immigration in Romania study aimed a series 
of objectives which are are defined at the intersection between the legal-institu-
tional analysis of a phenomenon and the experience of making operational the 
normative framework as it is perceived by the experts in the field. Combining 
the information collected by interviewing the experts-practitioners in the public 
system for the regularisation of immigration with the information generated by 
the representatives of several organisations from the civil society in the field is, in 
our opinion, an important plus in reaching the objectives listed below:

1.  Analysis of the attitudes and perceptions of various institutional actors 
with regard to the regulating framework and the tools used in the mana-
gement of immigration;

2.  Analysis of the recently emerged problems after the design and implemen-
tation of the Romanian legislation in the field of immigration;

3.  Analysis of the aspects related to the integration of immigrants in Romania.
This study is intended as a useful instrument, providing scientific evidence 

on a reality of the Romanian society - the immigration phenomenon in 2010, 
with a view to support the efforts of the institutional system for the regularisa-

tion of immigration in Romania to consolidate and bring the Romanian natio-
nal immigration management system in line with the European developments, 
through coherent measures adapted to the national particularities and an impe-
rative step towards integration at European, regional and international level. 

At the same time, the study refers to relevant experiences („lessons learnt”) in 
implementing immigration regularisation policies, at the level of the Romanian 
institutional system, proposing Romania and the Romanian authorities as coun-
try of reference - regional expert for the countries in the region, which can provi-
de examples/experiences to be replicates in the management of immigration.

In the end of this forward, on behalf of myself and of the team of researchers, 
I wish to thank the institutions and organisations that agreed to participate in 
the Beneficial regularisation of immigration in Romania study. We would also like 
to extend special thanks the experts and practitioners representatives of the im-
migration regularisation system in Romania, whose relevant contributions and 
observations have provided the added value and the substance to the study. 

Coordinator, 
Iris Alexe
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99The beneficial regularisation 
of immigration in Romania. 
Terms and concepts
The term „regularisation” refers, of course, to the wider context of the organisati-
on and decision-making related to the dynamics of a social phenomenon – the 
management of immigration, in this case. This research conducted by the Soros 
Foundation Romania uses the term „immigration” with the meaning given and 
established at international level in the specialized literature and in European 
programmatic documents, which is that of „the action by which a person establi-
shed his or her usual residence in the territory of a Member State for a period that is 
or is expected to be, of at least 12 months, having previously been usually resident in 
another Member State or a third country” (acc. to art.2 (b) of the (EC) Regulation 
no. 862/2007 of the European parliament and of the Council of the 11th of June 
2007 on Community statistics on migration and international protection and 
repealing Council Regulation (EEC)no. 311/76 of the Council on the compila-
tion of statistics on foreign workers). Likewise, The Migration Acquis Handbook 
defines immigration as follows: „Movement of persons into a State. Some States 
define immigration to include only those seeking permanent residence, but common 
usage generally includes all non-citizens entering the State, whether for a short visit 
or with interest to remain permanently.”1 

A proper regularisation of immigration can only be achieved using a high-
performance management system in the field. Therefore, the terminological 
problem occurs, in this case, concerning the gender - „management” for which 
„regularisation of immigration” is becoming a species, thus acquiring the mea-
nings derived from the latter.  

The regularisation of immigration should be understood as a set of actions 
of allocation and regularisation of the public resources, designed to organise, 
plan, estimate, control and coordinate the flow of aliens entering the territory of 
Romania, legally or illegally, within the limits of the policies which determines 
the attitude of the state regarding this phenomenon.2 

The moral-positive dimension of the term associated with the regularisation 
of immigration - „beneficial” - translates, in the general field of the management 

� Movement of persons into a State. Some States define immigration to include only those seeking 
permanent residence, but common usage generally includes all non-citizens entering the State, whe-
ther for a short visit or with interest to remain permanently. P.J. van Krieken (ed.) The Migration 
Acquis Handbook (200�), T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, p. 422 
2 See Government Decision no. 4�6/2�st of April 2004 on the approval of the National migration 
strategy, Chapter 2, Policies 2.�

of immigration, to „efficiency” and „effectiveness”. A truly efficient and effective 
management is the main provider of performance in the „areas” which are ma-
naged. If efficiency implies the existence of certain effects which are in a causal 
interrelation with the efforts made to obtain them, effectiveness is achieving the 
objectives and performing the tasks in preset time and quality conditions. As a 
consequence, high-performance immigration management can only be the result 
of an efficient regularisation of this system of social and institutional relations 
generate by the immigration flows on the territory of the Romanian state.

The types of migration/immigration flows with which the Romanian autho-
rities are faced, resemble those encountered in all the other Member States of 
the European Union (EU) and which are regulated by mechanisms concerted 
and agreed at Community level: permanent legal immigration (especially for fa-
mily reunification, marriage with a Romanian citizen, repatriation); temporary 
legal immigration (here is where students, workers - the so called „replacement 
migration”3, refugees and asylum seekers are included); illegal transit migration; 
circulatory migration with the help of migration networks (legal or illegal).      

As reflected by the current analysis, the efficiency of this management of 
public resources is directly dependent on the cooperation between public insti-
tutions and institutions and organisations outside the public system, in particu-
lar, institutions of the civil society which deal with different aspects of national 
migration.

For this study, the beneficial regularisation of immigration and the wider 
management system of the phenomenon refers to the way in which the instituti-
onal actors involved – the institutions and the relationships between them, take 
part in the coordination, organisation and control of the social phenomenon at 
national level: immigration. 

The beneficial regularisation of immigration is therefore equivalent to efficient 
and effective management of the public resources allocated and the enforcement 
of the legislation specific to the field and of the institutions involved, as well as 
the prevention of certain risks and systemic vulnerabilities generated by ille-
gal immigration, smuggling of migrants, human trafficking. At the same time, 
it represents a functional and institutional model of adjustment to the subject 
matter, a normative framework set against the dimension of „normality” confi-
gured by the specific European legislation and the premises of the accession the 
Schengen Area. 

� It refers to the migration which is based on the recruitment of labour force from outside the EU 
for qualifications showing a deficit in the Union and for jobs and qualifications not requested by the 
locals.
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of the immigration 
phenomenon
This study defines its research questions and hypothesis in correlation with a series 
of studies conducted under the programme Migration and Development launched by 
the Soros Foundation Romania (FSR) in 2006, through the study Living abroad on a 
temporary basis. The Economic migration of Romanians: 1990-2006 (coord. by Du-
mitru Sandu)4. The programme generated, to the same extent, research information 
useful for the central and local Romanian authorities, the Romanian workers and the 
aliens immigrating to Romania, by drawing conclusions which serve as hypothesis 
for subsequent researches, such as this study on the regularisation of immigration on 
Romanian territory.

Thus, in this cumulative logics provided by the Migration and Development pro-
gramme, this research reiterates questions and conclusions from previous studies, 
defining them in theoretical and empirical analysis contexts specific to the years 2009 
and 2010, a period during which the labour market imbalances in Romania and the 
economic and social crisis may have an impact on the immigration phenomenon. 

particularly, we have used as point of reference in the design of this research the 
applied studies developed by projects such as Policies and institutions in international 
migration: work migration from Romania. 1990-2006 (2007)5; The effects of migration: 
children left at home (2007)6, The labour market in Romania and immigration (2007); 
Immigrant in Romania: perspectives and risks: (2008), Immigrants’ information needs in 
Romania (2009) and the Risks and social injustices in Romania study (2009)7.

Conducted under the same strategic concept - immigration, this study enjoys 
a different investigation framework, provided by the institutional changes at the le-
vel of the system and policies in the field of immigration regularisation in Romania. 
The study was not limited only to the exploration of the institutional dimension or 
the legislative dimension and normative regulation dimension of the management 

4 An opinion poll at national level land two micro regional researches in the counties of Teleorman 
and Vrancea; qualitative researches in six communities in the country with high index of emigration 
and four communities abroad in Italy, Spain and Serbia.
� The study emphasizes the analysis of the dynamics of the legislation in the field and of the attributes 
of the main public institutions, together with the effects of these legislative dynamics. 
6 The study analyses the social problems generated by the departure of Romanian workers abroad 
focusing on the approximately ��0,000 children left at home, as well as solutions to minimize the 
effects and the impact of this imbalance, from lack of affection to lack of supervision, to the integra-
tion difficulties faced by Romanian children returning in the country after attending a curricula in 
the Spanish education system.
� The presidential committee for the analysiss of social and demographic risks (September, 2009). 

of immigration. The questions which are designed to generate research information 
were aimed, at the same time, at the perceptions of the practitioners and experts in 
the system of institutions regulating immigration in Romania on our own integrati-
on policies and on the compliance with the legislation and the practice of European 
approach to the phenomenon, given that, at the level of the European Union, there 
are new requirements and regulation concerning the approach to immigration. 

The results of this research are intended also as a diagnosis of the problems in 
the regularisation of immigration in Romania and as a brief presentation of the pro-
blems signalled by practitioners and experts in the field, at national level. Listing the 
problems in the field of the management of immigration shall be corelated, from the 
conclusions point of view, to a series of suggestions and recommendations to solve 
these problems, where applicable, being also aimed at specific public policies, by in-
terviews conducted among the Romanian experts directly involved in the regulari-
sation of immigration. 

A distinct category of the research results refers directly to social aspects and 
series of actions, which are not covered by the Romanian legislation in the field of 
immigration or are insufficiently regulated in the current composition of the natio-
nal system for the regularisation of immigration. As shown by the observations and 
comments of the various experts, these problems are defined either from the per-
spective of an insufficient correlation between the Romanian legislation and the Eu-
ropean legislation in the field, or by the occurrence of certain specific phenomenon 
for which the Romanian institutions were not prepared. The shift from the drafting 
of norms to their implementation, through sectoral policies and institutional mecha-
nism, is responsible, as we will see in this research, for the creation of a flow of infor-
mation and interpretations which are not necessarily convergent in terms of unique 
databases, shared access to information and undertaking of an integrator role for the 
coordination measures in the field of immigration in Romania. 

Topics such as those signalled by the studies related to immigration under the 
Migration and Development programme justify continuing the research on the immi-
gration of the phenomenon in Romania. This framework generates a question with 
„systematic” reference to the beneficial regularisation of immigration in Romania:

Is the Romanian institutional system able to cope with a significant increase of the 
flow of immigrants in Romania?

We shall try to find an answer to this question by investigating the opinion and 
performing the analysis of the observations and comments of the elite experts in the 
field of regularisation of immigration. Their specific experience and competence in 
different fields of activity of the management of migration/immigration was from 
the very beginning defined as a main resource for the increase of the degree of effici-
ency with which the public authority participates in the current regularisation of the 
phenomenon.
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103The information gathered in the interviews with the representatives of different 
public institutions and non-governmental organisation was the main resource in 
the establishing of recommendations and suggestions for the improvement of the 
institutional framework and general and particular context of the regulation of legal 
immigration, prevention and fight against illegal immigration in Romania.

The content of this study cannot be separated from a wider research framework 
and the necessary correlations, analogies and comparisons implied by the informati-
on and conclusions of the studies generated by the research under the Migration and 
Development programme between 2006 and 2009. Added to this, there is the report 
of the presidential Committee (2009) on the vulnerabilities, developments and re-
commendations of public policies at national level, whose statistical data, interpreta-
tions and suggestions shall be correlated with the data and results of this research. 

The reason for such correlation and analysis in the general research context does 
not require a detailed explanation, we believe: different research methodologies con-
cerning the diagnosis and evolution of a social phenomenon, with the purpose of ge-
nerating recommendations and public policies provide results which must, in their 
turn, be interpreted in a metadiscourse, at the next level, by an expert in public poli-
cies. The results of such researches with different methodologies should be comple-
mentary, highlighting one of the dimensions of the same subject matter of the study. 
The logics of the scientific research tells us that the contradiction or the fundamental 
differences between the research results based on different methodologies represent 
a source of information for the formulation and the implementation of a system of 
public policies.

1. The Labour market in Romania and immigration� analyses the problems of 
immigration when there is a relatively low number of immigrants in Romania and 
investigates whether and how immigration could constitute an answer to the demo-
graphic challenges and imbalances on the Romanian labour market. Thus, by signal-
ling a relatively low number of immigrants from different categories in Romania, the 
authors launch research questions which are apparently unnecessary in the context 
of the management of immigration, especially labour immigration. In reality, if we 
shift our focus from the quantitative perspective to a comparative analysis methodo-
logy, we cannot avoid the question launched by Monica şerban, focused on medium 
and long term: Is the experience of the labour market of countries which have acceded to 
the EU in previous waves relevant for the dynamics of the immigration phenomenon in 
Romania? In other words, what can we learn from the lessons provided by the regula-

� Monica Şerban, Alexandru Toth (200�) Labour market in Romania and immigration, FSR Publi-
shing House, Bucharest; the study questions and interprets the information provided by the repre-
sentatives of 600 companies, organised in � sub-samples of 200 units, corresponding with the fields of 
constructions, textile industry, services (hotels), companies with at least �0 employees, selected based 
on their distribution at the level of the � Romanian historical macro regions.

risation of immigration in countries such as Italy, Spain, portugal, Greece or Ireland, 
which became from countries exporting labour force to countries of destination for 
immigrant workers?9 

2. The Immigrant in Romania: perspective and risks study10 focuses on identi-
fying and analysing the perspective of immigrants and institutional actors which can 
influence the management of the immigration phenomenon in Romania: employer 
unions, trade unions and representatives of public authorities in Romania. The re-
search content which produces the information of the study is represented by the 
life stories of the immigrants, stories about their interaction with the Romanian state 
and with the representatives of the employers, the attitude of Romanians with regard 
to immigrants from the perspective of immigrants, the opinions of employer unions 
and trade unions on the difficulties of using immigrant labour force, as well as the 
possible solutions identified for the management of immigration, especially work 
immigration.

A first category of subjects of the research - representatives of the employer uni-
ons and the trade unions, to different extents, a work force deficit on the Romanian 
market. Alongside the construction sector, several areas of the labour market were 
unable to find qualified workers, either because of the emigration of the Romanian 
labour force, or because of the lack of these qualifications on the labour market and 
because of the education system in secondary education and the professional quali-
fication system.11  

The employer unions, as the research reveals, are quite sceptical with regard to 
the solution of the return of the qualified Romanian workers abroad. Their represen-
tatives, together with those of trade unions, are, rather, supporters of the solution of 
professional reconversion and qualification of inactive population, present especially 
in agriculture, by using funds made available by the European Union, in the field 
of human resources. Even for this second solution approved by the representatives 
of the two social partners, difficulties have been signalled related to the access and 
implementation of European programs, the representatives of the two categories of 
respondents revealing divergences regarding the need and the possibility of increa-

9 Monica Şerban: Increase of the number of immigrants in 200� (over 6�,000 persons acc. to www.
osf.ro/ro/comunicate_detaliu.php) and the configuration of plans for return to Romania, as shown 
by the results of the researches on samples of Romanian emigrant workers in Spain and Italy have 
validated the hypothesis of the author, op.cit., p ��.
�0 The research includes 40 semi-structured interviews with the representatives of social actors on 
the labour market in Romania: immigrants (Senegal, Philippines, China, India, Tunisia, Papua-New 
Guinea, Iraq, Turkey, Ukraine, the Republic of Moldova), trade unions, employer unions and public 
authorities, non-governmental organisations working in the field. The second dimension of the re-
search suggested by the authors refers to the � case studies with companies which have immigrant 
employees; see Ovidiu Voicu, Georgiana Toth, Simina Guga (200�) Immigrant in Romania: perspec-
tives and risks, SFR, Bucharest; also see www.osf.ro
�� O. Voicu et alt., op.cit., pp. ��-��
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105sing the salaries as a motivational factor and as a way of speeding up the solving of the 
problem regarding the deficit of qualified workers on the Romanian market.12 

Although trade unions and employer unions agree with regard to the immediate 
need of compensation of the work force deficit in Romania by immigration, they 
disagree with regard to the short-term and medium-term effects of this type of policy 
of massive immigration. For example, the trade unions signal the problems of such 
policy of importing work force from countries which are poorer than Romania, whi-
le the strategic observation regarding the decrease of the salaries and of the integra-
tion difficulties of immigrant’ communities, if the authorities would conduct active 
immigration policies, as part of the economic development strategy, in the field of 
immigration.13 

3. The Immigrants’ information needs in Romania study14 shows that „The main 
information sources used by the immigrants are mainly those based on the relational 
capital of the immigrant - relatives and friends, ethnic group and religious groups. 
From the point of view of the accessibility of information, the most problematic in-
stance of communication is represented by public institutions.” Also, the authors of 
the study emphasize that „language barriers and problems associated with human 
resources in these institutions - hostile attitude sometimes manifested towards im-
migrants, insufficient knowledge of the rights of people with legal right of residence 
in Romania by some of the employees of public institutions” are all deficitary areas. 
As the study reveals, it is not just the communication, but also the relation with the 
institutions are marked by disfunctionalities. Also, the attitude of the population to-
wards aliens shows deficits and has an undesired impact. „If the relation of the immi-
grants with the Romanian institutions was characterized in all cases as problematic, 
living with Romanians, interacting with them on a daily basis was assessed positively, 
at least according to the declaration level and in general terms. In return, the detai-
led discussions revealed quite the contrary. In reality, the attitude of Romanians to 
aliens (of a different race especially) is assessed as being rather closed, stereotypical 
and even discriminatory. Complementary, many immigrants, especially those from 
cultures, which are very different from the Romanian culture, tend to isolate, to live 
in closed communities, which result in integration problems.  The need for informa-
tion exists in fact on both sides.” 

�2  Ibidem, p. �9
��  The representatives of the trade unions fear the „dumping salaries” on the labour market, the 
fact that the immigrant workers would accept lower salaries than nationals; O. Voicu et al., op.cit., p. 
2�-2�
�4  Iris Alexe (coord), Georgiana Toth, Raluca Popescu (2009) Immigrants‘ information needs, So-
ros Romania Foundation, p.4�

Conclusions of the research 
on immigration in Romania 
conducted until 2009
The studies conducted between 2006 and 2009 allow the outlining of the context 
of this research by a series of statements – the conclusions of the researches in 
the Migration and Development programme, and the information, conclusions 
and recommendations of the study conducted by the presidential committee in 
September 2009.

