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ABSTRACT:
The article presents a current issue in the European Union, the immigrants and their integration into the 
community, while respecting human rights. Traumas suffered by civilians after military conflicts irreparably 
marks their evolution.

Public policy instruments adopted by the authorities should allow immigrants to participate actively in
community life, to promote their rights and combat discrimination and, on the other hand, immigrants must
accept and respect the identity and values of the EU and of the host states.
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RÉSUMÉ
L’article présente une question d’actualité dans l’Union européenne, les immigrants et leur intégration dans 
la communauté, tout en respectant les droits de l’homme. Les traumatismes subis par les civils après les 
conflits militaires marque irrémédiablement leur évolution.

Les instruments de politique publique adoptés par les autorités devraient permettre aux immigrants de
participer activement à la vie communautaire, de promouvoir leurs droits et combattre la discrimination et,
d’autre  part,  les  immigrants  doivent  accepter  et respecter  l’identité et  les  valeurs de  l’UE et des pays
d’accueil.

Mots-clés: migrants, l’intégration, les droits de l’homme, l’Union européenne

*1. Drepturile omului în Europa s-au afirmat
progresiv, dar de o manieră  atât  de viguroasă,
încât importan a lor este de acum considerabilă,ț
iar  influen a  lor,  dincolo  chiar  de  hotareleț
europene, incontestabilă.1

De i sistemele din Europa în ceea ce prive teș ș
drepturile  omului  sunt  destul  de  evoluate,
schimbările  actuale,  mai  ales  în  contextul
exodului  imigran ilor,  aduc  în  prim  planț
mecanismele  de  protec ie  a  drepturilorț
fundamentale.

Importan a  dialogului  este  evidentă,  fiindț
crucial  să  fie  aduse  răspunsuri  echilibrate  iș
eficace consecin elor ce decurg din globalizare,ț
din dezvoltarea fluxurilor migratoare, precum iș
conflictelor de ordin cultural si uneori religios.2

Complexitatea  societă ii  actuale  impuneț
politici  publice  care  integrează  principiul
egalită ii   i  nediscriminării  i  perpetueazăț ș ș
echitatea. 

Politicile  europene  de  imigra ie  i  implicitț ș
cele  care  vizează  integrarea  străinilor  în
societă ile statelor membre sunt direct conectateț
cu ideea de securitate, control al migra iei legaleț
i prevenire i combatere a imigra iei ilegale. Înș ș ț

acest context, în plan intern, fiecare ară î i vaț ș
găsi  propriul  echilibru  i  răspuns  specificș

* Cercet. t.ș
1 A se  vedea  Jean François  Renucci,  Tratat  de  drept
european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, 2009, p.
4.
2 Idem ,p. 75.

referitor la problematica imigra iei  i integrăriiț ș
străinilor,  între  securitate  i  drepturile  omului,ș
între interesele sale economice i demografice iș ș
respectarea demnită ii umane.ț 3 

Ideologiile  au  efect  asupra  realită ii,  suntț
transformate în măsuri  legale  i institu ionale,ș ț 4

iar acestea trebuie să includă un mesaj de debut:
schimbarea de mentalitate. 

Privit în ansamblul său, fenomenul imigra ieiț
capătă  în  prezent  o  serie  de  dimensiuni,  fără
precedent,  de  natură  socială,  economică  ,
politică si juridică. 

Conflictele armate din Siria i din teritoriileș
vecine  au  evoluat  în  intensitate  generând  cea
mai mare catastrofă umanitară de la al doilea
război mondial.5

Primul semestru al anului 2015 a însemnat,
sub  aspectul  migra iei  iregulareț 6 la  frontierele

3 A  se  vedea  Iris  Alexe,  Bogdan  Păunescu,  Studiu
asupra  fenomenului  imigra iei  în  România.  Integrareaț
străinilor  în  societatea  românească,  edi ie  electronică,ț
2011, p. 20.
4 A se vedea  Friedrich Heckmann,  The integration of
immigrants in European Societies,  National Differences
and  Trends  of  Convergence,  Ed.  Lucius  &  Lucius,
Stuttgart, 2003, p. 16.
5 Commission européenne- Aide humanitaire et protection
civile, Crise en Syrie p. 1 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syri
a_fr.pdf
6 Termenii de migra ie ilegală, iregulară, clandestină sunt ț
folosi i ca sinonime pentru a exprima: ț alternativa folosită 
de către persoanele care nu folosesc calea legală pentru a 
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Uniunii Europene, un record în ceea ce prive teș
cifrele  înregistrate,  în  principal  în  zona  Mării
Mediterane i pe ruta Balcanilor de Vestș 7. 

