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Abstract: Immigration has always been a controversial issue worldwide; European Union policies
regarding immigration, the rising conflicts and growing poverty on the global arena have increased
the number of potential border problems. European laws are currently struggling with controversies
and face numerous problems regarding this topic. Furthermore, illegal immigration is not at all a
recent phenomenon; however, its situation nowadays is perhaps more dramatic than ever and it must
be reduced or even eliminated as soon as possible. There is a thin line between providing help to the
immigrants in need and encouraging unwanted immigration and the European Union is trying to see
the difference, managing at the same time the continuous flow of illegal immigration and the
accompanying complications. This paper tries to have a look at the matter and to analyze the situation
of Romania, a buffer zone between EU and non-EU countries.
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Dezvoltarea Europei a fost dintodeauna influenţată şi modelată de migraţie. Numeroşi
imigranţi au trecut frontierele Europei de-a lungul timpului, stabilindu-se aici şi începând o
nouă viaţă. Uniunea Europeană a cunoscut chiar de la înfiinţare un flux ascendent de migranţi
sau azilanţi şi o creştere a complexităţii acestui fenomen. Astăzi, mii de persoane călătoresc
spre Europa în căutarea unui standard de viaţă mai bun, a stabilităţii şi păcii.
O mare parte din ,,migraţia contemporană''1 reflectă relaţiile puterilor europene cu
fostele colonii, de exemplu cele britanice, franceze, portugheze sau spaniole, dar se poate
vorbi tot mai mult despre ,,legături transnaţionale''2 noi între ţări care nu au avut legături
anterioare, de exemplu Italia cu Bangladesh, care are în zilele noastre o comunitate crescândă
centrată în Roma. Acest tip de comunităţi complet diferite de ţările gazdă sunt simptomatice
pentru noua globalizare a proceselor de imigrare, în care comunităţi etnice se stabilesc cu
repziciune în alte părţi ale lumii. Această ,,reproducere aproape spontană a procesului de
migraţie internaţională''3 este facilitată de îmbunătăţirea transportului modern, de dezvoltarea
tehnologiei de comunicaţie, precum şi de mecanismele de migraţie în masă care se dovedesc a
fi ,,explozive'' în capacitatea lor de a genera şi întări rutele de migraţie, conform unor autori
precum Goehring4; ea este de asemenea condiţionată de procesele geopolitice care modelează
şi influenţează migraţia la nivel mondial. Migraţia este influenţată de o combinaţie de factori
economici, politici şi sociali, fie din ţara de origine a migrantului (factori de respingere push), fie din ţara de destinaţie (factori de atracţie - pull); din punct de vedere istoric, se
consideră că relativa prosperitate economică şi stabilitate politică din UE au exercitat un efect
de atracţie considerabil asupra imigranţilor.
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Knights, Melanie, From Geopolitics to Micropolitics în Transactions of the Institute of British Geographers,
vol 21, no.1, 1996, pg. 105-123
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Goehring, J.M., The explosiveness of chain migration: research and policy issue, în International Migration
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Europa a fost întotdeauna şi încă este destinaţia preferată pentru o migraţie spontană,
de dimensiuni considerabile, în pofida nivelului uneori ridicat de şomaj; chiar şi după criza
economică mondială din 2008 şi problemele apărute odată cu aceasta. Laolaltă cu Statele
Unite şi Japonia, Europa reprezintă unul din cei trei mari poli de atracţie pentru imigranţi.5
Încercările de a stopa complet migraţia către ţările Europei Occidentale au fost cel mai adesea
lipsite de succes. Cu toate schimbările caracteristicilor structurale ale fluxurilor de imigranţi,
de exemplu reunirea membrilor familiei care a tins să înlocuiască migraţia pentru locuri de
muncă, numărul celor care intră în Europa a rămas relativ constant de-a lungul deceniilor iar
anumite minorităţi etnice s-au stabilit pe tot teritoriul continentului.6 Politicile de imigrare tot
mai restrictive impuse de ţările Europei Occidentale în ultimele decenii au funcţionat ca un
catalizator pentru transformarea rapidă a Europei de Sud, de exemplu, dintr-o arie de
emigraţie într-una de imigraţie, situaţia nefiind singulară. Astfel, autori precum King şi
Rzbaczuk descriu schimbarea ,,frontierei europene de migraţie nord-sud'', care s-a mutat către
sud odată cu anii 1970, incluzând Italia, Spania, Portugalia şi Grecia ca ţări de destinaţie7.