1.  Emigration/mobility of Romanians for work is the main cause of imbalan-
ces on the labour market in Romania. 

2.  The representatives of employer associations signal the need of importing 
labour force, however, the number of companies with strategies to cover 
this deficit being relatively low between 2007 and 2008.15 

3.  The imbalances on the national labour market are found especially in the 
field of constructions and in the textile industry and the hotel industry, 
generated by modest results of the professional qualification system and 
the important percentages represented by inactive population involved in 
subsistence agriculture in the active population in Romania.

4.  The employer unions and the trade unions blame a lack of training and 
professional qualification, for this major imbalance on the labour market. 
Among the solutions identified by the respondents, the return of the qua-
lified Romanian workers from abroad is the least likely.

5.  The return in the country of the Romanian workers may have a temporary 
character, in close correlation with a cycle of economic crisis, which, once 
overcome, can be followed by a return of the Romanian workers in the 
former host states.16

6.  The professional reconversion and qualification policy is also unlikely, due 
to the time requirements for the development of these programmes.

7.  In 2008, the number of immigrant workers in Romania exceeded 65.000, 
two thirds of them from non-EU countries and one third from the countries 

�� Şerban and Toth, op.cit. 200�; Alexandru, 200�; apud Committee Report, op.cit.
�6 Dumitru Sandu, Monica Alexandru, chapter Migration and its consequences, in Risks and social 
injustices in Romania (2009), The presidential committee for the analysis of social and demographic 
risks, President of Committee -Marian Preda, pp. 26�-2��. According to the data processed in the 
research, the same countries are leading in terms of temporary arrivals in Romania and retain their 
position in the ranking of countries of origin for permanent immigration - Moldova, Turkey, China, 
USA, Syria. The immigration rates which are the highest are those related to the routes China, Turkey, 
Italy and Syria. 
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10�members of the Union (Non-EU countries: Moldova – 15%, China -14%, 
Turkey - 13%, Syria – 2%; EU countries: Italy -7%, Germany - 6%, France 
- 4%, Austria, United Kingdom, Bulgaria, Hungary – 2%, Greece - 1%).17

8.  The solution of increasing the number of immigrant workers from third 
countries is supported by the representatives of employer unions, which is 
in disagreement with the representatives of the trade unions.18

9.  In the following 5 years, the number of immigrants may rise to 200,000 
- 300,000.19 

10.  There is a deficit of legislation and immigration-specific policies aimed 
at aspects such as vulnerable immigrant categories. To this, it is added a 
difficult cooperation between the public authorities and the different so-
cial partners in terms of selection of the immigrant labour force and the 
civil society organisations which deal with refugees and aliens, victims of 
human trafficking.

11.  The policies concerning immigration must be thought out in correlation 
with the national migration and the development process at local, natio-
nal and regional level.20

12.  The most relevant categories of vulnerabilities of immigrant workers in 
Romania are: abusive behaviour of the employees which do not comply 
with labour legislation; establishment of standards and additional un-
paid working hours for immigrants; failure to recognize the nuances of 
the contractual clauses drafted in Romanian, which the workers do not 
speak; discriminatory treatment in comparison to the Romanian wor-
kers (protection of the national labour force, discrimination on racial or 
ethnic terms).21

�� Ibidem. 
�� O. Voicu et alt., op.cit., p. 2�
�9 The Romanian Immigration Office (RIO), (200�), The National Prognosis Committee - �% / �.4% 
of the population of Romania; apud Sandu and Alexandru, op.cit., Ibidem.
20 Sandu and Alexandru, op.cit., Ibidem. The general recommendation stated here also has expla-
nations and further details in the quoted chapter, per categories and sub-categories of problems for 
each of these levels.
2� Georgiana Toth, Simina Guga, in Immigrant in Romania: Perspectives and risks, op.cit., p. 40-4�; 
the research signals the need of public policies in accordance with the phenomenon of immigration, 
based on information collected from the interviews with male and female workers whom have immi-
grated to Romanian; see mainly p. 4�-�0.

Methodology and institutionalist 
paradigm – general framework 
of the research
The content of this research is defined at theoretical level inside the institutio-
nalist paradigm22 the political dimension of which accentuates the role of the 
institutional subsystems within the state in the management of problems of pu-
blic interest. The institutions of the Romanian state related to the problems of 
immigration are considered specialized actors in the fields of intervention (the 
Romanian Office for Immigration, the Border police, etc.) which belong to a 
public institutional network, which must work efficiently and effectively in the 
management of public policies related to immigration.

This empirical research provides information about the inconsistencies in 
the management of immigration, but also about the positive legal-institutional 
correlations, together with recommendations which make the institutional ne-
twork for the management of migration a unitary system, capable of controlling 
and efficiently managing the immigration policies in Romania. 23

The elite experts who were the subject of the investigation think and behave 
as the collective actor of a group of public institutions whose legitimacy of acting 
and intervening derives from the legitimacy of the State.

They make observations and recommendations for their own system of ac-
tivities, with a view to adapt it to actual empirical situations and to a dynamics 
of the immigration phenomenon whose exogenous cause is defined at the same 
institutional level - e.g. institutional and legislative changes related to Romania’s 
accession to the Schengen Area.  

The institutionalist perspective which grounded the research is, thus, the result 
of a theoretical option generated by the nature and content of the research uni-

22 Institutionalism is understood here as a paradigm within which the fundamental elements of our 
research are defined – the research questions, the hypothesis, the information collection instrument 
and the interview guide questions. As shown in the different solutions and comments made by the 
representatives of the public institutions with regard to the possibility of adaptation and change of the 
system, the only way of operating the modification is the institutional method, in an hierarchically 
organised system, resistant to change and inertial, whose features are known by the representatives 
of the elite experts and for which they suggest changes. Nevertheless, these recommendations may 
become part of the institutional practice only if assimilated in the legal and regulatory system, some 
of the experts acknowledging that the current system needs punctual changes which seem (in our 
interpretation) hampered by the „natural” inertia of the system, which is accentuated even more by 
the fact that the modifications in question do not have negative effects on any subsystem, part of 
institution of the system, which manage immigration in Romania.
2� Thomas Janoski et alt. (ed.) (200�) The Handbook of Political Sociology, Cambridge University 
Press, Cambridge, p. �0�
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109verse - the elite experts who design and implement public policies in the field of 
immigration.24

The culture of the administrative elite, the prescriptive-legal environment 
where the expertise is exercised, the options and justification for processing and 
interpreting the information in daily activities recommend institutionalist para-
digm rather than symbolic interactionism or behaviourism as space for interpre-
tation and formulation of questions, hypothesis and research instruments.  

The institutionalist paradigm is also recommended for the current research 
by the fact that immigration is currently an issue focused on the functioning of 
an institutional system, which needs attributes such as coherence, adaptability, 
applicability, prognosis and organisation for social prediction. This perspective 
within institutionalism is comparable to the idea of importance of social actors, 
even if it is less comparable with the action-taking perspective and concentra-
ting on the social action.25 In fact, for an analysis universe where the main ac-
tions belong to the institutions of the state, it is hard to find and individualist 
perspective to allow formulating hypothesis and research questions, to base the 
subsequent set of tools on research topics, interview guides and to provide some 
grounds to process the research data or to provide implementation frameworks 
for the research data.

The fundamental declarations which define the ideas and theoretical presup-
positions of this study are adequate for the research universe in which empirical 
information is generated, collected and interpreted. The essential information 
contained in this study is the result of several research questions and hypothesis 
which are aimed at a group of elite experts in the field of immigration - the repre-
sentatives of the institutions of the state at central level which deal with immi-
gration and of the civil society - experts and practitioners which take part in the 
solving of problems related to the field of immigration in Romania. 

Therefore, the logics of the research is formulated within a set of ideas which 
derives from the institutionalist paradigm, the particularity of this research fra-
mework at the level of its paradigmatic basis consists of:

24 A part of the respondents are experts from the civil society or independent experts. It is interesting 
that their perspective is focused rather on the individual, the family, the community – their recom-
mendations and observations requiring a paradigm from the field of methodological individualism. 
Also, we cannot state that there are no „institutional” observations among the comments and propo-
sals made by this type of experts, most of them being aimed at the legislation in different sub-fields 
of immigration.
2� Ronald L. Jepperson, Institutions, Institutional Effects, and Institutionalism, in Walter W. Powell, 
Paul J. DiMaggio (eds.), (�99�) The New Institutionalism in Organizational Analysis, The University 
of Chicago Press, Chicago and London, p. ���-��9. We agree with the author, who states that insti-
tutionalism cannot be compared with the perspective focused on the action of the social actors, and 
the theoretical models of this paradigm are not less capable then other perspectives (rational choice, 
for example), to provide explanations with regard to individual actions; see p. ���-��4 for the profile 
of the institutional paradigm in relation to other research perspectives. 

1.  a group of elite experts analyzes and recommends solutions with regard 
to the status of the central institutional system in the field of immigration 
regularisation in Romania - each of the members of this elite is part of an 
institution which contributes to the regularisation of immigration;

2.  observations and suggestions from the elite experts from central public 
institutions, are completed by those provided by the experts and practitio-
ners of the civil society - independent professionals, leaders of non-gover-
nmental organisations.

The dominant features, the expertise and institutional culture of the popula-
tion, defined as research universe - experts and practitioners in the management 
of immigration in public institutions require the choice of the institutionalist para-
digm, with its specific presuppositions, which can be found in:

(a)  judgments on the importance of the system of public institutions in the 
regularisation of immigration;

(b)  the European and national legal framework and regulations, which must 
be correlated; 

(c)  the need to reform the system or (d) the preparation of the system to cope 
with endogenous and exogenous risks and vulnerabilities in relation to 
the public institutions which deal with the regularisation of immigration 
in Romania.

The institutionalist paradigm, as framework of reference for this research, sugges-
ts the idea of simplifying the causal type of logics behind institutional dynamics: 
the institutions are causes which generate effects at the level of immigration re-
gularisation. All the public institutions which deal with immigration regulari-
sation in Romania take part in the decision-making process and/or implement 
and apply the effects of the decisions issued at national level, adapt programma-
tically, not spontaneously to the changes in the political and social environment 
(e.g. the passing of EU legislation, preparing for a larger flow of legal and illegal 
immigrants after the accession of Romania to the Schengen area), and provide 
only institutional answers to the requests and problems raised by the subjects 
to whom the decision and the implementation of the decisions apply, the entire 
behaviour of the elite practitioners and experts of the state being guided and pre-
scribed by legal rules and norms. 

The beneficial regularisation of immigration is, in this paradigmatic option, 
dependent on the adaptation, reformation and the efficiency of the group of in-
stitutions which deal with immigration in Romania. 

Thus, a working hypothesis comparable with the institutional paradigm 
could correlate the variable of coherent institutional organisation - legal and 
regulatory framework, communication and informational flow between the in-
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111stitutions which are competent in the field of immigration, allocation of mate-
rial and human resources by the state etc. - with the beneficial regularisation of 
immigration in Romania.

Working hypothesis: The more the Romanian public institutions are organised 
and work as a unitary and coherent system, the more efficiently the immigration 
phenomenon is managed in Romania.

We add that the term „system” contained in this hypothesis has the well-
known meaning of „relatively autonomous group of institutions and the relations 
between them, in interaction with other systems, as part of a wider system, in its 
turn a subsystem of a wider progressive institutional system (e.g. the system of pu-
blic institutions which deals with immigration is part of the wider system - the 
Romanian state - which, in its turn, is in direct relations with the states of origin 
of the–immigrants or with supranational systems, such as the European Union, 
or other international organisations)26. 

The approach of this study consists of the perspective of a diagnosis of the 
problems of immigration in Romania, from the perspective of human rights and 
promotion of the values an open society. The profile of this diagnosis consists in 
harmonizing the analysis of the normative structures and the problem of im-
migration with the representations of the practitioners, of the specialists in the 
field related to this analysis. The general objective is to obtain a comprehensive 
working instrument for the beneficial regularisation of immigration and, at the 
same time, to generate a public debate and to draft good practice standards for 
the different sectors in this field. The specific objectives of the research focused 
on the analysis of the strengths and weaknesses of the legislation, of the regula-
tions and the institutional operational framework in the field of immigration, of 
the effects created by the current legislative framework, while identifying direc-
tions and improvement solutions at the same time: 

1.  Analysis of the attitudes and perceptions of various institutional actors 
with regard to the regulation framework and the tools used in the regula-
risation of immigration; 

2.  Analysis of the recently emerged problems after the drafting of the Roma-
nian legislation in the field of immigration;

3.  Analysis of the aspects related to the integration of immigrants in Romania.

To create a rich, comprehensive image of the social reality under study, the me-
thodology applied was based on the triangulation principle. The analysis uses di-
fferent sources of information, as shown below:

26 A research under the paradigm of methodological individualism, in which the research universe 
is aimed at individuals, groups and communities of immigrants in Romania, may be part of a future 
project for the completion of the perspectives on immigration in Romania.

•  primary data collected using a qualitative methodology based on the method 
of the semi-structured interview;

•  secondary data, which resulted following the analysis of the official docu-
ments - legislation, public policy strategies, statistics. 

•  secondary data, which were obtained based on an analysis of the informati-
on in the research conducted between 2006 and 2009 under the Migration 
and Development programme.

The qualitative research involved holding 26 interviews with two large respon-
dent groups: central institutions with attributions and responsibilities in the field 
of migration/immigration and non-governmental organisations (NGOs) which 
carry out activities in this field (Annex 1). It should be noted that the sampling in 
case of qualitative research does not take into account statistical representative-
ness and that is why it uses theoretical sampling rules with take into account the 
general objectives of the research and dominant characteristics undertaken in 
the hypothetical model. All the debates were recorded in audio format and were 
transcribed entirely to guarantee the validity of the data obtained.

The research area to which the qualitative methodology used in this immi-
gration study was applied expands to categories of subjects less frequently used 
or not used in previous researches. The general selection of the interview sub-
jects was based on whether they were part of an institution directly involved 
in the regularisation of immigration - representatives of public authorities, of 
NGOs, independent experts which are directly involved in the management of 
the specific field of the immigration phenomenon. Thus, this allowed creating 
the conditions for sampling the perceptions on the dynamics and efficiency of 
different sectors of general management of immigration in Romania, and in 
many instances the opinions of the representatives of the public authorities were 
in disagreement with those of the representatives of non-governmental organi-
sations or those of independent experts - for example „the small reform” in the 
institutional system (March 2008). The observations of these elite experts in the 
field of regularisation of immigration are, usually, directly related to their speci-
fic department or sector of activity, in many cases the subjects interviewed are 
able to identify rules and series of cases, which represent the basis for a certain 
type of sectoral public policy in the field of immigration.

The topics approached during the interviews were:
1.  the Romanian legislation on immigration and its correlation with the Eu-

ropean legislation;
2.  new problems in this area, which occurred after the drafting of the Roma-

nian legislation in the two areas - migration and immigration and which 
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require analyses and debates for the formulation of efficient legislation and 
public policies.

3.  aspects related to the integration of immigrants in Romania;
4.  the Romanian institutional system which manages the problems of im-

migration;
5.  amendments suggestions, recommendations, formulations, reformulati-

ons, solutions to general and specific problems in view of a beneficial re-
gularisation of immigration in Romania.  

THE FRAMEWORK  
FOR REGULATING IMMIGRATION  

IN EUROpE AND ROMANIA
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115European Immigration
In Europe, concerns regarding the establishment of a common policy regarding 
immigration have led to approving new Directives that govern this field, in the 
spirit of European values, proclaimed as a benchmark in defining the legal fra-
meworks, the importance of migration and the correlation between economic 
growth and social mobility. Thus, across the European Union, flexible financial 
tools and institutional and institutionalization suggestions/ recommendations 
as regards this field have been added to the regulatory framework undergoing 
constant improvement, which has granted enhanced visibility and consistency 
to the regulation and regularisation of the field. On the other hand, as a result of 
this approach, the institutionalisation associated with the management of the 
matter in the EU, but especially nationally, has led to the structuring of an opera-
tional and conceptual model shared by all those concerned. 