Comunitatea  interna ională  s-a  implicatț
pentru a reduce efectele dezastrului umanitar cu
care se confruntă Siria i teritoriile vecine, însăș
este nevoie i de o solu ie politică care să eviteș ț
alte suferin e umane, precum i de solu ii rapideț ș ț
i  eficiente  pentru  a  integra  persoaneleș

strămutate de aceste conflicte. 
 Ca  urmare  a  violen elor  i  a  consecin elorț ș ț

devastatoare  asupra  civililor,în  anul  2015,  mai
mult de 3,7 miliarde de euro au fost mobilizate
în caz de urgen ă i asisten ă pentru recuperareț ș ț
de  către  Uniunea  Europeană  pentru  popula iaț
din Siria i ările vecine (Liban, Iordania, Irak,ș ț
Turcia i Egipt).ș 8 

 Preocuparea  constantă  a  comunită iiț
interna ionale  pentru  promovarea  i  protec iaț ș ț
acestor drepturi fundamentale î i are originea înș
îngrijorarea pricinuită de frecventele atentate la
adresa  vie ii  i  a  siguran ei  persoanei  careț ș ț
amenin ă valorile intrinseci ale societă ii umaneț ț
civilizate.9

În contextul actual, al exodului imigran ilor,ț
ce  provin  din  state  precum  Siria,  Iran,  Irak,
Afganistan,  Pakistan,  Somalia,  Sri  Lanka,
Kuweit,  Albania,  etc.  credem că este  imperios
necesar  să  se  stabilească  noi  abordări  ale
integrării lor. 

2. În condi iile  încălcării  drepturilor  omuluiț
i  abuzurilor  în  contextul  de  insecuritate  ,  înș

contradic ie cu normele dreptului interna ional,ț ț
dreptului  interna ional  umanitar,în  special  înț
zonele aflate  sub controlul  grupărilor teroriste,
protec ia  drepturilor  omului  prin  instrumenteț
juridice  de  transpunere  a  acestora  este  un
imperativ  al  comunită ii  interna ionale  “ceț ț
decurg  din  democra ie  i  statul  de  drept”.ț ș 10

„Oricum, realitatea este că aceste drepturi sunt
iluzorii  dacă nu există o cerere pentru punerea
lor în aplicare”.11

ajunge în alte state decât cele de origine
7 Conform datelor statistice aflate la dispozi ia UNHCRț
www.unhcr.org 
8 Commission  européenne  -  Aide  humanitaire  et
protection civile, Crise en Syrie p. 1, http://ec.europa.eu/e
cho/files/aid/countries/factsheets/syria_fr.pdf
9 A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Drepturile omului -
un sistem în evolu ieț , IRDO, Bucure ti, 2008, p. 201.ș
10 Ibidem 
11 A se vedea  Adrian Bulgaru,  Standarde i măsuri laș
nivel  na ional  i  european  privind  protec iaț ș ț
interna ională  în  materia  aziluluiț ,  Editura  Pro
Universitaria, 2013, p. 1.

O  bună  gestionare  a  fenomenului
imigra ionist presupune un sistem performant deț
management în această sferă, astfel încât să se
organizeze,  planifice,  controleze  i  să  seș
coordoneze  fluxul  de  imigran i.  În  acesteț
condi ii, Uniunea Europeană este preocupată deț
stabilirea  unui  sistem  coerent  de  evaluare  a
situa iei,  cât  i  a  unui  set  comun  de  măsuriț ș
pentru  integrarea  eficientă  a  imigran ilor  dinț
punct de vedere economic, social, politic.