Ratele migraţiei au crescut considerabil în ultimii ani. În 2006 au existat circa 191 milioane
de migranţi la nivel internaţional în întreaga lume, în creştere faţă de anul 2000 cu 25
milioane, în timp ce în 1960 statisticile indică circa 76 de milioane. Procentual, dacă în 1960
acesta însemna circa 2,5%, în 2006 procentul a crescut la 5%. Într-un clasament al ţărilor,
locul întâi în atragerea migranţilor în Uniunea Europeană îl ocupa Germania, pe locul al
doilea, conform Băncii Mondiale, se afla Franţa (în alte studii apar Italia si Spania), iar pe
locul trei Marea Britanie. Locaţia imigranţilor ţine de proximitatea geografică faţă de ţările de
provenienţă (de exemplu în zona Veneţiei predomină albanezii şi cetăţenii fostei Iugoslavii, în
timp ce în Liguria, 20% din imigranţi sunt cetăţeni ecuadorieni ca şi consecinţă a raporturilor
dezvoltate ale regiunii cu America Latină)8. În contextul crizei economice din 2008, în
Europa, ratele migraţiei s-au modificat din nou, în sensul unei scăderi. S-a făcut resimţit
fenomenul de revenire spre ţările de origine, pe fondul pierderii locurilor de muncă temporare,
a celor sezoniere şi a celor permanente. Acest fenomen s-a înregistrat îndeosebi în cazul forţei
de muncă slab sau mediu calificate.
Dintr-un alt punct de vedere, economia europeană a depins adeseori de importarea
forţei de muncă. În termeni relativi, imigraţia ar trebui să constituie un avantaj economic. În
primul rând emigraţia poate juca un rol important în uşurarea impactului economic şi bugetar
al fenomenului de îmbătrânire a populaţiei. Aspectul demografic constituie o problemă pentru
Uniunea Europeană, care se confruntă în prezent cu îmbătrânirea şi cu efectul fertilităţii
scăzute asupra forţei de muncă. Din perspectiva UE, atragerea forţei de muncă calificate
reprezintă un aspect important, ce se regaseşte şi în Strategia Lisabona, care îşi propune să
transforme UE în cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume. O
statistică ONU arată că pentru păstrarea raportului de 3 persoane active la un pensionar şi
5
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1984
7
King E. and Rybaczuk K, Southern Europe and the international division of labor from emigration to
immigration, Belhaven, London, 1994, pg. 175-206
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ocuparea locurilor de muncă vacante, Uniunea Europeana va trebui să „importe” anual în
perioada 2015 şi 2040 circa 6,1 milioane de oameni.9 Aproximativ 40% din populaţia Europei
va fi alcatuită în anul 2050 din imigranţi şi „descendenţii lor din prima generaţie.”10
Nu doar ţările de destinaţie beneficiază de pe urma imigraţiei; ţările de origine au
adesea anumite beneficii în cazul cetăţenilor stabiliţi în alte state întrucât aceştia reinvestesc în
ţările de origine mare parte din profitul rezultat din locurile de muncă mai bine plătite. Este
vorba despre veniturile din remitenţe, care pot fi valoaroase pentru statele terţe, îndeosebi în
cazul economiilor emergente. Ratha11 susţine că intrările de remitenţe ar echilibra chiar şi
dezavantajul plecării forţei de muncă înalt calificate spre destinaţii economice mai
promiţătoare. Remitenţele se definesc ca trasnferuri băneşti destinate familiilor rămase în
ţările de origine; există totuşi şi motive externe ale acestor remitenţe, precum taxarea redusă a
unor sume de bani. Remitenţele ajută statele terţe, crescând nivelul de trai al destinatarilor
(familiile), şi ajutând chiar la dezvoltarea economiei locale. Un clasament al remitenţelor
întocmit de Banca Mondială plasează România pe locul zece în lume şi pe locul doi în
Uniunea Europeană.