To that effect, such policy was preceded by countless initiatives within the 
European Commission (EC).27 The common approach in terms of immigration 

2�� The notice of the Commission of �� June 200�, entitled ‘A Common Immigration Policy for Eu-
rope:  Principles, actions and tools’ (COM (200�)0��9; the Opinion of the Committee of the Regions 
of 26 of November 200� on a common immigration policy for Europe (COR/200�/2�0) ; the Euro-
pean Pact on Immigration and Asylum, passed by the European Council on �� and �6 October 200� 
(Council Document ��440/0�); Directive 200�/���/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil of �6 December 200� on common standards and procedures in the Member States for returning 
illegally staying third-country nationals (OJ L �4�, 24.�2.200�); the Regulation (EC) no.�6�/200� of 
the European Parliament and of the Council of �� July 200� establishing a mechanism for the crea-
tion of Rapid Border Intervention Teams (OJ L �99, ��.�.200�);  the proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for determining 
the member state responsible for examining an application for international protection lodged in one 
of the member states by a third-country national or a stateless person (Recast) (COM(200�)0�20); 
the Communication from the Commission of �0 November 2006, entitled ‘The global approach to 
migration one year on:  towards a comprehensive European migration policy’ (COM(2006)0���); the 
Hague Programme on Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union adopted 
at the European Council of 4-� November 2004; the Tampere Programme adopted at the European 
Council of �� and �6 October �999 which established a coherent approach in the field of immigra-
tion and asylum; the resolution of �� December 200� on the evaluation and future development of 
the FRONTEX Agency and of the European Border Surveillance System (EUROSUR) (texts adop-
ted, P6_TA(200�)06��); the European Parliament legislative resolution of 20 November 200� on the 
proposal for a Council directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals 
for the purposes of highly qualified employment (texts adopted, P6_TA(200�)0���; the European 
Parliament legislative resolution of 20 November 200� on the proposal for a Council directive on 
a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work 
in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally 
residing in a Member State (texts adopted, P6_TA(200�)0���); the European Parliament resolution 
of 2 September 200� on the evaluation of the Dublin system (texts adopted, P6_TA(200�)0���); the 
European Parliament resolution of 2� April 200� on the proposal for a Council directive amending 
Directive 200�/�09/EC to extend its scope to beneficiaries of international protection (texts adopted 
P6_TA(200�)0�6�); the European Parliament resolution of 26 September 200� on the policy plan 
on legal migration (OJ C 2�9E, 2�.�.200�); the European Parliament resolution of 26 September 
200� on policy priorities in the fight against illegal immigration of third-country nationals (OJ C 
2�9E, 2�.0�.200�); the European Parliament resolution of 6 July 2006 on strategies and means for the 

in the European Union is deemed to be an irrefutable need since ‘legal migration 
is an opportunity from which both migrants and the member states can profit; in-
asmuch as the progress in the field of legal migration shall nonetheless be accompa-
nied by efficient actions for fighting against illegal immigration’28, starting from the 
assumption that ‘European policies regarding migration shall observe the regulati-
ons of international legislation, particularly those concerning human rights, human 
dignity and international protection’.29  

The large areas covered by the European legislative and institutional regulati-
on framework to be found as part of the legal and institutional regulation system 
in each Member State, thus for Romania, as well, are presented as follows: 

Legal migration - which should be regulated by way of clear, transparent and 
fair regulations; at the same time, each member state shall control the number of 
migrant workers which it can integrate on the work force market, by paying due 
attention to the Community preference; 

The integration of immigrants in host societies. In all the member states, the 
definition of the notion of ‘integration’ has a component that is related to ‘assi-
milation’ and another one that is tributary to ‘multiculturalism’, but the weight 
given to one or the other varies a great deal. There are different experiences; there 
is a different history when it comes to exposing European societies to the mo-
dern and contemporary migration phenomena, just as there are varying means 
of integrating the potential benefits of immigration in the specific development 
policies of each community state.  Some countries have reached a stage of effi-
cient management of the control of the access to the national territory, whereas 

integration of immigrants in the European Union  (OJ C �0�E, ��.�2.2006); �200�XG0�0�(0�) the 
Hague Programme. Strengthening Freedom, Security and Justice in the European Union – the Offici-
al Journal C 0��, 0�/0�/200�; �200�XG0��2(0�) the European Council and Commission Action Plan 
implementing the Hague Programme on strengthening freedom, security and justice in the European 
Union – the Official Journal C �9�, �2/0�/200�; �200�DC0669 Communication from the Commissi-
on - Policy Plan on Legal Migration [SEC(200�)�6�0]; �200�IP02�� European Parliament resolution 
on the links between legal and illegal migration and integration of migrants [2004/2���(INI)] JO C 
�24E, ��.�.2006; �200�DC062� Communication from the Commission to the Council and the Euro-
pean Parliament - Priority actions for responding to the challenges of migration - COM/200�/062� 
final; COM (200�) �2� – the framework programme on Solidarity and Management of Migration 
Flows for the period 200�-20��; COM(200�)0��9) - Communication from the Commission entitled 
‘A Common Agenda for Integration - Framework for the Integration of Third-Country Nationals 
in the European Union’; COM(200�)0�2� - Communication from the Commission establishing a 
framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 200�-
20��; COM(200�)0�90) - Communication from the Commission entitled ‘Migration and develop-
ment: some concrete orientations’; COM(200�)0669) - Communication from the Commission enti-
tled ‘Policy Plan on Legal Migration’. 
2� Proposal for a European Parliament resolution on a common immigration policy for Europe: 
Principles, actions and tools.
29 Ibidem.
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11�others operationalize concepts which are typical of ‘assimilation’ or encourage 
the experience of ‘multiculturalism’.

The European Union is trying to establish a common set of indices for measu-
ring the degree of integration of the immigrants, in close connection with the indi-
ces defined in the Lisbon Strategy for the social, economic and educational fields. 

There is a big difference in terms of the state of things, between what speci-
alists call ‘awareness’ of the (need) for integration and the integration as such. 
However, across Europe, there is a huge discrepancy between the public speech 
on the need to use a single set of indices in the member states to measure the 
degree or the level of integration that will then underlie the assessment of a par-
ticular policy and the use in practice of such indices, not to mention a coherent 
system of assessment to agree on. 

Immigrants entering legally, who may reside on the territory of a Member 
State (with the option of long-term integration), should be supported inasmuch 
as the situation is beneficial for both the immigrants and the host society. The 
public policy tools adopted by the national authorities and states should allow 
the integrated immigrants to actively participate in the life of the local commu-
nity, to promote diversity on the job and in schools and to fight discrimination. 
Nonetheless, immigrants who wish to be integrated shall be ready to respect 
the identity and values of the EU and the Member States, including human ri-
ghts, the rule of law, democracy, tolerance and equality. Obviously, integration is 
much less possible in the countries facing exceptional pressures exercised by im-
migration since other countries lack the capacity of integrating a large number 
of immigrants or the immigrants target other EU states. 

Integrated border management – as a response to this need, the Frontex Agen-
cy (the European Agency for the Management of Operational Cooperation at 
the External Borders of the Member States of the European Union) was created, 
i.e. the ideal vehicle for channelling the collective response of Europe on illegal 
migration. The purpose of this institution, as established based on the (EC) Re-
gulation no. 2007-2004, is improving the integrated management of the foreign 
borders of EU member states. It participates in strengthening freedom and sa-
fety of EU citizens in addition to the national devices for the management of 
external borders of Member States.

Return – the provisions for leaving the territory of a Member State apply in the 
case of illegal aliens whose stay has become illegal or whose right of residence 
has been cancelled or revoked. The return decisions or the decisions to return 
under escort shall apply, as appropriate, to illegal aliens whose stay has become 
illegal or whose right of residence has been cancelled or revoked. Depending on 

the situation, a measure prohibiting the entry for a particular period of time may 
be ordered.

The coordination between the Member States - controlled immigration within 
the community is considered to be more favourable than leaving the immigra-
tionist policy up to each Member State. The change in the policy at EU level is 
marked by the Commission Communication on immigration, integration and 
work of June 2003. The three focuses of the migration policy in this communi-
cation are:

1.  The migration flows are needed to make up for the work force shortage 
that will begin to increase after 2010. Between 2010 and 2030, the number 
of employed persons is expected to decrease by 20 million workers in the 
EU amid a scenario of work force shortage due to population decline and 
the decline of skills.

2.  The European Union must ensure better immigrant integration. This is 
required to ensure the future migration flows and, in this context, the Eu-
ropean Union shall strengthen the legal immigration channels to replace 
the current illegal channels. The immigrant integration process should in-
clude key issues such as: the access and integration into the labour market, 
language and education skills, the provision of housing, social and health 
services, the provision of social, cultural and civil rights for the immigrants 
legally residing in the European Union.

3.  The European Union must take the initiative to provide a coherent mi-
gration policy at European level. While immigrant integration measures 
remain the responsibility of the Member States, the Commission should 
intensify its efforts to achieve a more coherent framework at EU level. This 
requires the coordination of national integration policies. 

The cooperation with third countries – ever since the Tampere European Council 
(October 1999), the Member States have adopted the principle that the EU policy 
on asylum and immigration must necessarily involve the cooperation with the 
countries of origin and transit of immigrants. The Council has admitted that de-
veloping a comprehensive perspective on immigration also involves addressing 
political and human rights issues in partnership with these countries. Strategies 
have been developed to address not only the need to reduce the push factors, pri-
marily through economic development in the countries of origin and transit, but, 
at the same time, to support activities such as the legislative reform, the enhanced 
law enforcement capacity and modern border management systems.

As of 2007, the European Commission has established a comprehensive pro-
gramme to support the efforts of the Member States in the field of migration and 
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119asylum called the General Programme ‘Solidarity and Management of Migration 
Flows’, consisting of four financial tools and four funds, respectively: the Euro-
pean Fund for the Integration of Third-country Nationals, the European Return 
Fund, the European Refugee Fund and the European External Borders Fund30.

The overall objective of the General programme ‘Solidarity and Management 
of Migration Flows’ is to ensure the fair sharing of responsibilities between the 
Member States so as to introduce an integrated management of the external bor-
ders of EU Member States and to implement common policies on asylum and 
immigration. In the period of 2007 – 2013, in the EU, the amount allotted for the 
programme for all the states is EUR 4,020.37M. 

The European Fund for Integration of Third-country Nationals support the 
efforts of Member States to allow third-country nationals with different econo-
mic, social, cultural, religious, linguistic and ethnic origins to meet the residence 
requirements and to facilitate their integration into European societies. The fi-
nancial package for the implementation of actions financed under the Fund in 
the period of 1 January 2007 to 31 December 2013 is EUR 825 M.

The European Refugee Fund supports and encourages the efforts of the 
Member States to accept refugees and displaced persons in the territory and face 
the consequences of admissions, taking into account the Community legislation 
in this field. For this Fund, the sums allotted for the period of 1 January 2008 to 
31 December 2013 amount to EUR 628 M. 

The European Return Fund supports the Member States in better managing 
the return, in all its aspects, based on the concept of integrated management and 
by stipulating joint actions to be implemented by the Member States or national 
actions, which contribute to achieving Community goals related to the principle 
of solidarity. 

The External Borders Fund contributes to achieving the following objecti-
ves: the efficient organization of controls, which include both verification and 
surveillance missions related to the external borders; the effective management 
by the Member States of the flows of persons at the external borders under the 
Schengen acquis and the principles of respectful treatment and dignity; the con-
sistent application by border security staff of the provisions of Community law 
on the crossing of external borders; the improvement of the management acti-
vities organized by consular and other services of the Member States in third 
countries on the flows of third-country nationals entering the territory of the 

�0 Established by way of the Decision no. ���/200�/EC of the European Parliament and of the Coun-
cil (OJ L 292, ��.��.�996), Decision no. ��4/200�/EC of the European Parliament and of the Council 
(OJ L �44, 06.06.200�), Decision no. ���/200�/EC of the European Parliament and of the Council 
(OJ L �44, 06/06/200�) and Decision 200�/4��/EC as part of the General Programme ‘Solidarity and 
Management of Migration Flows’ (OJ L �44, 06/06/200�).

Member States and the cooperation between Member States in this respect. The 
External Borders Fund is applicable from 2010. 

The Hague Programme (2005) has established 10 priorities of the EU to stren-
gthen the area of freedom, security and justice in the next five years. This program-
me has established a balanced approach to legal and illegal migration, including 
measures to combat illegal immigration and trafficking of persons and action 
plans. That is the case with the plan on legal migration and integration of mi-
grants which particularly targets immigration from third countries and the 
European Action plan on Job Mobility in 2007-2010, which takes into account 
geographical and professional mobility within the European Union.

The Stockholm programme approved by the Justice and Home Affairs 
Council (30 November 2009) expressly states that the successful integration of 
third-country aliens, legally resident in the Member States, remains the key to 
maximizing the benefits of immigration and defines the strategic guidelines in 
the field. In the Stockholm programme, the objective of granting equal rights, 
responsibilities and opportunities to all is the essence of European cooperation 
for more effective integration policies in the Member States.

The Fourth Ministerial Conference on the integration of immigrants, with 
the theme ‘Integration as an engine for development and social cohesion’ held 
in zaragoza, on the 15th and 16th of April, 2010, was conducted in the context 
of the entry into force of the Treaty of Lisbon and the approval of the Stockholm 
programme in the fields of Justice and Home Affairs.

In the Joint Declaration of the Ministers of the Member States responsible for 
integrating immigrants, the Member States agree to give priority to the following 
key issues regarding integration: education and employment, active involvement 
of the authorities at all levels of government, integration policy evaluation and 
analysis of the importance of indices set in the context of different migrant po-
pulations and various national policies on integration in the Member States31.

After the accession to the European Union on the 1st of January, 2007, Ro-
mania entered a new phase, which involved the preparation and adoption of the 
measures required for the application of the Schengen acquis, the effect of which 
would be lifting the internal border controls in March of 2011.

By way of the Agreement signed in Schengen on the 14th of June, 1985, Bel-
gium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands agreed to gradually 
drop the control at their common borders and to introduce the freedom of mo-
vement for all the citizens of the signatory Member States, other Member States 
or certain third countries. The Schengen Convention was signed by the same 

�� http://ori.mai.gov.ro/comunicate/citeste/ro/�2/
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121five states on the 19th of June, 1990. The Convention stipulated the measures 
and guarantees necessary to implement the free movement of persons. The pro-
visions of the Convention amend the relevant laws in each country and shall be 
subject to ratification by the parliament. They cover: the elimination of internal 
border controls for the signatory states; the creation of a single external border 
with clear control rules; the access of all Schengen countries to the Schengen 
Information System (SIS), which provides information on personal identity or 
other information in the Schengen area. 

Meanwhile, Italy (in 1990), Spain and portugal (in 1991), Greece (in 1992), 
Austria (in 1995), Sweden, Finland and Denmark (in 1996) were added to the 
first five signatory countries, and Iceland and Norway also became parties to the 
Convention. There are currently 25 members with full rights in the Schengen 
Area: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, 
the Netherlands, poland, portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Hun-
gary. On the 18th of May, 1999 an agreement was signed between the EU and 
Iceland and Norway, countries outside the Community. Through such agree-
ment, the signatories became partners in the implementation and development 
of the Schengen acquis. At the same time, the Agreement defines the means of 
participating in the space of free movement within the European Union.32

The Agreement and Convention, along with the declarations and decisions 
adopted by the Schengen Executive Committee, make up the Schengen acquis. 
During the drafting of the Treaty of Amsterdam, a decision was taken to incor-
porate this acquis in the European Union since it referred to one of the main 
objectives of the domestic market, namely the free movement of persons. To 
this end, the Council of Ministers has identified the measures contained in the 
Schengen acquis and, according to their legal basis, has determined the classi-
fication or the new Title IV: visas, asylum, immigration and other policies rela-
ted to the free movement of persons from the Treaty establishing the European 
Community or Title VI: provisions on police and judicial cooperation in crimi-
nal matters of the EU Treaty.33

The legal integration of the Schengen area into the EU was accompanied by 
an integration of the institutions. The Council has incorporated the Schengen 
Executive Committee and the General Secretariat of the Council has incorpora-
ted the Schengen Secretariat. 

�2 According http://www.schengen.mira.gov.ro/
�� http://www.schengen.mira.gov.ro/Documente/utile/infoutil/intrebari%20frecvente.pdf

Immigration in Romania
In the last two decades, immigration law in Romania has undergone several 
changes due to pressure from both the actual facts and European regulations, 
accepted as part and foundation of a new situational reality. In both options, 
however, as stated by experts in the field, the analysis of the needs/ requirements 
of the national framework came before the adoption of a model of ‘best practi-
ces’ in this field.  On the other hand, at least in theory, if not practically, valuing 
the expertise of European partners is considered an important condition for 
success in this area. 

From the perspective of the Romanian legislation for this area, references are 
made mainly to three main regulations: Ordinance 194/2002 on aliens in Roma-
nia, as republished and amended by the Emergency Ordinance 55/2007, which 
regulates the movement of aliens in Romania in a broad sense. This law governs 
the entry, stay and exit of aliens in/ from Romania. Under this law, third-country 
aliens entering the Romanian territory is permitted once certain conditions are 
met and once the visa has been obtained. As regards the stay of third-country ali-
ens who are temporarily in Romania, they can stay on Romanian territory based 
on the residence permit; the Emergency Ordinance 56/2007 on the employment 
and deployment of foreigners in Romania, which stipulates that foreigners can 
be hired or seconded based on a work authorisation, which replaces the work 
permit, and the National Strategy on Immigration 2007-2010 (the Government 
Decision 1122/2007). This strategy primarily aims to maximize the positive 
effects and minimize the negative effects of immigration on society, including 
the lines of action related to several aspects of this phenomenon, such as: con-
trolled immigration, prevention and combating of illegal immigration, asylum, 
social integration of aliens and immigration management in conjunction with 
the phenomenon of emigration of Romanian citizens.

Decision no.  616/2004 for approving the National Strategy on Migration sti-
pulates that, by way of the legislation on integration, the categories of aliens that 
enjoy integration programmes are defined. It aims to support the active partici-
pation of aliens with their domicile or residence in Romania to the social, eco-
nomic and cultural life of the country, thus contributing to building a relation-
ship based on trust and mutual accountability between them and the Romanian 
society.

The measures taken in the field of alien integration primarily target employ-
ment, access to social security and health insurance, access to housing, access to 
medical services, education and the learning of Romanian and the facilitation 
of cultural integration, while at the same time maintaining the cultural identity 
of the aliens. The policy in this field expresses the willingness of the Romanian 
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123state to support the individual potential of the interested parties, so that aliens 
might become active members of the community and might contribute to the 
development of the Romanian society in general.

particular emphasis is given to people belonging to vulnerable groups (vic-
tims of on gender/ sex based persecution, unaccompanied minors, victims of 
torture, the elderly, etc.).

The responsibility for coordinating the integration programmes for refugees 
and other persons who have been granted a form of protection, aliens with legal 
residence in Romania devolves upon the Romanian Immigration Office, as a 
specialized structure, in charge of implementing the immigration policies of the 
Romanian Government, while the practical implementation of the integration 
programmes is achieved by this structure at central level and by its structures in the 
territory, in cooperation with the central authorities, local authorities and NGOs. 
The civil servants and persons in management positions and the staff hired in the 
field of health services, education and employment must be adequately trained to 
respect the language, cultural, religious, physical and psychological differences of 
aliens in the process of integration. By acknowledging the fact that acquiring Ro-
manian citizenship facilitates better integration of aliens in the Romanian society, 
the Romanian state ensures and encourages the access of all aliens with their domi-
cile or residence in Romania to the procedure for obtaining Romanian citizenship. 
It is crucial that those involved in this area, whether public servants at all levels, 
the general public or aliens themselves, should always be aware of the impor-
tance of supporting the integration process. The degree of integration of aliens 
in the Romanian society will have a considerable impact on the public’s attitude 
towards current and future immigrants.34

In the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ 
during 2007 - 2013, Romania will enjoy about EUR 78M allotted as follows: the 
European Refugee Fund – EUR 4,401,038.41; the Fund for Integration of Third-
country Nationals – EUR 6,954,228.27; the European Return Fund – EUR 
6,374,426.17 (only for the period 2008 to 2013); the External Borders Fund 
– EUR 59,657,000.