 Imigran ii care intră în mod legal pe teritoriulț
statelor Uniunii Europene trebuie sus inu i, fiindț ț
necesară  integrarea  lor  pe  termen  lung,  astfel
încât situa ia să aibă conota ii pozitive atât pentruț ț
ace tia cât i pentru statele gazdă.ș ș

 Migra iaț  concentrează în jurul său un număr
foarte  mare  de  fenomene  sociale.  Alături  de
migra ia  legală,  realizată  prin  respectareaț
normelor  legale,  se  înregistrează  i  o  migra ieș ț
clandestină cu dimensiuni foarte greu de evaluat. 

Re elele  de  trafic  înfloresc  pe  bazaț
instabilită ii  politice,  economice  i  socialeț ș
manifestate în statele sărace. 

Rela ia între traficul de migran i i conflicteleț ț ș
armate  parcurge  anumite  etape,  persoanele
dislocate,  văduvele  de război  sunt  vulnerabile,
adul ii i copiii sunt trafica i pentru a fi folosi iț ș ț ț
ca  solda i,  femeile  i  tinerele  sunt  traficate  înț ș
scopul prostitu iei, statele postconflict devenindț
atât  loc  de  origine  cât  i  de  tranzit  pentruș
victimele traficului. 

Mul i  imigran i  ilegali  i  persoane  care  auț ț ș
nevoie de protec ie  interna ională călătoresc înț ț
condi ii  extrem de dificile  i  î i  asumă riscuriț ș ș
foarte mari în încercările de a intra în Uniunea
Europeană  în  mod  ilegal,  ascunzându-se  în
vehicule, nave de mărfuri etc.12

Imigran ii sunt înso i i de călăuze pentru a seț ț ț
asigura trecerea frontierei, pentru ca ulterior, să
fie prelua i de un alt membru al re elei. Uneori,ț ț
pe perioada călătoriei, imigran ilor li se încalcăț
grav drepturile i libertă ile fundamentale, fiindș ț
supu i abuzurilor fizice i psihice. ș ș

Pentru  a  preveni  criminalitatea
transfrontalieră i imigra ia ilegală, precum i aș ț ș
îmbunătă i  gestionarea  integrată  a  frontierelor,ț
Uniunea  Europeană a  creat  Sistemul  european
de  supraveghere  a  frontierelor  (EUROSUR).13

12 Comunicarea  Comisiei  către  Parlamentul  European,
Consiliu,  Comitetul  economic  i  social  european  iș ș
Comitetul  regiunilor analizând  crearea  unui  sistem
european  de  supraveghere  a  frontierelor  (EUROSUR),
Bruxelles, 13.02.2008, COM(2008) 68 final, p. 4 i urm.ș
13 A  se  vedea  Regulamentul  (UE)  nr.  1052/2013  al
Parlamentului  European  i  al  Consiliului  de  instituire  aș
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Sistemul contribuie la gestionarea fluxurilor de
imigran i prin reducerea numărului imigran ilorț ț
ilegali  care intră  în  spa iul  Schengen fără a fiț
detecta i,  protejează  i  salvează  vie i  laț ș ț
frontierele externe prin reducerea considerabilă
a  ratei  inacceptabile  a  deceselor  pe  mare  în
rândul imigran ilor, spore te securitatea internăț ș
a  Uniunii  Europene  prin  prevenirea
infrac iunilor  grave  la  frontierele  externe  aleț
spa iului Schengen.ț 14     

Trebuie  să  se  ac ioneze  la  toate  nivelurile,ț
na ional  i  european,  pentru  a  asiguraț ș
transpunerea programelor în proiecte de calitate,
astfel  încât  imigran ii  să găsească  pe teritoriulț
statelor Uniunii Europene securitatea pe care au
pierdut-o în statele de origine. 