Migraţia economică are costurile sale. Dincolo de impactul asupra vieţii sociale,
principala problemă în cazul migraţiei masive este că statele membre ale Uniunii Europene
trebuie să gestioneze în mod optim modalităţile de intrare pe teritoriul lor a imigranţilor.
Imigraţia ilegală este strâns legată de controlul inadecvat la nivelul graniţelor rezultând adesea
într-o incidenţă crescută a traficului, a crimei organizate şi chiar terorismului. Este
fundamental pentru ţările gazdă să păstreze un echilibru între politicile favorizante şi
restrictive în ceea ce priveşte imigraţia, respectând tototdată legislaţia europeană şi drepturile
omului. Mulţi cercetători sunt preocupaţi de aspectele legate de securitatea frontierelor şi de
impactul asupra ţărilor gazdă a fenomenului imigraţiei ilegale. Este de asemenea foarte
important ca statele membre să se asigure că cetăţenii lor au o atitudine pozitivă cu privire la
fluxul de imigranţi şi să urmărească atent eventualele semnale de xonofobie. La nivel
macroeconomic migraţia poate conduce la destabilizarea pieţei de muncă, prin crearea fie a
unui excedent în anumite zone, fie la deficitul forţei de muncă, în anumite sectoare, pe
anumite perioade şi în anumite zone12. Suprasaturaţia forţei de muncă într-un sector poate fi
privită ca şi fenomen agresiv de către populaţia nativă. Această ostilitate poate conduce la
fenomene xenofobice sau la creşterea hiper-naţionalismului, conducând pe termen lung la
dezechilibre. Este aşadar esenţială integrarea migranţilor în societatea europeană. Aceasta
trebuie să se realizeze respectând echilibrul între drepturile imigranţilor şi legile şi cultura ţării
gazdă. Această integrare necesită eforturi atât din partea imigranţilor, cât şi din partea ţărilor
gazdă. O integrare reuşită este esenţială pentru exploatarea la maximum a avantajelor
economice, sociale şi culturale ale imigraţiei, atât în beneficiul indivizilor, cât şi al
societăţilor. La nivel individual pot apărea atât fenomene pozitive, prin creşterea nivelului de
trai, a sentimentului siguranţei locului de muncă, sau a posibilităţii ajutorării familiei, cât şi
9
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Global Development Finance 2003: Striving for Stability in Development Finance, Washington, DC:
International Monetary Fund, 2003
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negative, ce vizează în special relaţia cu grupul de provenienţă (sentimentul de dezrădăcinare)
precum şi neintegrarea optimă în societatea gazdă.
O altă consecinţă defavorabilă a fenomenului de migraţie în lumea contemporană îl
constituie fenomenul det ,,brain drain”, care presupune emigrarea specialiştilor de înaltă
calificare. Plecarea acestora dintr-o ţară mai puţin dezvoltată către una mai dezvoltată, fără
nici o compensaţie, reprezintă o pierdere vitală de resurse, cu consecinţe viitoare, încetinind
creşterea economică şi dezvoltarea tehnologică, scazând veniturile şi lăsând descoperite
anumite sectoare de activitate.13 Pe plan european se simte nevoia importării de forţă de
muncă de înaltă calificare. Studiile de prognoză evidenţiază necesitatea importării de către
ţările dezvoltate din Uniunea Europeana a unui număr de 700.000 de cercetatori în
următoarele trei decenii.14
Migraţia conformă legislaţiei în vigoare poate fi de două tipuri: legală şi ilegală.