As regards the use of these funds, several objectives are targeted, in line with 
those established in all EU Member States: the European Refugee Fund aims 
at supporting the integration of people from the target groups, whose stay in 
Romania is stable and lasting or, as appropriate, the restoration of third-coun-
try nationals or stateless persons. With the help of the European integration of 
third-country nationals, immigrants will acquire the knowledge and skills ne-
cessary for integration through information packages, civic orientation courses 

�4 According to http://www.interjobs.ro/legislatie/hotarare_6�6.htm

and language courses completed in the country of origin. The Commission has 
approved the Multi-annual Programme for Romania in the European Fund for In-
tegration of Third-country Nationals for the period 2007-2013. In this, Romania 
has chosen to focus on three of the four strategic priorities of the Fund, namely: 
(A) the practical application of the ‘common basic principles of the immigrant 
integration policy in the European Union’; (B) the development of indices and 
methodologies for assessing the progress, for adjusting the policies and measu-
res, and for facilitating the coordination of comparative learning, (C) the conso-
lidation of capacities of enforcing policies, intercultural and coordination skills 
within the Member States at various levels and departments of public adminis-
tration. By way of the European Return Fund, the voluntary returns of third-
country nationals will be facilitated, in particular through the assisted voluntary 
return programme in order to ensure efficiency and sustainability of returns. 
The External Borders Fund will support the creation of border infrastructure 
and the related buildings, such as border stations, helicopter landing sites, etc..; 
next-generation technologies will be installed and innovation, the exchange of 
experience and others will be stimulated.

In the field of immigration, according to the policies in this area, it is the 
right of the Romanian state to determine the categories of immigrants that are 
eligible and can reside on the national territory, according to national interests, 
but in close correlation with the programmatic policies and documents adopted 
at EU level, as well as the compliance with the immigrants’ rights, while imple-
menting the regulatory framework to prevent and combat illegal immigration 
and immigrant  return for the immigrants who no longer meet the legal residen-
ce conditions.

The Romanian legislation seeks consistency with the European one, and the 
steps and actions aimed at the social inclusion of the immigrants are specified 
both in the law of asylum (122/2006), which transposes the community regu-
lations in the field in its provisions, and in the National Action plans for imple-
menting the National Strategy on Immigration.

There is a Bill on labour migration (initiated by the Ministry of Labour, Fa-
mily and Social protection - MLFSp) aiming to develop the legislative and insti-
tutional framework in the field of labour mobility by: enhancing the flexibility in 
granting work permits; empowering the employers who use foreign work force; 
providing the legislative framework on seconding workers in the extra-commu-
nity area; improving the legislative framework on the operation of foreign labour 
mediation agencies; the transposition of the three proposals for Directives which 
are the priority agenda of the European Commission in the Romanian legislati-
on, namely:
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•  The proposal for a Directive on a single procedure to apply for a single per-
mit for third-country nationals (TCN) for residence and employment in 
the Member States and a common set of rights for third-country workers 
legally residing on the territory a Member State;

•  The proposal for a Council Directive on the conditions of entry and resi-
dence of third-country nationals for occupying highly skilled jobs;

•  The proposal for a Directive of the European parliament and of the Council 
on temporary admission of seasonal workers.

In the ‘Government Programme for the period 2009 – 2012’, the field of im-
migration is tackled in a rather marginal and indirect fashion. For example, in 
Chapter 24 - Public order and the safety of citizens, we find the following as Go-
verning objectives:

•  Actions to combat human trafficking and awareness of the danger posed 
by this phenomenon;

•  The professionalization of the relevant institutions for migration (legal and 
illegal) and asylum; the development of the administrative capacity of the 
Romanian Immigration Office (RIO);

•  The development of the inter-institutional cooperation across the national 
territory by:

 –   The improvement of the data and information exchange between the 
authorities with prerogatives at the border;

 –  The mutual support and the performance of joint actions by the bor-
der police and the authorities responsible for managing and control-
ling the employment of aliens;

 –  The integration of the biometric data in the travel documents in view 
of increasing the degree of security thereof;

 –  The implementation of a strategy to cover the work force deficit thro-
ugh selective legal migration, along with the relevant government 
authorities;

 –  The active support of a strategic policy for the EU Eastern borders, in 
accordance with the principle of solidarity.

In Chapter 26 - European Affairs of the Government programme 2009-2012 
as regards the free movement of persons, the Government aims to support the Eu-
ropean Commission recommendation to Member States not to impose restric-
tions on the access of workers from the new Member States on the work force 
market. The mobility of workers is considered a positive factor that determines 
economic growth and the states that have not applied restrictions have enjoyed 
the economic benefits of labour migration.35 For the field of migration, the ap-

�� Once Romania has joined the European Union, an important structural shift regarding the status 

proach of the European Commission is completely taken over, by underlining 
the fact that the ‘migration policy must become a common EU policy, which does 
not mean that the Member States will no longer have to have some tools available 
to stop illegal immigration and human trafficking and also to decide what economic 
sectors should allow the hiring of highly qualified people from third countries’.

Under Article 8 of the protocol on the integration of the Schengen acquis 
within the European Union, attached to the Treaty on the European Union and 
the Treaty establishing the European Community called the Schengen proto-
col, once it has become a member, Romania must fully implement the Schengen 
acquis. 

The provisions directly related to the lifting of the internal border controls 
shall be implemented and applied at the same time as the lifting of the internal 
border controls and shall be subject to the Schengen evaluation process. In this 
context, Romania has to prove its capacity to meet the relevant requirements of 
the Schengen acquis in a fair, uniform and effective manner, subject to a una-
nimous decision of the EU Council. The implementation and enforcement of 
these provisions requires that all legislative, operational and technical pre-con-
ditions should be fulfilled, especially the requirements related to the access to 
the Schengen Information System II and the effective control at the external 
borders. In this context, Romania should consider including the recommenda-
tions and best practices highlighted in the Schengen evaluations that take place 
in other EU Member States.

preparations for the ‘accession to the Schengen area’ have already started, and 
the general framework for a consistent approach at all levels has been created. 
One of the aspects considered is the adoption of legislative, institutional, admi-
nistrative and technical measures to implement the relevant acquis on migra-
tion. ‘In consideration of the membership of the European Union, the Romanian 
authorities should undertake a series of measures to align the national legislation 
with the acquis in the field of immigration. This complex process of ongoing legis-
lative harmonization and the need to seek viable solutions to solve certain failures 
encountered in implementing the current legal framework in terms of aliens make 
it appropriate to prepare a bill to amend and supplement certain regulations on the 
status of foreigners in Romania’.36 

Thus, in accordance with the Schengen Action plan and the Government’s 
Legislative programme for 2010-2012, it is up to the Romanian Immigration 

of Community citizens working or intending to work in Romania – Community citizens enjoying 
unrestricted mobility and the right to work the same as Romanian citizens occurred, and their status 
is no longer that of an immigrant, as this term only defines the third-country nationals.
�6  According to the press release from the Ministry of Administration and the Interior as of the �0th 
of May, 20�0.
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Office, as the institution responsible for implementing Romanian policies on 
immigration, asylum and integration of aliens, to take the necessary steps to 
align the legislation on aliens to the provisions of the Schengen acquis and other 
European Directives.

Therefore, it appears necessary to correlate the provisions of the national 
legislation with the provisions of the (EC) Regulation no. 810/2009 of the Eu-
ropean parliament and of the Council establishing a Community Visa Code 
(the Visa Code) and the Convention implementing the Schengen Agreement 
and the transposition of the provisions of the Council Directive 2003/86/EC on 
the right to family reunification regarding joint custody and the circumstances 
for refusing to extend the right of residence for family reunification or to grant 
temporary residence to the family members independently; of the Directive 
2009/50/CE of the Council concerning the conditions of entry and residence 
of third-country nationals for highly qualified employment purposes; of the 
Directive 2008/115/CE of the parliament and of the Council on the common 
standards and procedures in the Member States for returning illegally staying 
third-country; of the Directive 2009/52/CE of the European parliament and 
of Council laying down the minimum standards on sanctions and measures 
against employers of third-country nationals in illegal situation; of the Council 
Directive 2001/51/EC supplementing the provisions of Article 26 of the Con-
vention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, including the 
amount of penalties imposed on carriers, for every alien transported, as well as 
the provisions of Articles 3 and 4 of the Directive 2003/109/EC of the Council 
on the status of third-country nationals who are long-term residents.

EXpERTS’ pERCEpTIONS ON  
THE BENEFICIAL REGULARISATION  

OF IMMIGRATION
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129Remarks  
on immigration law
The information provided by the interviews with representatives of the public 
institutional system of immigration regularisation at a central level, indepen-
dent experts and representatives of active specialized nongovernmental orga-
nizations in Romania, highlight the need to operate a distinction between the 
coverage degree of the legislation and the procedures, techniques and details of 
the set of regulations.

Upon a basic approach, we can say that the Romanian legislation on immi-
gration is marked by two main features:

a.  although it is comprehensive and elaborated, it is insufficiently connected 
to the European Union legislation on matters of detail;

b.  at this level the government strategy is declarative and fragmentary and 
there is no set of laws regarding the axis migration/mobility-immigration, 
integrating the basic concept founder of an integrative vision.

Thus, some civil society representatives consider that a certain lack of un-
derstanding of the phenomenon of migration / mobility-immigration can be 
identified even in the National Immigration Strategy, characterized by procedu-
ral issues and insufficiently accurate mechanisms regarding the stages, activities 
and budgets to regularise various immigration domains. For example, due to a 
failure of legislation regarding immigrants whose asylum request was rejected, 
Romania is likely to witness a kind of „hidden immigrants” who vanish on the 
illegal employment market and run the risk of not being registered or of mainta-
in a direct connection with any of the state institutions. Formally, they become a 
sort of „missing persons” in the records of public authorities.

„In certain aspects, such as the law on asylum, there were suc-
cessful attempts to amend the legislation and bring the legislative 
framework up to date, namely to harmonize the legislation with EU 
norms and international standards regarding the protection of re-
fugee rights. However, there are areas where legislation lacks or is 
marked by deficiencies. And here I refer to the legislation on the re-
turn of asylum seekers whose asylum applications were rejected or of 
those who do not wish to seek asylum in Romania. The Romanian 
legislation is not yet harmonized with the Directives. It is true that 
the deadline is 2012. And there is no coherent approach to the topic 
of immigration and emigration. There is a lack of that set of laws to 
denote a comprehensive vision, a good understanding of the pheno-

menon, an understanding of the needs of Romanian society and a 
strategic plan to address the various problems posed by migration or 
immigration. There are fragments of legislation on integration, asy-
lum, returns, customs procedures, but there is no element that could 
bring all this together and show that we actually understand where 
we stand and what we want.” (independent expert)

The Romanian perception on these regulatory developments, with focus on strictly 
specialized areas of expertise, is summarized by experts in public institutions: 

„We could say that we are in such a situation right now, but not 
only us; other member states too, because you know that set of nor-
mative acts - I mean the EU area, migration, even migration regu-
larisation - and I refer to another Directive draft to be adopted with 
respect to the permit regarding the single procedure for the acceptan-
ce of foreign workers on the labour market, and I mean the single 
residence and work permit, the so-called Framework-Directive. It is 
the Directive on high qualification, which was already adopted and 
published in the Official Gazette and another Directive adopted and 
published, regarding the sanctioning of employers who employ third 
party workers illegally. They will be supplemented by Directives on 
temporary workers and transferred intercorporate workers.” (public 
institution expert)

The opinions of officials within public institutions directly involved in the regulari-
sation of immigration, regarding the degree of compatibility of the Romanian legal 
framework with the European framework point to a new stage – that of reorganiza-
tion and structuring of immigration law.  Once the negotiations with the European 
Union started, Romania has managed to integrate the principles, rules, mechanisms 
and institutions that constitute a national legislative and regulatory framework whi-
ch is good enough to allow the efficient regularisation of immigration:

„Since 2001 when the negotiations with the EU started, Roma-
nia has been making great progress in the field of legislation. Several 
normative acts, Directives were implemented, including Ordinance 
194 which, since 2002 when it was issued, has been amended five or 
six times. All the amendments were justified either by Community 
legislation, or the need to improve the legal framework.” (public in-
stitution expert)
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131The settlement process of the new legislative framework depended directly on 
the inclusion of new European Directives and the need of synchronization by the 
adjustment of the European legislation to the Romanian territory, in terms of the 
status held by Romania as EU member state:

„Trends started to manifest, such as family reunification, which 
is a right after all. In addition, Romania became more interested in 
aliens who come to study. We started to grant them longer periods of 
residence to avoid their exclusion due to a bureaucratic matter. As 
we became used to it, we saw that when you apply them (the laws - 
n.n.) you come across practical issues that must be solved. The fact is 
that the trend was to be more open to what Romanian fundamental 
things represent, and I mean the family, and this caused us to amend 
the law repeatedly (...).” (public institution expert).

Moreover, there is no need of a special demonstration to highlight the dyna-
mism of the regulatory framework and legislation adopted at the national level, 
which must follow and sometimes to anticipate the evolution of a social pheno-
menon like immigration:

„Migration is a dynamic process; therefore, legislation must be 
permanently amended. At this exact moment, there are three Direc-
tives that must be implemented, but problems crop up which we also 
believe we should remedy.” (public institution expert)

A first remark of the experts interviewed that could serve as introduction to the 
comments on Romanian legislation regarding immigration stresses that the le-
gislation and practical-institutional regularisation of immigration in Romania 
must take into account the differences between categories of immigrants. By 
defining immigration categories based on the interest of each alien entering the 
Romanian territory, they draw the attention to a misleading phenomenon rela-
ted to the acquisition of the right of residence or employment in terms of reso-
urce for a recovery in the immigration flow towards Western Europe. However, 
respondents point out the difference between the admission of aliens and facili-
tating their access and potential responsibilities of the Romanian authorities to 
ensure labour market integration. For instance, there should be no confusion 
between the obligation to facilitate procedures for the integration of aliens on 
the labour market and the obligation to provide them with jobs:

„Even if the procedures for their integration on the labour mar-
ket are facilitated, this does not mean that the Romanian authorities 
must also provide them with jobs.” (public institution expert)

An overview of the Romanian law on immigration refers to a discrepancy be-
tween the legal regulation and the practice implied by it. 

„If I believe the legislation is well made – we do have legislation. 
The thing is that we do not apply it all the time or we are faced with 
these information flows and the outcome is the same. Or the relation-
ships between institutions.” (public institution expert)

„The three basic normative acts refer rather to immigration becau-
se they concern aliens working in Romania by Ordinances 56, 194 (re-
gulating aliens in Romania, also with respect to immigration strategy) 
because as you well know GD 616 of 2004, which approved the migra-
tion strategy, was amended in 2007 by Decision no. 1122, a strategy 
regarding immigration.” (public institution expert)
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133Dynamics and institutional 
organization
The regularisation of immigration in Romania was marked by an institutional 
restructuring that practitioners in the field deem it has not yet reached the de-
gree of maturity to allow the assessment of efficiency and effectiveness. Moreo-
ver, since such a system works effectively in some European countries (the Ne-
therlands is the most commonly invoked model for the beneficial regularisation 
of immigration), experts have their own reservations regarding the effects of 
merging two central institutions related to migration regularisation: the establi-
shment of the Romanian Immigration Office following the merging of tasks and 
activities of the National Office for Refugees and the Authority for Aliens, both 
subordinated to the Ministry of Interior. Institutional practice may differ from 
the restructuring of the institutional system. The argument of its applicability in 
a dozen of European countries remains, however, the optimistic support neces-
sary for the functionality of the current organizational framework of Romanian 
immigration authority.

„The current system was introduced 2 years ago. I cannot say whe-
ther it’s been enough time to assess its efficiency. This kind of orga-
nization requires a certain period of time. Two structures – one on 
migration, the other one dealing with asylum - merged into a single 
structure. I believe this is a good thing. Ten-twelve states have this me-
thod of organization.  The Netherlands, for instance, implemented this 
structure within the Ministry of Justice.” (public institution expert) 

Despite the European model that works in other countries, the institution with 
tasks on two distinct areas, immigration and asylum, seems to have a number of 
shortcomings in terms of coordination, uniform approach and effective control 
of activities carried out within various compartments:

„(...) When the structure was smaller I was aware of everything 
that happened therein, I had a more comprehensive outlook. Now, 
because of this larger structure where I haven’t worked at all, I no 
longer have a clear picture on the outlook of the institution. Of course 
there are failures, issues, etc. but with time...If the Netherlands ma-
naged in such a way...it means the thing can be done. Considering the 
number of aliens they have, it means we can do it too. And if we can 

do it, then it means that a good management can lead to a successful 
result”. (public institution expert)

The personal experiences of practitioners within new central institutions res-
ponsible for the coordination of the public institutional system of immigration 
regularisation seem an additional argument for the future benefits of this insti-
tutional reform in the regularisation of immigration:

„From personal experience I believe that the Netherlands has a 
good immigration system and I speak knowingly because I keep in 
touch with many Dutch experts. The same goes for Germany, but I 
know better the case of the Netherlands. They are very close to aliens, 
they know how to explain things to them, they are very open and if 
they must take attitude about something, they do it. Despite the fact 
that it is a small country in terms of area. That’s one thing we must 
appreciate - although the Netherlands is a small country, it succeeds 
in managing a high number of immigrants. We have to learn from it.” 
(public institution expert)

The restructuring due to the financial and economic crisis resulted in a compre-
ssion of agencies and departments at the level of compartments of public insti-
tutions and the reduction of the number of clerks and activities within central 
institutions. The representatives of nongovernmental organizations providing 
assistance to victims of human trafficking are discontent with the effects of re-
structuring of March 2010 and provide the example of the Agency against Hu-
man Trafficking (NAHT).

„(...) with this restructuring nobody knows anymore what their 
role is. It is a general chaos. We are facing a very difficult situation.  
We just ask: can you help us like before when you had connections 
with the state institutions and mediated our relationship with other 
institutions too. (...)

Can you support us?
Well, I don’t know. We must draw up addresses. 
We knew that this was their job. We just brought the issue to their 

attention. Now it seems that basically, many of their tasks return to 
us.” (expert in a nongovernmental organization)

As regards the effectiveness of coordination of the fight against human traffick-
ing, the NGO expert believes that the reactivation of an institution that used to 



134

the beneficial 
regularisation 

of immigration 
in romania

the beneficial 
regularisation 
of immigration 
in romania

135implement the institutional reform under the form of an interministerial gro-
up, would be useful in managing this section of the immigration phenomenon 
– human trafficking and assistance provided by nongovernmental organizations 
to the victims of human trafficking.

„Before the Agency (the Agency against Human Trafficking – n.n.) 
there was an interministerial group because the proposal for the esta-
blishment of the Agency came right from the interministerial group 
and there was a national coordinator who was also the coordinator 
of the interministerial group. And there were also those meetings at-
tended by the NGOs as observers in the beginning and then as parti-
cipants with equal rights of vote. Now nothing like this happens any-
more. I mean, many efforts were made and I don’t see why we should 
give up on the things that work well. This happens in many fields, not 
only in this case.” (expert in a nongovernmental organization)

The Romanian Immigration Office is the centre of gravity of the entire Romani-
an institutional system for the regularisation of the immigration phenomenon 
and integration of aliens in the Romanian society. This role of centre of the pu-
blic institutional system and institution involved in the process of moderniza-
tion and efficient and effective synchronization with the institutions in various 
European countries is equally acknowledged by independent experts and repre-
sentatives of on governmental organizations. In this respect, some respondents, 
disagreeing with the consistency of the strategy or immigration legislation in 
Romania, support this idea of a centre with modernizing function within the 
system, represented by RIO (Romanian Immigration Office):

„Unfortunately the national strategy for migration does not pro-
vide a general perspective and the steps, budgets, activities and the 
people in charge that should be involved. And what happened in the 
past years (...) the merging of the two institutions was a desirable 
thing to do. It is a first step towards consolidation, towards a consis-
tent message. There is a single authority responsible for what happens 
in both directions. (independent expert)

„One must admit, however, that RIO is one of the few state insti-
tutions that made real efforts to implement the models from other 
member states and tried to develop systems. We carry out with them 
an annual communication and data request activity which leads to 
consistent data when this is done in the interest of the institution. 

There are missing data for which they provide explanations, but ge-
nerally speaking, they offer an accurate perspective on the number of 
asylum seekers, refugees and procedures.” (independent expert)

Respondents identified two categories of deficiencies in the short and medium 
term regularisation of immigration in Romania. The first category is related to 
the adjustment and integration of the national specificity in the current le-
gislation, which in the field of labour law, for example, is insufficiently develo-
ped in terms of details. 

„(...) I am in charge of a certain segment. I could talk to other 
colleagues to tell you more, but in the field of labour, although we are 
among the few states that modified the two permits (labour/residen-
ce), there were some issues with the seconded employees. However, 
with time these will be settled. I cannot say this is a problematic area 
given that since we are an EU member state, illegal immigration is 
out of the question. There are just a few things that need adjustment.” 
(public institution expert)

Without underestimating the benefits of the new legal framework on the regula-
risation of immigration in Romania, practitioners in the field consider that the 
system needs a second stage - the stage of structuring and reorganization of the 
legislation by levels and sections, allowing the clarification and efficiency of me-
thods, tools and procedures that are part of the whole system of regularisation 
of the phenomenon. In this respect, experts suggest a philosophy for organizing 
the field, which would allow on one hand, the management of the stability and 
dynamics of immigration, and the management of the theoretical framework 
and practice of the phenomenon, on the other hand. 

The organization by three levels of the legal framework on immigration, re-
gulated by appropriate legal instruments and procedures, seems to be the prin-
ciple of maximum efficiency and effectiveness in ensuring a dynamic balance 
of immigration regularisation in Romania. Thus, the Law, the Government De-
cision and implementation procedures are proposed as the most effective me-
chanisms to simplify and organize a legal framework whose social approach is 
expected to change continuously by increasing the flow of aliens who will immi-
grate to Romania in the coming years:

„I believe it is high time we organized our legislation on various 
levels, not hastily, but very carefully. It is very simple: there should be 
a primary legislation – a law that is simple, elastic and sets principles 
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13�with respect to migration and other areas too. To regulate the access, 
the right to a form of protection and all the other features. At the 
second level, Government Decisions for the enforcement of the law. 
Why? Because it is easier to amend a Government Decision that does 
not affect the law but refers to its enforcement. But, as I said, a minor 
issue that was omitted when the Law was elaborated may come up. 
He, who believes that the laws will continue to change as they did 
until recently when Romania was still under certain integration com-
mitments, is wrong. The laws should change rarely and effectively, like 
it would be normal in a democracy. In case a new Directive must be 
implemented, the law is amended by Government Decision.” (public 
institution expert)

„(...)We are not facing a problem, just that things must be put in 
order. Maybe there are some implementation issues, but they refer to 
human resources, public assistance and so on. With respect to legisla-
tion, I already told you it is complete, but we should think on the long 
term. There is no acute issue that should be tackled right now. The 
third level is the implementation level by specific procedures. Primary 
legislation, Government Decisions, implementation procedures. It is 
very simple both for the institution and the people.” (public institu-
tion expert)

Top benefits of the 
synchronization  
with the EU
The experts participating in interviews consider that the first effect of creating 
the legal and normative framework on immigration was materialized in speci-
fic regulations regarding the admission and residence of aliens in Romania, the 
purpose and criteria related to the number and categories of immigrants that 
come to Romania or want to obtain right of residence in Romania. In particu-
lar, the consequences of the new legislation on immigration (2001-2003) were 
shown immediately - Emergency Ordinance 194/2002 on aliens in Romania has 
clarified the issue of aliens using commercial law, under which, the right to establi-
sh a trading company in Romania was used as a pretext for the right of residence 
and / or to conduct activities different from those mentioned as a basis for the 
right to stay on Romanian territory.

„(...) As I said earlier, the legislation is under permanent align-
ment. I truly believe that we overcame a certain stage. Let me be more 
specific: when the law was elaborated for the first time, it was the clo-
sest to the European legislation; I refer to Law 194 regarding strictly 
migration. It marked a major change bringing a law that also inclu-
ded implementation rules, a very dense law, difficult to be understood 
by ordinary people.  Maybe that was not the idea. It also had benefits. 
Why? Because at the time that law was passed, there were many ali-
ens, especially for business purposes, who could not motivate their 
presence. They established a trading company that, despite the fact 
that it had 1-2 million lei as share capital, gave them the right to stay 
in Romania. Without imposing any conditions regarding the size of 
the investment, the employment of Romanian citizens, and so on. At 
that time the law (the new law –n.n) was elaborated restrictively. And 
it proved efficient because many aliens left. This showed that under 
the cover of business, they were actually doing tax evasion, working 
on the illegal labour market etc.” (public institution expert)

A category of problems that require a concerted effort at the level of the instituti-
onal system for the beneficial regularisation of immigration refers to communi-
cation and information flow within the institutional system as a whole, focusing 
on direct relations between the representatives of institutions with tasks in the 
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139field of immigration. In this area there is a need for a coordinated, coherent and 
integrated mechanism of rapid inter-institutional communication, adjusted to 
the issues encountered.

„What is the problem currently? Not necessarily that the structure 
hinders the activity at a central level, but the fact that we carry out 
our activity at 5 head offices or more. This leads to communication 
barriers. Maybe if we didn’t have different buildings, I could provide 
better answers and be more informed. Sure, we meet at certain inter-
vals. It’s one thing to meet, to be there and discuss than to talk only on 
the phone or by means of official papers. This is a question of commu-
nication. The Admission Service is in Baneasa in the former building 
(...). It is the only building in the migration department that is located 
there and you can figure out that it has no connection with the rest 
of the institution as organization. (...) This is what I call a problem 
(the difficulty of communication – n.n.), not necessarily the structure 
of the institution. It is a matter that affects the management.” (public 
institution expert) 

A beneficial regularisation of immigration performed by the institutional system 
also needs competent territorial structures involved and able to use the facilities 
and procedures of their own operating level.

„Communication is (therefore – n.n.) one of the essential elements 
of appropriate management. If it is not ensured appropriately... Besi-
des, I think we need better facilities at a local level. Indeed, facilities 
have been developed, information has been exchanged...motor vehicle 
facilities were also developed and so on... But, given what awaits us, 
I think the main concern should be to develop the capacities of terri-
torial structures, of the segment in charge of the fight against illegal 
migration and everything it implies – development measures, return 
measures, etc. Because I believe this will give us a hard time.” (public 
institution expert)

Moreover, other institutions involved in managing the problems associated with 
immigration also feel the need to build consistent and effective information flows. 
It seems that a computer network available for all the institutions in the immigra-
tion regularisation system is absolutely necessary to ensure communication, co-
ordination of activities and synchronization of actions within the system. In this 

respect, the information held by each of the institutions - parts of the system - are 
insufficient for the effective regularisation of immigration in Romania.

„(...) I can tell you that every year there are hundreds of people 
who register at our office in order to look for a job or obtain a job, so 
they are not that many.” (expert in a public institution)

„We have a structure and we established a connection with those 
who know how many aliens enter the country since I cannot know 
that an alien entered Romania, that he/she requested a form of pro-
tection on the Romanian territory. I must be informed and if that 
person is sent to me, the only thing I do is to apply the legislation in 
force – register the person and apply the measures so that he/she finds 
a job. So this must be the system that connects us.” (public institution 
expert)

„(...)we need a well structured and interdependent information 
system. I must know that an alien entered Romania – sure, protecting 
the confidentiality of data that cannot be made available for everybo-
dy that is part of the system; I am not entitled to have access to all the 
data, but I must be able to access the database and know how many 
aliens entered the territory and that there are potential workers on 
the Romanian labour market.” (public institution expert)

The operation of the integrated information system means to systematize and 
integrate the information within the institutional network responsible for the 
regularisation of immigration so that relevant data be collected, selected and de-
livered to / by the institutions concerned. Moreover, the institutional computer 
and information system for the regularisation of immigration in Romania must 
meet the need of data and statistics at a general level, but also on a particular level 
regarding specific matters.

„There are certain institutions that manage the matters in good fa-
ith, but they cannot provide to me the information because they don’t 
have all the details at a particular time. It also depends on what kind 
of information is requested. We should have an information system 
allowing us to know that a certain alien entered the country, registered 
as tax payer and is a foreign citizen.” (public institution expert)
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141„I mean, every employee in the system should have access to the 
information he/she needs, even to that information that another em-
ployee needs, instead of being put in a position to say „well, I don’t 
have the information now, I can consider it from now on.”  I think 
there are still a lot of things to do. Everything related to indicators, 
data collection and so on is not systematized in a way that would 
cover all matters.” (public institution expert)

„We should embark on this harmonization to determine exactly 
what information is of general interest to all institutions. We would 
need an integrated system for this.” (public institution expert)

Another issue mentioned by the experts of the institutional system for the regu-
larisation of immigration is related to the need for specialist training in different 
areas and sections of the regularisation of the phenomenon. According to them, 
the future accession to Schengen area will render Romania a more attractive 
country for immigration, while the effects of the current economic crisis will 
begin to fade.

At a strategic level, there are three aspects related to the preventive organiza-
tion of the immigration regularisation system in order to avoid the effects of the 
increase in the flow of immigrants: 

1.  the training of current personnel on Schengen issues; 
2.  the training of personnel within the Minister of Interior on new activities 

regarding the relationship with groups of immigrants;
3.  the training of Border police staff and the improvement of control at the 

customs.  

„In the context of the forthcoming accession to Schengen, the issue 
would be a better training of the personnel on all levels: Schengen, legis-
lation, procedures and all the matters related to this system.  Secondly, 
the training of personnel within other structures of the Ministry of In-
terior. I mean not the whole Police; criminal police is out of question in 
this case. First of all, I mean community police and public order police 
who are actually in the streets, in contact with citizens and implicitly, 
with aliens; the reason why I’m saying this is because when the borders 
open, there will be 2 new categories of aliens: those who are already in 
Romania and another category who will try to enter legally or illegally 
(we must pay attention to those who enter the country illegally). If there 
are no border controls...then...this is the most important problem we’re 
facing. The matter must be organized so that border control personnel 

(...) know what to check on a document, whether it bears the residence 
visa, etc. One must be aware whether the person in question enters the 
country legally or not. The control must be substantially improved in 
the following years.” (public institution expert) 

Government institutions that manage the integration / access to the labour mar-
ket face difficulties in attracting the necessary resources to perform the tasks for 
which they were established. 

„I think the rules are very clear and numerous – maybe someti-
mes they are too dense. I think most of the times we faced a budget 
problem and I’ll give you an example related to those who enter the 
Romanian territory and who must be granted translation facilities so 
that I can do labour mediation for them. In order for me to able to 
inform and advise them, to integrate them in a training programme 
in case they lack the practical training required by the vacancies, and 
in order for me to place them, they must speak Romanian. Many 
times, under the law, we were bound to provide translation facilities 
to them during the activities carried out with us. There is no money. 
Translation is expensive; you know how much a translation for alien 
costs.” (expert in a public institution)
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143Integration of Immigrants 
and Integration Policy
Cointeresting the authorities in the social 
integration of immigrants 
The topic of integration of various immigrant communities in Romania must 
be dealt with according to the representations, social and cultural stereotypes 
about aliens that are present in the Romanian collective mentality. In terms of 
potential for the integration in Romanian society, the community of immigrants 
from the Republic of Moldova has the highest chances of integration in terms of 
sharing the same culture and language. Conversely, Arab, Chinese and African 
populations have the lowest chances of integration because they must cope with 
negative opinions and clichés present in Romanian social perception.37

In general, expert practitioners within the institutional system in charge of im-
migration regularisation consider that the problems related to the negative percep-
tion of certain categories of immigrants will be solved in time, in the same way that 
the spirit of tolerance has been established in other countries of Western Europe.

„It is easy for those who are close to Romania, such as Turkish 
people. The relationships have always been intense, there was a time 
when many Romanians went to Turkey and established connections; 
plus, there are Turkish people who come to work here, etc. (...) Then 
there are those categories of aliens who are the farthest from the coun-
try of origin: Chinese people (they face problems also because of the 
physical appearance, among others). You know that Dutch people and 
Germans are colder, more withdrawn, more... Integration was succes-
sful in their countries because a greater period of time passed. I think 
that in terms of social environment, integration is not a big problem. 
As nation we don’t have problems, just certain impressions caused by 
certain actions of these citizens in the past, such as Chinese people. 
Chinese people are seen as people who settle their issues among them. 
They are quiet, polite, invisible, they have no utility debts, they don’t 
get involved in conflicts, etc.” (public institution expert)

�� See the Preliminary Report of the survey carried by Totem Communications „Percepţia populaţiei 
cu privire la refugiaţii din România” („Public Perception about the Refugees in Romania”), Ministry 
of the Interior, Romanian Immigration Office, Bucharest, september 200�, p.6�.

It must be remarked that there were certain attempts - pilot projects for the inte-
gration of immigrants, involving Romanian local authorities, but whose effects 
were not brought to public attention. The problem seems to have been not so 
much the content, purpose and concept, as the context for the implementation of 
these projects aimed at the integration of immigrants in Romania. There is a fee-
ling that the projects for the integration of immigrants were rather „sequential” or 
„sectoral”, focusing either on integration into local communities, the acquisition 
of rights, or employment programs. The tacit policy of encouraging the integrati-
on of immigrants in cultural, ethnic or language communities already established 
in Romania, in the absence of a general project for the management of the rela-
tionship of these communities with Romanian society, has resulted in building a 
relational model based on the minimum resources to ensure social survival.  

The integration of immigrants on the Romanian labour market is an issue 
that generates at the institutional level a data volume which, statistically spea-
king is far from being significant. The oscillation of the immigrant status be-
tween „illegal”, „asylum seeker”, „refugee”, „tolerated person” and „legal-worker, 
student, etc..” generates at the institutional level specific responses centred and 
defined for each of these statuses (especially in terms of resources that can be 
allocated by the State for their support), given the same problematic context that 
must be settled by the Romanian institutional system by means of the immi-
grant integration policy. 

„But you realize that the problems are specific because the number 
of people who ask for our help and register is very low. So any compa-
rison is out of the question. The records contained about 400,000 per-
sons at the end of each month and only 10-20 immigrants looking for a 
job. So you can figure out that they were so few that they are lost in the 
multitude of categories that we address.” (public institution expert)

Expert practitioners within the system of public institutions in charge of immi-
gration remark: „(...) until very recently, the topic of integration of immigrants has 
never been tackled in Romania.” (public institution expert)

„For their integration? My opinion is that few things were done. 
There were rather certain categories such as the refugees that were 
taken into account; but as far as labour is concerned (the category of 
aliens from third states) the legislation makes it clear. You come here 
only if you have a job. If you lose your job, you must leave. However, 
the law stipulates that they are entitled to unemployment benefit. La-
bour permit is granted for a certain period. We don’t actually have 
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145programmes to integrate immigrants and we try to focus first on en-
suring programmes for Romanians in need, since there are so many 
categories in Romania that need support, such as socially assisted ca-
tegories. Hence, immigrants were not a priority due to a controlled 
immigration policy, but also due to economic problems which have 
led us to focus first on solving the problems of disadvantaged groups 
in Romania, in need of help. If you must divide something, you must 
be aware of priorities. (...) I think that currently, Romania is not open 
to the issue of immigration and I also believe it receives no support in 
this respect.” (public institution expert)

The integration of immigrants in Romanian society is addressed by the respondents 
in terms of examples of good practice provided by other countries with a certain ex-
perience in the regularisation of immigration. They talk about projects on the inte-
gration of immigrants undertaken by other countries that can serve as a model for 
Romania or that may be adjusted on certain segments. 