Migraţia legală este foarte importantă pentru orice stat, având utilitate atât economică cât şi
socială. Imigraţia a devenit unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea
socială şi economică în ţările de destinaţie. Politicile active de imigrare trebuie să fie asigurate
nu doar prin abordarea coordonată a instituţiilor statale ci şi prin suportul extrem de valoros al
organziţiilor non-guvernamentale şi al societăţii civile, în special în vederea unei asimilări
optime a imigranţilor în societate. Imigraţia legală, privită din acest punct de vedere, este
benefică pentru state şi din acest motiv nu este inhibată. Migraţia ilegală, pe de altă parte,
devine tot mai mult o considerabilă problemă socio-economică. În anumite condiţii, imigraţia
ilegală poate tulbura stabilitatea şi securitatea internă a unei anumite ţări. Imigraţia ilegală
este adeseori legată de infracţiunea de trecere ilegală a frontierei, de traficul de fiinţe umane
precum şi de creşterea ameninţării terorismului. Una dintre cele mai comune forme de
imigraţie ilegală este şederea pe teritoriul unui stat fără acte legale, adesea migranţii rămânând
pe teritoriul unui stat chiar şi după expirarea permiselor de şedere.
Statele au în vedere ca politicile de migraţie să elimine imigraţia ilegală precum şi
combaterea activităţilor ilegale asociate cu aceasta. Acest lucru este avut în vedere atât la
nivel naţional cât şi internaţional. Restricţiile impuse de către Uniunea Europeană începând cu
mijlocul decadei 1970 a închis practic porţile legale de intrare în Europa care a devenit astfel
mai greu aceesibilă, ceea ce a condus la creşterea numărului azilanţilor în anii următori, până
când în decada 1980-1990 legislaţia europeană s-a înăsprit şi în această privinţă. Limitările
aplicanţilor pentru azil, încheierea Războiului Rece, conflictul din Iugoslavia precum şi
schimbările economice şi demografice au condus la o creştere a imigraţiei ilegale. Politicile
de emigrare restrcitive pot conduce la prelungirea şederii migranţilor pe teritoriul statelor în
mod ilegal pe termen lung şi pot de fapt încuraja atât imigraţia ilegală şi crearea unei pieţe
pentru trafic de persoane şi trecere frauduloasă a frontierei. Este aşadar o chestiune spinoasă
pentru Uniunea Europeană să menţină un echilibru stabil în această direcţie. Iimigraţia ilegală
reprezintă la ora actuală una dintre cele mai importante manifestări transfrontaliere ale
criminalităţii internaţionale organizate. Migraţia clandestină este caracterizată de folosirea
unor metode ilicite de către migranţii individuali sau organizaţi în grupuri pentru a părăsi
ţările de origine pentru a intra în alte state sau pentru a le tranzita în drum spre anumite
13
14

http://www.stiintasitehnica.ro/index.php?menu=8&id=172
Ibid.
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destinaţii15. Există chiar filiere de migraţie, greu de destructurat şi care necesită eforturi
concertate din partea instituţiilor ţărilor gazdă vizate, a celor de tranzit precum şi la nivel
european16. Este aşadar extrem de necesar ca ţările Europei de Est, membre ale U.E., precum
România, care sunt zone tampon pentru imigraţia ilegală, să fie vigilente în privinţa
controalelor de frontieră şi să implementeze cu acurateţe dispoziţiile reglementate la nivel de
Uniune.
Ţările cu frontiere comune sau care se situează pe rutele folosite de traficanţi, cum este
cazul României, sunt obligate să facă schimb de informaţii referitoare la locurile de îmbarcare
şi de destinaţie folosite de traficanţi, rutele şi mijloacele de transport utilizate, metodele de
ascundere ale migranţilor etc. Agenţii autorităţilor de imigraţie şi alţi agenţi competenţi
trebuie să fie instruiţi cu privire la prevenirea traficului, tratamentul uman al migranţilor şi
respectarea drepturilor acestora. În acest scop, statele membre cooperează între ele şi cu
organizaţiile internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi alte organizaţii competente,
precum şi cu alte elemente ale societăţii civile pentru asigurarea unei formări adecvate. Mai
mult, statele membre care dispun de expertiză şi resurse tehnice adecvate asistă ţările de
origine sau de tranzit ale migranţilor.