In addition, independent experts in the field of immigration policies and integra-
tion of aliens in Romanian society, along with practitioners within public authorities 
point out the need to involve local public authorities in managing the integration 
of immigrants in Romania. Even in this case the argument used by immigration 
experts is once again the example provided by some European countries in the regu-
larisation of immigration (United Kingdom, Hungary - in this case):

„There were several extremely interesting experiences regarding the 
involvement of local communities in the integration of refugees. In Hun-
gary, for instance, if I were to give an example that is close to Romania, 
geographically speaking. This was the case of people whose conditions 
were definitely better. I know that there was a pilot project in Romania 
too, by 2006/2007, but its results were never made public. I myself have 
not found them published and it would be interesting to see what hap-
pened because it dealt with the placement of refugees in certain com-
munities, helping them in terms of accommodation, of integration on 
the labour market. Training courses were provided and reinsertion was 
facilitated.  When I saw the initiative regarding the Romanian pilot pro-
ject, I noticed that the problem consisted in the fact that our model was 
the exact reproduction of the project in Hungary. The main deficiency of 
the Romanian project was that the local authorities involved came from 
areas that were unattractive even to Romanians. Sending in a rural area 
a person who prefers urban life seems like house arrest. So the terms of 
the project were rather unclear. I don’t know what happened, whether 

it was a success or not. I think it wasn’t because I haven’t heard of it in 
the past years. It would be useful to see to what extent it was unsucces-
sful. Because in other countries, such as Great Britain, local authorities 
are involved both in integration and services related to post-integration, 
further inclusion and guarantee of inclusion. There are specialized social 
services, there is counselling and communities are involved. Therefore, 
there are the communities from the country of origin and many of these 
models are based on the involvement of religious groups. This depends 
on the strategic choice of the major religious partner in Romania which 
should also be integrated in this type of projects. The purpose is to become 
an active social partner in the integration of people coming from other 
states.” (independent expert)

„Normally, the local authority should be the one to ensure the inte-
gration of any person. Only that our local authorities are not defined in 
such a way. Let’s be serious! Let me give you the example of Bucharest: to 
what extent do the local authorities – city halls and councils, but mainly 
city halls – know the people under their jurisdiction?” (public institution 
expert)

Rights and freedoms of immigrants
In this section we tried to identify real situations and possible problematic areas 
generated by Romanian legislation and its enforcement, by their degree of con-
nection to the legal framework and implementation at a European level, insuffi-
ciently covered areas or poorly regulated fields and the effects on the rights and 
freedoms of immigrants. The information collected through interviews with 
experts in various subfields of immigration regularisation in Romania was or-
ganized according to the following criteria:

1.  level of generality - comments on the legislation in the field - (a) overviews 
on the relationship between Romanian legislation on immigration and 
European legislation in the field, (b) specific problems and sub-domains 
of the phenomenon of immigration requiring special attention from the 
Romanian legislator; 

2.  effects of deficient laws or lack of legislation for defined categories of immi-
grants in Romania.

In particular cases, as will be seen, Romanian legislation, or rather the lack there-
of, generates non-persons – a social status that some of the immigrants on the 
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14�Romanian territory are forced to assume. We don’t know how many they are and 
there is no institution able to state their exact number. Who are they? Where are 
they? How do they sustain themselves? 

These are questions that no Romanian public institution can answer because 
no institution is in charge of them - ex-asylum seekers, whose application has not 
been approved. They remain simple shadows of refugees, non persons. And public 
authorities and official statistics in the field of immigration only deal with persons.

Some experts in the institutional system of immigration regularisation believe 
that there should be a greater concern for the rights and freedoms of aliens immi-
grating to work, since they are often at their employers’ disposal or they remain a 
loss for the Romanian labour market in case they represent qualified work force.

„On one hand, the legislation must be more flexible, on the other 
hand more restrictive. It must be more restrictive in assigning respon-
sibilities to the employer or regarding the conditions of understanding 
the status of seconded person in third states. It must be more flexible 
with respect to the immigrant’s integration: this conditioning between 
„if you don’t have a labour contract, you leave” is rather rigid and 
should be adjusted as the case may be. Maybe the person in question 
is a very good professional and the employer just went bankrupt and 
I don’t think we have to get rid of a good professional only because of 
a circumstance; or maybe he/she did not agree with the employer on 
a certain contractual clause and he/she is not able to represent him-
self/herself in court unless he/she resorts to the embassy, pays lawyers, 
and so on to have his/her rights defended and the legislation is not 
flexible enough.” (public institution expert)

The comments of the experts involved in verifying the work relationships esta-
blished between employers and employees in the private countries which are 
not members of the European Union space focus on the „seconded employe-
es”. According to these comments, the Regulation (EC) no. 859/2003 of May 14, 
200338 establishes the minimum rights and freedoms for the employees secon-

�� The (EC) Regulation no. ��9/200� as of �4.0�.200� to extend the provisions of the (EEC) Regula-
tion no. ��4/�2 to the nationals of third countries which are not the subject of the provisions in ques-
tion exclusively on reasons of citizenship; meanwhile the (EC) Regulation no. 9��/2009 appeared, of 
the European Parliament and of the Council, as of �6.09.2009, to establish the procedure to apply the 
(EC) Regulation no. ���/2004 regarding the coordination of the social security systems, but also the 
(EC) Regulation no. 9��/2009 of the European Parliament and Cou�ncil as of �6.09.2009 to amend 
the (EC) Regulation no. ���/2004 regarding the coordination of the social security systems and to 
establish the content of its appendices. 

ded within the Union, that should be overtaken by the Romanian State in the 
law applicable to this type of employment relationships. 

Under this category of experts’ analysis, the Romanian legal framework is 
not sufficiently clear nor does it cover everything in relation to workers seconded 
from countries such as China, Russia, USA etc., states that are not EU states.

Moreover, the new Directives, existing or under preparation and approval 
within the European Union can bring, in the near future, a greater consistency 
and regulation of the issues in question.

„In addition to the general principles enshrining the right to free 
movement of persons and thus the free movement of workers, and 
from here, the derived rights, i.e. the law on the social security right, 
the right to entry, stay, settle, make a family and so on., the communi-
ty legislation was lacking rules regarding especially the phenomenon 
of immigration. This year two Directives already began to appear, 
regulating, on the one hand, the entry of highly qualified workers, 
and on the other hand, the provisions on sanctioning employers who 
hire third parties who are in an illegal situation. The Framework Di-
rective is in the completion stage (...), the Directive on a single licen-
se and then all these Directives establishing in the end a regulatory 
framework at European level will be translated into our bill of law.” 
(public institution expert)

„We will try to cover some gaps in the legislation regarding a better 
regulation e.g. a better regulation for the seconded workers from third 
countries, where, apart from two or three references from the Gover-
nment Emergency Ordinance 56, the legal framework is quite devoid 
of strictness.” (public institution expert)

The comments of the experts in the field of verification of the employment relati-
onships between the private employer – the immigrant employee, on the impro-
vement of the legislation for the category of „seconded” employees refer to the 
idea of extending the European legal provisions as well on the seconded employe-
es in the area of non-Member States of the Union on the Romanian territory.

„Yes, seconded from China, Russia, or the United States, if you 
want so. Currently, they fall under the Ordinance 56. But if the alien 
has an administrative document that allows him/her to work in the 
territory of a EU member state and is seconded in Romania, he/she 
falls under the Directive 96/71 ... My opinion is that in the case of ali-
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149ens seconded in Romania from an ex-EU country the Directive 96/71 
may be applied, which has a core of minimum rules, such as: to have 
ensured during the secondment the minimum wage in the country of 
destination, to get the same employment protection as other workers, 
the protection of maternity at work, youth, women who have the same 
protection, the working and rest time to be similar to the ones of the 
others (worker-underlined ns). These things should be overtaken from 
the Directive 96/71 and, by similarity, to be translated in the Ordinan-
ce 56. This should be a simple measure.” (public institution expert)

problems reported concerning the rights 
and integration of immigrants
Immigrants non-persons. 

Between the categories of immigrants from Romania, a special interest in the 
citizen rights and liberties is the category of the „tolerated”. The Romanian le-
gislation, or, rather, the lack thereof, creates a kind of ghosts of the asylum se-
ekers whose asylum applications were rejected. In the Romanian legislation fra-
meworks, under certain conditions, such immigrants, together with those who 
do not wish to seek asylum formally cease to exist: 

„And here I talk about the law on the returning of the asylum se-
ekers whose asylum applications were rejected or those who do not wish 
to seek asylum in Romania. (...) We have no data about the tolerated 
people - those who have requested asylum, whose applications were 
considered invalid and were rejected, but cannot return to their coun-
tries of origin for various reasons (humanitarian - there is a conflict in 
their country that would endanger their physical integrity or because 
they are in a difficult family situation). And in this respects we have no 
clue whatsoever. We do not know what happens to those persons. (...) 
There are certain problems with some people who are virtually forced 
into a state of legal vacuum, social vacuum, total dependence on the 
charity that some NGOs have or not.” (independent expert)

As non-persons, the immigrants from the „tolerated category” do not have any 
rights - to work, live, medical assistance, they are only allowed to stay on the 
Romanian territory.  

„The tolerated should be granted a right ... at least the right to 
work and minimal socio-economic rights. Surely there are many pros 
and cons for this, but the fact that these people have no legal rights 
to work, do not get any help from the state, means they are literally 
condemned to stay in the street and starve to death or kill someone to 
get money.” (public institution expert)

Since the „tolerated” created by the legal vacuum often passes through traumatic 
experiences, combined with the difficulty of finding a source of subsistence, it 
becomes clear that in many cases, this group needs psycho-social special assis-
tance, not to mention the case in which the need of healthcare intervenes, not 
having access to the same legal vacuum because:

„Many of them during the road to Romania go through trauma-
tic experiences. Once arrived here, they realise that they are not in 
Hollywood or in Great Britain. They are not in the movies they watch 
on television. They arrive to a country they know nothing about and 
about which no one tells them anything. They have an unpleasant 
surprise when they realize they are in a place where they are not trea-
ted much differently from how they were treated in their countries of 
origin, they cannot return to their countries of origin for economic 
reasons, or personal reasons related to what they left behind at home. 
There are no studies on this issue. It is the experience of working di-
rectly with beneficiaries. Many of them have serious mental proble-
ms.” (independent expert)

The drama of this category of immigrants gets the most diverse forms when fa-
ced with finding a source of subsistence. Whatever the work they operate on the 
Romanian territory - domestic work, construction-site workers, employees in 
companies of fellow countrymen - the lack of legislation on this issue requires 
them practically to carry out undeclared work. 

The subsistence problems faced by tolerated immigrants have, very often, 
psychological consequences, given that, coming to Romania with a horizon of 
expectations in terms of high(er) standards of living, the immigrants find them-
selves in a miserable situation, perhaps even more difficult than the one at home 
to which, for various reasons, they may not return. The traumatic experiences 
generated, many times, by the road to Romania, may end in serious psychologi-
cal problems. Under the status of tolerated - a sort of „shadow of refugees”, their 
identity lacks the legal aspect. 
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151Such social non-identity becomes legally binding only in cases where, for 
one reason or another, the representative of this category of immigrants enters 
in conflict with the law or is subject to emergency social assistance. There are no 
studies or actual data, verifiable about the size of this category of immigrants. 
Most of them prefer to „lose” by waiting to earn enough money and hoping to 
find a guide to lead them in another European country. 

Moreover, this part of the non-person immigrants engages with the Roma-
nian state in a relationship of „mutual ignorance”:

„If they get to Great Britain, France, and wherever they want to, 
when trying a new application for asylum, they appear with a double 
registration and they are deployed in the country they entered within 
the EU and where they submitted their first application. For them, 
the strict interest is to be invisible to the Romanian State and the 
Romanian state treats them as such. So they remain invisible, they 
remain with and what happens to them we know only at desperate 
times, namely when they are depressed (...).” (independent expert)

Legal identity conflict – „potential victim” or „tolerated”?

A significant problem for aliens - victims of exploitation or traffic of persons in 
Romania is related to a particular conflict within the Romanian legislation. If 
the trafficked person is an alien in Romania, he/she must cope with the legisla-
tion that includes contradictory provisions, the consequences of which operate 
against the victim. The law on the tolerance license of cancels the anti-trafficking 
law: where one requires immediate cooperation with state bodies to obtain the 
tolerance permit, the other awards to the victim the right of reflection for 90 
days („potential victim”), all the while the victim may receive assistance from 
the Romanian state. The status of „tolerated” cancels the right to assistance of the 
immigrant - a victim of trafficking or exploitation.

„And I say that about Romania, regarding how well is it prepared 
for assistance to victims - aliens, trafficked and exploited in Romania: 
the legislation is not adapted.  If the anti-trafficking law, 678, states: 
„for an alien victim identified in Romania there is a 90 days period 
of reflection”, this means that this person receives assistance from the 
first day in which he/she is identified as a potential victim. Assistance 
with all that involves medical, shelter issues and everything that person 
needs: is identified, namely from the first moment, etc.  Then a Law 
intervenes, on the tolerance permit, the stay permit, as handled by the 

RIO (Romanian Office for Immigration), which states that immigrants 
must work from the beginning with the prosecution, to have any right 
to stay here or whatever other right; it can be tolerated, but a prosecu-
tor or a judge still must determine this status. When the person is only 
tolerated, he/she does not have the right to assistance. So the laws con-
tradict themselves.” (non-governmental organization expert) 

The Civil Code, the institution of partnership  
and the European Court of Justice

A special category of cases that signals the synchronization failure of the Ro-
manian legislation with the European one is related to the same-sex marriage 
and gay or heterosexual couples, which are recognized as partnerships, where 
the institution of partnership is recognized by the legislation of some European 
Union countries39. This conflict situation may create the infringement of the free 
movement and family life right. Because the Romanian legislation does not re-
cognize this type of institution, we can expect serious legal issues at EU level, 
because there are rules of private international law that adopt the matrimonial 
recognition of a person wherever they are, as long as they do not violate the state 
laws or morals.

„The already adopted new Civil Code, because the Romanian 
legislature is so homophobic that people wanted to ensure that gay 
couples have no chance to be recognized by the Romanian state, has 
overrated; and then, not only it is prohibited the recognition of the 
civil partnerships between same-sex or heterosexual couples (what 
we know now under the term of cohabiting will no longer exist), but 
the law goes even further and there is a wording that from my point 
of view, only leads to some yellow envelopes coming the Commission, 
because there will be cases at the European Court of Justice - which 
will result in the automatic „infringement” on the free movement of 
EU citizens wishing to come to Romania.” (independent expert).

�9 It is the case of the following countries: Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Luxemburg, Great Britain, Holland, Slovenia, and Sweden. Also, the legislation 
from Island and Norway acknowledge the partnership.
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153The „newcomers” and the access to education  
in the mother tongue 

The populations of immigrants of different nationalities reached statistically 
significant levels in the Romanian population. Under these conditions, there 
are traditional communities of immigrants which, completed annually by ca-
tegories of „newcomers”, have come to numerically exceed some of traditional 
Romanian minorities. But not being recognized as a national minority, these 
communities have fewer rights than the minorities recognized by the Romanian 
legislation and therefore the Romanian authorities did not adopt any specific 
public policies. 

„We have a new Code of Education. Unfortunately, neither this 
code of education is sensitive (to immigrant communities - n. ns.). It 
includes chapter on education in mother tongue (minority language 
is the term used by the Code), which makes me wonder what happens 
to the Chinese, what happens to Iraqis, the Kurdish population, beca-
use they are not national minorities. (…) We like it or not, even if the 
Armenian minority is less than the Chinese minority40, perhaps the 
legal status is different. The newcomers have significantly less rights 
than traditional minorities (...).” (independent expert)

Regarding the integration of migrant children in the Romanian education sys-
tem and the drafting of special policies (education) for them, official data show 
no need for a specific policy for this school category. The statistics are scarce re-
garding the number of children in immigrant families; a public policy for this 
category of students is impossible to establish in the lack of information about 
the target group for which it would be designed. Moreover, according to the go-
vernment representatives in the field, it is difficult to accept an increase of this 
population in schools - children of migrant families on the Romanian territory.

„There is no relevant statistics of immigrant children. Our institu-
tion has received very rare signals regarding the cases that required 
the intervention of authorities for a child of another nationality, loca-
ted on Romanian territory; in general, they are absolutely irrelevant 
in terms of number.” (public institution expert)

40 In the 2002 census, there were ���0 persons with Armenian origin. The national statistics of 
minorities give an estimate of �000 people, including those whose origin is not �00% Armenian, but 
state themselves as Armenians. According to the data provided by ROI in the first half of 2009, the 
total number of immigrants with legal residence in Romania was of �9,��4 of persons and �4% (over 
�000) were Chinese citizens.

Refugees and asylum 
The analysis that we propose in this chapter is a descriptive exploration of issues 
and implications related to the management of asylum and refugee issues. What 
are the regulations in this area and what are their consequences? What are the 
strengths and weaknesses of these regulations? What are the priorities identi-
fied in this sector? How do the relevant institutions work together? - all these 
are questions to configure this scan.  Further, the term refugee is understood as 
the definition offered by the Geneva Convention on Refugees Status, adopted in 
1951 upon the United Nations Conference, without going here into details and 
discussions on the possible restrictive nature thereof. So the refugee is a person 
who „owing to a well founded fear of persecution on grounds of race, religion, 
nationality, membership to a particular social group or political opinion, is ou-
tside the country whose nationality holds and cannot, or, owing to such fear, is 
unwilling to put him/herself under the protection of that country.” 41 

Romania continues to be primarily a transit country, the number of aliens, 
refugees, aliens who receive a form of protection and asylum seekers being low, 
which does not allow the placing of the problem placing as a priority on the Ro-
manian public agenda. However, it must be noted that the number of asylum 
applications in 2008 increased compared to 2007 by 64%, but decreased by 29% 
in 2009 compared to 2008. In 2005-2009, the level of asylum applications was of 
0.2 applications per 1000 inhabitants.42

Table 1. Statistic data on the number of refugees and application for asylum in 43

Year 2007 2008 2009

Number of refugees 1658 1757 1596

Applications for asylum 659 1172 835
Source:  UN Refugee Agency Romania

Regarding the origin of applicants for asylum in Romania, data for 2008 and 
2009 are presented as follows:

4�  Source: 
http://www.unhcrbudapest.org/romania/index.php?option=com_content&task=view&id=��0

42 Source: Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2009: Statistical Overview of Asy-
lum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, p. ��, available at http://
www.unhcr.org/4ba��4�a9.html, accessed on 20 April 20�0  
4� Source: UN Refugee Agency Romania, http://apps.who.int/globalatlas/dataQuery/reportData.
asp?rptType=�
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155Table 1. Applicants for asylum in Romania - The first 10 nationalities44

2008 2009
pakistan 252 Republic of Moldova 136

Bangladesh 172 pakistan 92

India 141 Afghanistan 87

Iraq 133 Turkey 82

Turkey 79 Iraq 71

China 53 China 61

Georgia 43 India 41

Cameron 25 Bangladesh 40

Serbia 25 Georgia 26

Republic of Moldova 15 DR Congo 23

Total 938 Total 659
Source:  UN Refugee Agency Romania

On long term, the specialists from institutions, responsible in this area, expect an 
increase of the number of applications for asylum in Romania and highlight the 
importance of starting a process of institutional training, for the preparation of 
public policies necessary for an efficient management. 

„In Romania, if I remember correctly there are somewhere around 
55 000 aliens, refugees and so on. If the number of aliens increases 
they could become an important issue. Currently, Bucharest is a mul-
ticultural and multicoloured as the other great capitals. Moreover, a 
good thing regarding the integration system is that we do not have 
that „ghetto” system which is found in other European countries and 
has brought many social preoccupations. It may be that immigration 
and asylum become important but yet Romania is a transit country, 
a destination country for very few of them. Even those that come with 
working visa try afterwards to go further. We will not have many gu-
ests from abroad, so to speak, until the national living standards are 
higher.” (public institution expert)

44 Source: UNHCR – Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 2009: Statistical Over-
view of Asylum Applications Lodged in Europe and Selected Non-European Countries, p. ��, p. �� 
available at http://www.unhcr.org/4ba��4�a9.html, accessed at 20 April 20�0  

The fundamental document that establishes the protection of refugees, worldwi-
de, remains the Geneva Convention of 1951. Currently, the EU wants to develop 
a new framework for public policies on asylum, by the program in Stockholm. 
The Stockholm program, the latest of the agreement on EU security policies, was 
approved in December 2009. Based on the principle of affordability, the program 
extends the large-scale data collection and processing of crossing borders and 
puts them together at European level. We aims to increase the solidarity between 
the Member States regarding the management of asylum applications, the impro-
vement of the reception conditions for asylum seekers, the setting of minimum 
standards guaranteed in terms of housing, nutrition, social security, health, free-
dom of movement and access on the labour market during 2010-2014.45.

Romania’s status as a member of the European Union and the prospect of 
integration to the Schengen space involved adopting the community acquis on 
these areas in the national legislation regarding the asylum and refugees field. 
Consequently, both at the institutional and legislative level, a number of changes 
have been operated in the regulation of the asylum system. 

„For example, Romania had the first law of integration in 2004 
and until then everything that was happening in terms of integration 
was made by the UN Refugee Agency and on ad hoc basis. Now we 
have an institutionalized integration system, which is perfect, but ...” 
(public institution expert)

A selection of measures adopted to regulate this field in Romania is presented in 
the following table: 

Table 2. Measures regarding the asylum, the status and the condition of refugees 
in Romania46

Type of measures Regulation Description

The law on the 
social integration 
of aliens 

Emergency 
Ordinance 
no. 44/2004

The Ordinance intended to facilitate the social in-
tegration of aliens who have acquired some form of 
protection or a right of residence in Romania, and 
of the citizens of the Member States of the European 
Union and European Economic Area.

4�Acc.http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+2009092
�STO6�2�9+0+DOC+XML+V0//RO
46 Source: The Romanian Office for Immigrations, www. ori.mai.gov.ro
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Regulation of 
asylum in Ro-
mania 

Law no. 
122/2006

The law establishes the legal status of aliens applying 
for a form of protection in Romania, the legal status 
of alien recipients of a form of protection in Roma-
nia, the procedure for granting, termination and 
cancellation of a form of protection in Romania and 
the procedure for determining the Member State 
responsible for examining an asylum application.

Rules for the 
application of 
asylum law in 
Romania

Decisi-
on no.  
1251/2006

It establishes the general rights and obligations 
specific to asylum seekers and persons who have 
acquired a form of protection in Romania, the 
application receipt, the registration and records of 
asylum seekers and persons who have acquired a 
form of protection, the asylum procedure, and the 
cancellation and termination procedure of a form 
of protection, and the assistance granted to asylum 
seekers and persons who have acquired a form of 
protection.

Accession to the 
2007 Dublin 
Convention

-

The Dublin Convention applies to all the European 
Union countries but also in Norway and Iceland. By 
the Dublin Convention, the countries regulate what 
country shall be responsible for a certain asylum 
case. 

The regulating of 
the employment 
and secondment 
of aliens in 
Romania

Emergency 
Ordinance 
no. 56/2007

The legislative act that follows the takeover by 
the Romanian Immigration Office of the powers 
to issue documents certifying the right of aliens 
to work in Romania. Within the ordinance, the 
following notions are defined: alien, work authori-
zation, permanent worker, seasonal trainee, border 
secondment, and highly qualified personnel. The 
ordinance establishes the requirements for the 
employment of aliens.

The Romanian 
Immigration 
Office by the 
reorganisation of 
the Authority for 
Aliens and of the 
National Refugee 
Office

Emergency 
Ordinance 
no. 55/2007

The Romanian Office for Immigration is a speciali-
zed body of the central public administration, with 
legal personality, under the Ministry of Adminis-
tration and Interior. The institutions are responsible 
for: the proper and uniform implementation of 
some Community documents directly applicable at 
national level to both areas such as: The participa-
tion in the Dublin mechanism and EURODAC 
system, the circulation of uniform permits, of 
passports for aliens with biometric data.

Source:  Romanian Office for Immigration

To these changes in the regulatory and institutional framework are added, for 
refugee, programs corresponding to the three possible solutions: return, relo-
cation, and integration. The Reception Centres for refugees and asylum seekers 
or persons benefiting from a temporary protection operate in Bucharest, Galaţi, 
Rădăuţi and şomcuta Mare.

In partnership with the International Organization for Migration (IOM) we 
developed the program for assisted humanitarian voluntary return of citizens of 
countries outside the European Union which have their permits of stay in Ro-
mania expired.

The relocation program of refugees from third countries can be considered 
a best practice model for the collaboration between institutions (the Romani-
an Government, UNHCR and IOM). Following the conjugation of efforts and 
interests of the above-mentioned institutions, it was established, in Timisoara, 
the Emergency Transit Centre for hosting people in urgent need of international 
protection and for them to be relocated to other states. The special character of 
this Centre is given by its operating conditions, the services provided and the 
context in which it operates.

From a macro structural perspective, it is considered that the rules and poli-
cies in the field of refugees and asylum have had a positive development in Ro-
mania. The correlation process of the legislative framework with the one of the 
European Union is considered a strong point in the refugee and asylum policies. 
Beyond the changes that took place in institutional and regulatory plan we can 
easily see that the new social realities transform the field into a complex one, 
involving new challenges which in turn require adequate financial, human reso-
urces and extra time.

„From so many other viewpoints it is much better now that at 
least when it comes to the administrative authority the provisions of 
the law are observed. Only that the problem became more complex 
because so far we talked, so to say, about the application for asylum 
and illegal aliens on our territory. Now we talk about several types 
of visas, several ways of regulating the right of residence, the Dublin, 
Dublin In and Out cases, so to speak those who are transferred to 
Romania, and those who are transferred out of Romania. The Dublin 
casuistry is extremely complex and is new to Romania. Well, I’m hap-
py to say that the current Romanian Immigration Office even sought 
to improve its work. There were many training activities in various 
programs, people opened their minds, they understand which are the 
standards for treating the aliens and we did not have any claim regar-
ding unobserved rights.” (public institution expert)

With our practical experience, the field experts note the deficiencies of the 
law, as regards functionality and applicability of the regulatory framework and 
management by the institutional system, and they believe that the efficiency of 
the changes in the field is reduced by factors such as: 
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159The legislation sometimes incomplete, inconsistent, inap-
propriate to certain local specificities or the lack of the law 
enforcement - lead to undesirable situations such as illegal 
work, restricting access to public health services, education, 
housing, legal assistance and others. Some of these issues are 
identified by the interviewed experts, as shown in the fol-
lowing:

Unaccompanied minors asylum seekers  

„There were situations that were related to children in countries 
such as Iraq, Afghanistan, countries of this type, who were unaccom-
panied in Romania, who had their visa granting refused or the resi-
dence rights in Romania and then they had to be returned to their 
country of origin; only then it was reported that case to the Authority 
(National Authority for Child Protection – underlined ns.) and the 
collaboration of the Directorate was needed, because the child had to 
be somehow supported. This is about all, neither a statistically signifi-
cant statistic nor does it raise any signals of a growing phenomenon.” 
(public institution expert)

„From my point of view, the problem would be the asylum seekers 
children, but the ones who are alone - unaccompanied minors - as it is 
not very clearly written in the law, in that time after being 18 years or 
older but not necessarily at this age, if they received the refugee status 
they automatically have other obligations, rights and then we have a 
somehow uncovered point, meaning that the legal representative is no 
longer with them ... but they should still be represented by someone 
else within the Department for Child Protection. I believe this is a 
small drawback. Also in this respect, linking to the accommodation 
of unaccompanied minors: they have the right to stay in the Romani-
an Immigration Office Centres, but here they do not enjoy the same 
assistance they should receive in a CPD Centre, because there should 
be specialized persons there, able to give those children the assistance 
they need , while in the centre they usually, choose to stay, there is no 
such assistance. The people from Child Protection Department (CPD 
- underlined ns.) are trained to provide assistance to children, while 
here there is more for adults and they do not have this part well devi-
sed.” (expert in a non-governmental organization) 

Housing, social services and assistance for vulnerable groups

„The law provides that the refugees access the so-called social hou-
sing ... but they do not actually exist... there are none for Romanian, 
so it is very unlikely that we will find some for the refugees. There are 
several aspects relating to the assistance to refuges who encounter di-
fficulties as regards the integration or from certain vulnerable groups 
such as those who have reached the retirement age and do not benefit 
from any pension. The level of social assistance offered by the Roma-
nian state is quite small, and refugees have the same rights, receive the 
same amount of money with the difference that the refugees are alone. 
A Romanian can have a relative, to handle the situation a little longer 
... „ (public institution expert)

„That permit is temporary and is designed to be reapproved each 
year under a contract based on a proof of residence. Well, if they rent, 
they have problems because not all owners want to make a lease ... 
because of the idea of paying state fees. As such, they do not have that 
proof and they are not successful in approving their permit, this being 
the general valid housing problem.  It’s not the question of buying a 
new home, especially since it is not specified in the law. I know many 
who tried to access bank loans and could not do it, although in prin-
ciple, after obtaining the refugee status, they have almost the same 
rights as Romanian citizens, with slight differences.” (public institu-
tion expert)

The legal representative 

„Another difficulty is the liability of the legal representatives ... it 
is not very clearly stated in the law what a legal representative must 
do ... it’s pretty vague, general.” (expert in a non-governmental or-
ganization)

The material assistance and the financial aid, the access to 
employment and public services

„The material assistance is quite small for them, given that asylum 
seekers do not have the right to work until one year from when they 
arrived in Romania. Not having to work, they have no choice ... prac-
tically we encourage illegal employment practice because they cannot 
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1�1stay without work and with those 3 lei per day. So all these encourage 
the illegal employment, especially because in Bucharest and in other 
areas there are different ethnic communities and they collaborate. „ 
(public institution expert) 

„at the bank for instance, they receive the money and they will not 
accept to give them the money because they do not recognize those 
temporary residence permits. They will not release the money they 
receive from abroad, from relatives, based on that document there 
are other small problems. So they should be informed in pharmacies 
also, for example, but that is in general, they will not recognize the 
PNC with 7 and 8, but that has changed. Yes, information in the 
public institutions, about the rights of asylum seekers, about the ri-
ghts of children and adults refugees.” (expert in a nongovernmental 
institution)

Health 

The role of public institutions in this regard is limited to times of crisis - the limit 
situations, which cannot be managed by the RIO, or, in cases where the immedi-
ate hospitalization is necessary to an immigrant:

„So we provide health care only if needed, when the number of 
immigrants exceeds the capacity of reception of the RIO, i.e. when 
a large wave of immigrants entering the territory of Romania and 
some of them are ill and need hospitalization, then the structures of 
the Ministry of Health get involved. There is an informative track, all 
things are well in place.” (public institution expert)

The lack of a tradition, of own models of good practice 
in managing the immigration and therefore the asylum and 
refugees, in providing information to the majority populati-
on on the situation and the reasons why these people are in 
Romania.

„I mean that small issues that arise in practice and where you can 
infer that, unfortunately, Romania has no tradition of receiving re-
fugees and still has to learn ... We do not have xenophobic and racist 
events and this is very important, but we have prejudices about aliens, 
and this is clear.” (public institution expert)

„I still do not think the image of asylum seekers or refugees is 
pretty bad here in Romania, but anyway people should be informed. 
The Romanian Office for Integration has developed all sorts of infor-
mation campaigns such as the famous „You see an alien, he sees 23 
million.” That was very noticeable.” (public institution expert)

Overall, the inter-institutional collaboration in the field 
appears to be an efficient one, but one which is marked by 
certain failures that mainly occur in the relationship betwe-
en the institutions devoted exclusively to this area and insti-
tutions that have specific or tangential powers in terms of 
the immigration and asylum issues. The latter do not always 
understand the area or the role they should play in the insti-
tutional system for immigration management or in terms of 
the refugee and asylum issues. The failures in the system also 
come from changes brought about by political factors that 
occur frequently in most public institutions, as well as from 
the insufficient organizational skill and capacity to develop 
and support projects. However, this noted problem is not 
specific of the immigration management system, but may 
also be encountered in talks with institutional representa-
tives of the sector of social care, medical services, education 
and educational and other services. 

‘Thank God we work so well with the other relevant institutions. 
And the reason I am thankful is that we are probably fortunate to 
have a very good relationship with the government authorities ran-
ging from the Border Police, and the Romanian Immigration Office 
to the Ministry of Education and higher education institutions. It is 
true that, for us, the changes also involve a process of initiating all 
the connections again, but, so far, we have had no predicaments. The 
Ministry of Health, the Health Insurance Fund, which was initially 
very reluctant as regards the health rights of refugees, come to the me-
etings, and are open; I believe it is all about learning from each other 
what refugee assistance means...’ (public institution expert).

‘There are still certain public institutions that have powers in the 
field of integration of refugees who do not know the law, and do not 
even know that we have refugees in Romania and, as far as this is 
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1�3concerned, in terms of awareness I think there is quite a bit to do ...’ 
(public institution expert).

‘We work very well with some of them, for example, the Romani-
an Immigration Office, and that is so because they have people who 
know what to do. Even at the latest meeting with the Romanian Im-
migration Office, in terms of the resettlement programme, 100% of 
the time, we were on the same page. In any event, the authorities 
responsible for managing migration are our natural business partner. 
We have also worked well with other institutions such as the Minis-
try of Education or the Ministry of Labour and Social Protection, 
and, although they should be a natural partner for us, we still have 
to tune up our cooperation with them. It has always been difficult, 
i.e. we have worked on specific items, but I will give an example... 
When there was that agency for work abroad, we tried to work on 
information and counselling programmes for the Romanian workers 
going abroad. Although we repeatedly proposed that, we did not get 
a favourable response. We have also had talks on the issue of remit-
tances, but it has all come down to talks. We have had some contacts, 
but, for various reasons, they have said that their main problem is the 
organizational capacity to develop projects. We have not managed to 
take it further. And there is another problem related to understanding 
the issues. Efforts are required to reach a common ground. We had a 
total failure with the Ministry of Health. I only remember a project 
for the health of victims of trafficking, in which we had money to 
spend and wanted their approval for a minimum package of health 
services for the victims. We never got it. According to the legislation, 
the victims had access, or should have access, to health care services. 
In practice, such access does not materialise and, then, for the victims 
who would come through us, we almost always had to organize the 
purchase of medical services for them from private clinics, which was 
wrong’ (expert in a non-governmental organization).

Insufficient financing of the area of immigration and asy-
lum is determined, on the one hand, by the integration in the 
European Union, which has led to the withdrawal of certain 
financing entities, and, on the other hand, by a weak develo-
pment of European-funded projects for the time being.

‘Until becoming an EU member, Romania had money, for exam-
ple, from financing entities such as the United States, for victims of 
trafficking (...) or foreign citizens in Romania in a vulnerable situa-
tion. When it became clear that Romania would be an EU member, 
such type of funding disappeared. Currently, funding should mainly 
come from the Government of Romania, as for other countries, for 
instance... Belgium. In Italy, our programmes are funded primarily by 
the host government. There are also projects coming from EU funding 
or the participation in regional projects that come to be with multiple 
funding, i.e. funding from multiple sources. In Romania, the funding 
for migration has had a difficult start... the main source are the three 
projects, the three European funds47. The funding has not been ac-
cessed yet by us because of organizational incompatibility issues. For 
example, our projects on return and integration of migrants could 
not be completed. They were approved by the Romanian Immigration 
Office, but we could not sign the financing contract for bureaucra-
tic reasons… the reporting period I was talking about...’ (expert in a 
non-governmental organization).

Excessive bureaucracy still not adjusted to the complex 
realities of the phenomenon and dynamism of immigration, 
to the transnational dimension that the system of immigra-
tion regularisation in Romania must consider for different 
types of interventions regarding asylum and immigration.

„For example, we discussed with RIO several types of activities 
and we came across an article from the law on spending public money 
that allows us to do reports only every 30 days, which is stupid for any 
activity that implies spending money or activities outside Romania, 
because if we introduced this international dimension in the project... 
For instance, we want to provide medical assistance to migrants with 

4�  Reference is made to the four funds within the General Programme ‘Solidarity and Management 
of Migration Flows’: the European Refugee Fund, the European Fund for Integration of Third-coun-
try Nationals, the European Return Fund and the European External Borders Fund.
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1�5unregulated status who return to India, Bangladesh; we need to allo-
cate and spend a certain amount of money for their medical care... we 
will not be able to make a report every 30 days ... so this has nothing 
to do with immigration but only with the way the Ministry of Finance 
sees the spending of this money and spending conditions.” (expert in a 
nongovernmental organization0

participants in the research tried to outline a priority action framework in the 
field of immigration and asylum, focusing mainly on relocation, the preparation 
to join Schengen area and improvement of the asylum process and integration 
programmes, the discussion of the issue of „tolerated people” in order to identify 
viable solutions. They also highlighted the need to build an institutional network 
consisting of public institutions with tasks in the field and nongovernmental or-
ganizations that would deal with this matter according to common goals and 
express a coordination of the measures agreed.