Un aspect semnificativ, de larg interes european şi regional, inclusiv in cazul
României, al imigraţiei ilegale şi a consecinţelor sale, este traficul de fiinţe umane, care a
căpătat în ultimele decenii dimensiuni îngrijorătoare. Agenţia Europol estimează că
aproximativ 500.000 de fiinţe umane intră ilegal în Uniunea Europeană în fiecare an17.
Comunicatul Comisiei Parlamentului European, al Consiliului European, al Comitetului
Economic şi Social European şi al Comitetului Regional, în Strategia pentru Eradicarea
Traficului fiinţelor umane pentru perioada 2012-2016 numeşte traficul de fiinţe umane
,,sclavie modernă''. De aceeea, statele trebuie să ia măsurile necesare pentru protecţia
drepturilor migranţilor victime ale traficului. Acestea trebuie să ofere protecţie adecvată
împotriva oricărui act de violenţă asupra victimelor, precum şi asistenţă adecvată migranţilor
ale căror viaţă sau siguranţă sunt puse în pericol, iar apoi, fără a aduce atingere drepturilor
acordat de legislaţie, statele părţi se angajează să faciliteze returnarea propriilor resortisanţi şi
a persoanelor care au drept de şedere pe teritoriul lor şi care au fost victime ale traficului
ilegal.
În România s-au pus bazele unui sistem de gestionare a imigraţiei odată cu pregătirea
în vederea aderării la Uniunea Europeană. Anterior aderării, un număr redus de imigranţi
proveniţi din ţările terţe aplicau pentru viză sau pentru permis de şedere, însă după 2007
numărul solicitanţilor şi al celor cărora li se acordă drept de şedere a crescut constant în
fiecare an. În contextul integrării europene a României şi a posibilităţilor oferite de pieţele de
muncă din statele membre ale Uniunii Europene, autorităţile române se preocupă de găsirea
unui cadru mai sigur şi legal privind oportunităţile de emigrare. Legislaţia românească
armonizată cu cea europeană de profil a fost completată, în ultima perioadă, cu o serie de
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Stancu, Emilian, Investigarea ştiinţifică a infracţiunilor, 1986
Kirk, L.., Crime Investigation,Phisical Evidence and the Police Laboratory, Interscience Publisher, New
York, 1966
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programe, reglementări şi normative interne ale unor organisme de specialitate, care au ca
preocupare impactul migraţiei asupra societăţii româneşti.
Analizând perioada 2004-2011 putem spune că afluxul de străini care au avut ca ţară
de destinaţie România a înregistrat o creştere, creşterile cele mai mari înregistrându-se în
perioada 2007-2010 pe fondul aderării României la UE şi a unei anumite dezvoltări
economice. Comisia Naţională de Prognoză estimează că în perioada 2013-2015 numărul de
imigranţi ar putea creşte până la 1-1, 4% din populaţia României, ceea ce ar însemna 200.000300.000 imigranţi, iar conform Eurostat, în perioada 2008-2060, România va înregistra o rată
a imigraţiei nete de 18.4 la mia de locuitori (1.84%).
Conform Indicelui Politicilor de Integrare a Migranţilor18, România se situează pe
poziţia 22 din cele 31 de ţări incluse în indexul MIPEX în privinţa eficienţei politicilor de
integrare. Punctajul general al României privind deschiderea politicilor de integrare a
străinilor non-UE este de 45, indicând faptul că România are politici de integrare moderat
favorabile imigranţilor iar cetăţenii din state terţe nu se bucură de politici mai favorabile decât
media europeană, deşi totuşi mult mai bune decât în cele din majoritatea statelor din Europa
Centrală şi ţările baltice19. Punctul forte al României îl reprezintă legile anti-discriminare
comprehensive, toţi rezidenţii indiferent de etnie, religie, rasă şi naţionalitate, bucurându-se de
legi mai bune în România decât în majoritatea ţărilor din Europa şi din regiune.