„I think there are a lot of things to do because migration and asy-
lum represent an extremely fluid domain implying real challenges for 
most of the states. One of the challenges that Romania will face will 
be the problem of relocation and I mean the relocation of refugees 
in Romania on a permanent basis. Then, I mean the accession to 
Schengen and everything that the associated preparation implies. The 
component of migration and asylum with respect to the access to pro-
cedures, the fight against illegal migration and so on. Another impor-
tant component... I think we should mention the partnership with the 
Border Police under which we organize border monitoring missions, 
training sessions and this year we even had a cross-border component. 
We had a mission with colleagues from Ukraine and we try to train 
also the Border Police on what is the difference between migrants and 
potential refugees precisely from the perspective that they are a spe-
cial category. Therefore, the access to asylum seeking procedure and 
the territory will remain a challenge because migration routes also 
change, but perhaps Ukraine will remain a transit country, source of 
migrants for the neighbouring countries of the European Union and 
perhaps, following the accession to Schengen, Romania will witness 
even more entries from Ukraine than it does now. The issue of impro-
ving the access to the procedure remains... we have the continuous 
improvement of the asylum process, of the asylum process quality, we 
have this component for the improvement of integration programmes 
for people with a form of protection but also for those who will be 

relocated, while in terms of migration there are certain categories of 
aliens from third countries who are, let’s say, hard to return and this 
creates a category of aliens, the so-called tolerated people in Roma-
nia. Tolerated people represent a big issue because they don’t have any 
social and economic right stipulated by the law. They have a tempo-
rary status because in fact this status of tolerated person supposes a 
permit of residence on the Romanian territory with a view to future 
removal.” (public institution expert)

„It takes time and people...so people need to meet regularly, share 
the same agenda and set objectives that are common for us and for 
them.” (expert in a nongovernmental institution)
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1�9The Triangle of a Beneficial 
regularisation of immigration 
– ‘3D’: the Dynamics of the 
Phenomenon - the Dynamics 
of the Management System - 
the Dynamics of Field Analysis. 
Recommendations for a Beneficial 
regularisation of immigration
It becomes clear that the beneficial management of immigration, in Romania 
is a phenomenon that must be correlated with a large number of factors, some 
of them related to the forecast area, provided the information for the forecast is 
insufficient. In the mean time, it is clear that the process of a beneficial regulari-
sation of immigration is part of a continuous flow of inputs outside the national 
system, to be pursued and in relation to which the national public system needs 
to adapt ‘on the fly’. Therefore, this study cannot become the permanent bench-
mark of the analysis and/ or lines of reform for the national immigration mana-
gement system, but a mere endeavour to diagnose the phenomenon at a certain 
time and in certain conceptual and organizational frameworks. 

Since the phenomenon of immigration has its own dynamics, the institutio-
nal and legal system, with the immigration management practices should follow 
the specific dynamics and trends of the phenomenon, adapting to new challen-
ges and trying to prevent risks and vulnerabilities, ranked on a scale of proba-
bility. At another level, the studies and analyses of some or other component of 
the management of migration flows corresponding to the migration flows or of 
their correlation should contribute to the same dynamics in terms of identifying 
the systemic or sectorial problems and solutions it should signal ahead of time 
to the relevant public authorities in the field, so as to correct them. Likewise, 
NGOs, independent experts and international organizations active in the field 
of immigration, by way of the complex relationships they develop with the cen-
tral, as well as the local and territory public institutional system, are in a double 
position of an integral part of the system and an observer/ co-operator outside 
the system of immigration management. This way, they can identify and signal 

the system vulnerabilities more easily by their assumed role and a certain flexibi-
lity and dynamics afforded to them by their being somewhat inside and outside 
the beneficial regularisation of immigration in Romania.

The research on immigration issues in Romania has led to formulating pro-
blems that can be converted into just as many research questions for future stu-
dies on the dynamics of a phenomenon that shall be understood in its correla-
tion with the information flow and system. In terms of the correlation between 
the work assumptions and the research information content, we emphasize the 
fact that these identified problems can be grouped into areas of interest targeting 
the dynamics of the migration phenomenon, the dynamics of the management 
system and the dynamics of the immigration management, respectively.

The experts of various institutions of the national immigration management 
system signal the need to coordinate the legislation and practices related to the 
dynamics of the European Union member states. The management of mobili-
ty on the European work force market must be supplemented with an analysis 
and management of the national and regional work force mobility. In this fra-
mework, the issue of immigration is constantly related to the information recei-
ved by Romanian institutions from the attaches on employment and social issu-
es from different European countries and institutions of the Union. As regards 
the Romanian state policy regarding immigration in the current context, some 
of the practitioners in the area believe that the immigration policy will keep to 
the limits of recent years. Currently, in view of the beneficial regularisation of 
immigration, two systemic projects are being prepared for implementation - one 
for the correlation of migration/ work force, and another one for the issue of 
communication and information.

‘(...) But I think they will continue to further limit immigration 
given, of course, the latest European Directives; such principles will 
be added to our legislation. Besides, any policy has to be discussed 
with the social partners, but, here, there is a huge difference of opini-
ons between the trade unions and the employers’ (public institution 
expert).

‘And we have applied for the funds for developing the administra-
tive capacity at the Ministry of the Interior with a project idea on the 
exact issue of developing a law and a long-term strategy regarding 
migration for work purposes, thus everything that represents policy 
in our industry – i.e. migration related to work (...) the aim of which 
is precisely to develop a regulatory framework consistent with migra-
tion for work purposes: emigration, immigration, problems with em-
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1�1ployment agencies, contracts and so on, in which we try to get social 
partners involved ever since the stage of preparation for migration; 
because, as I have said, perception is very important: if I regard the 
migrant as a person with full rights, then I have a particular approa-
ch; whereas, if I regard the migrant as a person who comes to take my 
job, I have a completely different approach and, then, we have even 
included the training part in terms of migration, rights, obligations 
and so on for the social partners, precisely so that they might support 
us and be of use to us in developing the new regulatory framework. 
We will have two projects in the field of migration: one for the policy 
management and the other one for improving the immigrant infor-
mation services’ (public institution expert).

As regards the dynamics of the immigration flow, there are expectations for a 
‘natural increase’ of the number of immigrants. To that effect, the information of 
this research suggests serious problems of immigration management from the 
perspective of Romania’s accession to the Schengen area: in a few years’ time, 
Romania will become extremely attractive for all the categories of immigrants 
as a turntable for legal and illegal immigration, alike. As outlined in this stu-
dy, the areas that need more attention in the national integrated immigration 
management systems are those related to the management of external borders, 
the effectiveness of which is closely related to two categories of resources: a) the 
fitting with equipment and technology locally and regionally; b) the training for 
improving the human resources in all the authorized local/ regional institutions. 
Romania’s new status by joining the Schengen area creates an additional respon-
sibility for the Romanian state so as to ensure the EU external borders and the 
achievement of the objective of fighting illegal immigration. In this context, a 
more joint effort is required from all the institutions responsible for regulating 
immigration and preventing illegal immigration: the Romanian Immigration 
Office, the Border police. 

Another area of interest signalled by the interviews with various experts and 
practitioners in the field is related to complying with the rights and freedoms of 
the various categories of immigrants. At this level, although a significant pro-
gress has been recorded, the Romanian legislation and its means of implementa-
tion require correction and adjustment, redrafting and amendment of the rights 
and freedoms of minor asylum seekers, and aliens - victims of human trafficking 
and labour exploitation, immigrants coming to Romania for work purposes, the 
education of minors from immigrant families, the access of aliens and specific 
categories among them (people with special needs, the elderly, unaccompanied 

minors, victims of violence) to services such as: social and legal assistance, health 
care, housing, employment, Romanian language courses, etc. 

The question regarding the capacity of the Romanian institutional system to cope 
with a growing wave of immigrants, regardless of why the same migrate, who 
can visit Romania as destination or a transit country, has generated extremely 
interesting research information. In our overall research, much of the informati-
on and conclusions reflects the greater weight of the interest of the immigration 
management system in Romania, which is therefore focused on the size of the 
protection and border security. The other aspects of immigration management, 
as noted, are subsumed to this perspective of organization of the public institu-
tional system. The interpretation of the research data justifies the analysis para-
digm we have chosen – an institutional paradigm - as a general framework for 
the formulation of the analysis methodology and model. To that effect, we stress 
the observations and recommendations that refer to a type of management fo-
cused on institutions and an institutional system rather than on the individual, 
family/ group/ community, i.e. the immigrant and his/ her rights.

The interviewed experts and practitioners have mainly reported systemic 
risks and vulnerabilities related to illegal immigration and the capacity of 
the Romanian institutional system to manage legal immigration. Meanwhi-
le, the systemic risks and vulnerabilities make their presence felt and are repor-
ted as such by respondents in the study on the areas of immigration manage-
ment not covered directly by the control of legal immigration and prevention 
of illegal immigration such as: the management of work immigration and the 
correlation with the phenomenon of Romanian emigration/ mobility for work 
purposes, the immigration for study purposes, the integration of immigrants in 
the Romanian society, the access of aliens to services, the special categories and 
vulnerable groups of immigrants.  
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1�3Recommendations
The central point of our research is reflected in the identification of problems for 
which experts in the area within the public immigration management system 
and the civil society have made proposals, recommendations and put forth so-
lutions for a beneficial management of immigration in Romania. Next, we will 
present a summary - list of these systemic problems, deficiencies, risks and vul-
nerabilities identified and reported as such, at different levels of expertise in the 
immigration management system, for which the responding experts and prac-
titioners have made recommendations, found possible solutions and suggested 
solutions for rendering the system activity efficient. 

An Integrated Approach in managing  
the phenomenon of Immigration

A first step in addressing the need for an integrated approach to managing the 
migration phenomenon by the institutional system has been that of unifying 
the institutional areas that covered migration and asylum in 2007. The current 
form of organization of the institutional system in the field of immigration is 
preferable and has operation potential. The fundamental argument for the re-
organization of the immigration management system by merging the areas of 
migration and asylum is the greater potential for institutional coordination, and 
for conjunction of practices and procedures and tracking of a decision. The ex-
perts’ trust in this type of organization is enhanced by examples of good practice 
from other countries, and the Dutch model is most often cited as a beneficial 
regularisation of immigration.

In order to meet the need for an integrated approach to managing the migra-
tion phenomenon, the interpretation of the data collected through interviews 
leads to:

•  The idea of setting up/ creating a single public institution responsible for 
managing immigration in Romania; or 

•  That of building a more effective functional and information and inter-in-
stitutional coordination mechanism to harmonize and streamline the ac-
tivities of existing institutions with expertise in migration management in 
Romania.

A second step in establishing an integrated immigration management system 
is continuing the reform process. The practitioner experts of the system and re-
presentatives of non-governmental organizations equally recognize the progress 
made by the management of the immigration phenomenon in Romania. The 

current legislation on immigration in Romania is a significant step forward, and 
the central institution around which the management of the phenomenon is or-
ganized is part of fast-modernizing institutions.

The experts of the Romanian Immigration Office propose a philosophy of 
organizing the field, under which both the stability and the dynamics of immi-
gration, on the one hand, and the theoretical framework and legal practice, on 
the other hand, can be managed: the organization of the legal framework on 
three levels – the Law, the Government, and the implementation procedures.

In terms of the implementation practices of the integrated national system of 
immigration management, the recommendations and observations relate to: (a) 
adapting to the national specificities and (b) the efficient communication within 
the institutional system.

As indicated by the research data, an integrated approach to immigration 
management by the Romanian institutional system would involve the existence 
of a single decision centre that might bring together the skills and activities cur-
rently carried out by dispersed institutions, which currently creates communi-
cation barriers.

At the same time, the integrated approach aims at including and defining the 
specific roles of local authorities in the system. Moreover, the role of local autho-
rities associated by the respondents with the integration of immigrants shall be 
undertaken and correlated with the operation of the national integrated system 
of beneficial regularisation of immigration.  

Strategic Vision of National Immigration Management

The national immigration strategy should be reorganized in anticipation of a 
coherent approach and around a strategic vision which might become the ben-
chmark of any future amendments and actual implementation practices. The 
beneficial management of immigration within an agreed national strategy de-
pends on information flow linking within the various components of the natio-
nal system related to immigration issues - such as the healthcare system, social 
welfare, education, the legal system and others.

A national strategic vision involves linking policies typical of each area of 
immigration management in Romania. These particular immigration policies 
must be linked to the public policies on emigration/ mobility for work purposes 
of Romanians and the work force market in Romania. Immigration law should 
be developed in line with the latest definitions and analyses of the phenomenon 
in Europe and internationally. The projects within the institutional system and 
the subsequent adjustments and amendments in terms of legislation shall neces-
sarily be developed in cooperation with the social partners, especially since the 
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1�5employers’ and trade unions’ representatives have divergent perspectives on this 
type of policy.

The public discourse on immigration as a solution to the imbalances on the 
work force market in Romania is a fundamental component of the beneficial 
management of immigration in Romania. The possible effects of an inadequa-
te public discourse on immigration could lead to, or reinforce, stereotypes and 
negative representations of immigrants among the population of Romania, whi-
ch would lead to difficulties in terms of their integration. The public policies on 
immigration and integration of aliens in the Romanian society cannot avoid this 
section of the relationship with the Romanian population, on the one hand, and 
information/ communication with the individuals directly targeted by the rules 
in the area, on the other hand.

Specific Areas of Intervention in the Integrated National System 
of Migration Management

One way to manage the systemic risks and vulnerabilities identified has been 
to propose changes in the direction of the immigration policies, i.e. of focusing 
them on the immigrant as a person with rights and obligations. 

A particular case of this need for re-focusing public policies on immigrati-
on is the category of tolerated persons. In this respect, the Romanian legislation 
should clearly regulate the section on asylum seekers whose applications have 
been rejected.

Additionally, the current legislation is not clear in the section on assistance 
to the victims – foreign citizens, trafficked and exploited in Romania. The sta-
tus of ‘tolerated’ annuls the right to assistance for immigrants (usually women) 
- victims of human trafficking or exploitation of different types. In this respect, 
the Romanian legislation and the related practices shall stipulate and implement 
a set of measures focused on the immigrant’s social and legal identity: minimal 
standards of social welfare, medical and legal care, entitlement to work and the 
right to family life. 

At the same time, the Romanian legislation shall amend certain regulations 
such as the civil partnership institution, which are not acknowledged by the Ro-
manian state so as to ensure the compliance with the immigrants’ rights and so 
as not to attract an infringement procedure against Romania from the European 
Commission. 

Respondents have said that the regulations on unaccompanied minors and 
those who have not reached the age of 18 are not sufficiently clear. This leads to 
problems in terms of the legal representation of the unaccompanied minor see-

king asylum and also adversely interferes with the process of his/ her integration 
in the Romanian society.

However, the interviewed experts have reported practical difficulties related 
to the relationship of the immigrant with various systems – the healthcare sys-
tem, the banking system –, which do not recognize legal documents issued by 
public authorities to the immigrants.

Another problem reported in the research is related to the labour law in Ro-
mania. The respondents identified immigration for employment as one of the 
priority areas requiring both legislative and institutional interventions, on the 
one hand, and interventions in terms of applicability, on the other hand.

The general opinion is that the Romanian state will preserve the policy of 
a small number of immigrants for employment, which means that the flow of 
immigrants can be controlled and managed coherently. Thus, references have 
been made to the need for changes to the status of immigration for work while 
also linking them to the national labour laws and powers of the institutions with 
prerogatives in the field. In this regard, the suggestion is to solve the problem 
of the seconded persons in Romania by applying the European Directive 96/71.

According to the expert respondents, the insertion of foreign workers on 
the labour market is subject to changes in the legal and institutional framework 
and an appropriate allocation of resources, particularly for covering services de-
signed specifically for this category: Romanian language courses, interpreting, 
translation of documents (diplomas, certificates) immigrants and acknowled-
ged professional training courses.

In the same area of rights and obligations, the research has indicated that the 
dynamics of the immigration phenomenon in Romania has already created the 
need for specific policies to address the immigrant communities. The Romani-
an State should consider the legal status of certain numerically representative 
minorities in Romania, ‘new minorities’ - generated by immigration, requiring 
public policies to ensure their integration and their active participation in the 
social, economic and cultural life of the Romanian society while maintaining 
their ethnic identity. Meanwhile, the Romanian State believes that some of the 
respondents should develop and implement public policies such as the educati-
onal policies for the children of immigrants in Romania.
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Appendix 1
The study ‘Beneficial Management of Immigration in Romania’ is based on the 
in-depth interview-based qualitative research with key representatives of insti-
tutions and organizations involved in immigration management in Romania, 
as well as independent experts and academics relevant to the above-mentioned 
field.

The research was conducted between July and November 2009, and the in-
stitutions and organizations that accepted the invitation to participate in such 
research in-depth interview-based discussions were:

The Ministry of Administration and Interior, the Ministry of Foreign Affairs, 
the Ministry of Labour, Family and Social protection, the Ministry of Education, 
Research and Innovation, the Ministry of Health, the Ministry of Justice, the 
Ministry of Finance, the Ministry of SMEs, Trade and Business Environment, 
the Ministry of Culture, Religions and National Heritage, the Ministry of Regio-
nal Development and Housing, representatives of the European Commission in 
Romania, the Chamber of Deputies, the Senate of Romania, the Romanian Aca-
demy, the International Organization for Migration, the United Nations High 
Commissioner for Refugees, the Romanian National Council for Refugees, the 
‘Salvaţi Copiii’ Organisation, the National Institute of Statistics, the Romanian 
Forum for Refugees and Migrants, and other independent experts and acade-
mics.

please note that the research is based on information derived from 26 inter-
views. Also note that, within certain government institutions with direct respon-
sibilities in managing immigration, such as the Ministry of Administration and 
Interior, several institutional structures with different areas of expertise on immi-
gration management were interviewed, the same as several Directorates/ Depart-
ments with specific responsibilities regarding immigration in Romania, within 
certain institutional substructures such as the Romanian Immigration Office. 

The topics tackled in the interviews were:
1.  The Romanian legislation on migration, focusing on immigration.
2.  New problems in this area, that occurred after the development of the 

Romanian legislation in the two areas - migration, immigration and that 
need analyses and debates for the formulation of efficient legislation and 
public policies.

3.  Aspects of immigrants’ integration in Romania.
4.  The Romanian institutional system which handles immigration issues.
proposed amendments, recommendations, formulations, reformulations, 

solutions to general and specific problems in view of a beneficial management of 
immigration in Romania.