Problema imigraţiei ilegale în cazul României este de o mare importanţă având în
vedere amplasarea geografică a ţării noastre care o situează pe ruta marilor căi de comunicaţie
europene. Este nevoie de eforturi concertate din partea României dar şi a statelor europene
pentru stoparea migraţiei ilegale, care are efecte novice atât asupra României ca ţara de
destinaţie cât şi asupra Uniunii Europene atunci când România este vizată ca ţară de tranzit20.
Poziţia geografică a ţării noastre, având frontiere comune cu ţări care nu sunt membre U.E.
precum Republica Moldova sau Ucraina conduce la o atractivitate a graniţelor sale dar şi la
conexiuni stabile între grupurile de infractori autohtoni şi cele ale crimei organziate
transfrontaliere externe care conduc la acte ilegale, la trafic de bunuri, droguri şi chiar
armament şi la trafic de persoane.
Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România a devenit un câmp complex al
fenomenului de migrare. O principală caracteristică o reprezintă trecerea de la emigrarea pe
considerente etnice la o migraţie de tip circulator, care are loc pe termen scurt şi mediu, în
principal de către cei interesaţi de obţinerea unui venit mai mare. Ca urmare, au trebuitl
abordate cu atentţie multiple aspecte privind migraţia: trecerea frontierelor, controlul la
frontierele externe ale UE care trebuie să fie eficient şi să permită menţinerea unui nivel înalt
de securitate, facilitând totodată intrarea persoanelor autorizate pe teritoriul UE. Comisia
Europeană intenţionează să consolideze regulile comune existente. Aceasta are în vedere, în
special, crearea unui sistem european mai eficient al poliţiştilor de frontieră iar România s-a
aliniat prin antrenarea şi instruirea personalului calificat şi a introducerii măsurilor
ameliorative sugerate de Uniune. De asemenea, Comisia insistă asupra îmbunătăţirii
cooperării între autorităţile naţionale şi asupra schimbului de informaţii operaţionale în caz de
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Ibid.
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incidente la frontierele externe, în special datorită sistemului EUROSUR21. Capacităţile
operaţionale ale agenţiei Frontex trebuie, de asemenea, consolidate. Evaluarea aplicării
normelor Schengen de către statele membre trebuie să se facă la nivelul UE, cu participarea
unor experţi din statele membre, sub conducerea Comisiei. Aceasta din urmă are în vedere, de
asemenea, crearea unui mecanism care să permită reintroducerea controalelor la frontierele
interne în condiţii deosebite. În cele din urmă, în scopul prevenirii imigraţiei ilegale, este
necesară adoptării unei politici europene eficiente în materie de returnare a imiganţilor ilegali.
Comisia Europeană susţine ca toate statele membre să transpună în legislaţia lor naţională
Directiva „returnare”22 privind normele şi procedurile comune pentru returnarea imigranţilor
ilegali, precum şi Directiva privind sancţiunile împotriva angajării de resortisanţi ilegali din
ţări terţe şi totodată recunoaşte eficacitatea acordurilor de readmisie cu ţările terţe, privite din
perspectiva mai largă a relaţiilor globale ale UE cu ţările respective şi însoţite de stimulente
pentru a ajuta ţările respective să le pună în aplicare23.
Migraţia, aşa cum lucrarea a urmărit să arate, este un fenomen complex, cu implicaţii
atât pozitive cât şi negative. Pentru ca Uniunea Europeană să poată beneficia de pe urma
aspectelor pozitive, este necesar să le gestioneze cât mai eficient pe cele negative. Combaterea
acestor neajunsuri este deja o prioritate pentru sistemul european de securitate, în special cea
transfortalieră. În această direcţie, se cere o abordare cuprinzătoare, care să implice o seamă
întreagă de actori la nivel naţional şi internaţional. Liderii statelor membre ale Uniunii
recunosc necesitatea cooperării apropiate atât între statele membre cât şi cu ţările de origine
ale imigranţilor; în această direcţie există deja o serie de măsuri cu impact favorabil. Pe
termen lung, este nevoie ca Uniunea să înfrunte cu eficienţă problema imigraţiei ilegale deşi
acest demers nu este unul facil.
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