De i statele membre ale Uniunii Europene nuș
au îndatorirea de pune la dispozi ie migran ilorț ț
ilegali acelea i beneficii ca în cazul cetă enilor,ș ț
acestea  trebuie  să  respecte  un  set  de  bază  de
standarde  în  materie  de  drepturi  ale  omului,
acestea  incluzând  asisten ă  medicală  necesarăț
pentru  toate  persoanele  în  caz  de  urgen ă,ț
asisten ă  medicală  pentru  femeile  însărcinate,ț
educa ie  pentru  copiii,  precum  i  accesul  laț ș
justi ie.  ț

Întrebarea  fundamentală  a  modului  de  a
maximiza  beneficiile  migra iei  ,  atât  pentruț
ările  gazdă  i  migran ii  în i i,  trebuie  să  fieț ș ț ș ș

abordată pe termen lung.15 În contextul acestei
crize  a  migra iei,  Europa  trebuie  să  găseascăț
solu ii de integrare adecvate,evitând e ecurile deț ș
până acum. 

 În  ciuda  diferen elor  din  punct  de  vedereț
economic, dar i ideologic dintre state, în cadrulș
politicilor  sociale  care  abordează  integrarea
imigran ilor,  se  urmăre te,  după  acordareaț ș
dreptului  de  reziden ă  pe  teritoriu,  facilitareaț
accesului,  în  condi ii  egale,  pe  pia a  for ei  deț ț ț
muncă,  învă area  limbii  ării  gazdă,  accesț ț
neîngrădit  la  asisten ă  socială,  la  servicii  deț
îngrijire  a  sănătă ii,  în elegerea  normelorț ț
societă ii, diferen ele culturale. ț ț

Integrarea  imigran ilor  pe  pia a  for ei  deț ț ț
muncă i  în cadrul  societă ii  în ansamblul  săuș ț
este vitală pentru promovarea coeziunii sociale
i cre terea economică a ărilor gazdă.ș ș ț 16

Sistemului  european  de  supraveghere  a  frontierelor
(EUROSUR).
14A se vedea  Fi a de Informare Nr. 150ș ,  JAI20, Sistemul
european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), p. 2.
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2012/fi_1223.
pdf .
15 OECD, Migration Policy Debates, OECD May 2014, p. 1.

Integrarea este, i  trebuie să fie , un procesș
multidimensional17,  nereu ita  în  orice  domeniuș
al integrării pune în pericol progresul în altele. 

O  dovadă  a  faptului  că  persoana  este
considerată  în  Uniunea  Europeană  valoarea
supremă a societă ii, este i evolu ia în acord cuț ș ț
perfec ionarea  continuă  a  legisla iei  statelor,ț ț
aceasta  având  ca  principal  scop,  prevenire  iș
combaterea  oricărei  forme  de  atac  la  adresa
fiin ei umane. ț

În  ultimul  deceniu,  Uniunea  Europeană  a
adoptat  legi  privind  imigra ia  pe  teritoriileț
statelor  membre  a  anumitor  categorii  de
persoane, precum i norme privind resortisan iiș ț
ărilor  ter e  care  locuiesc  în  mod  legal  peț ț

teritoriul Uniunii.
Prin politica în domeniul drepturilor omului,

Uniunea Europeană apără caracterul universal iș
indivizibil  al  drepturilor  omului,  în  colaborare
deplină  i  activă  cu  ările  partenere,  cuș ț
organiza ii  interna ionale  i  regionale,  cuț ț ș
asocia ii  i  grupuri  de  la  toate  nivelurileț ș
societă ii civile.ț 18

Conven ia europeană a drepturilor omului iț ș
dreptul Uniunii Europene oferă un cadru juridic
larg  pentru  protec ia  drepturilor  străinilor.ț
Legisla ia Uniunii Europene în materie de azil,ț
frontiere  i  imigra ie  evoluează  cu  rapiditate,ș ț
existând, totodată, reglementări în jurispruden aț
Cur ii Europene a Drepturilor Omului. ț

Atunci  când  sunt  în  joc  anumite  drepturi
fundamentale,  jurispruden a  a  extins  domeniulț
de aplicare pentru a acoperi toate persoanele din
teritoriu,  inclusiv migran ii  afla i  în situa ie deț ț ț
edere iregulară.ș 19

Articolul  14  al  Conven iei  interziceț
discriminarea, astfel că exercitarea drepturilor iș
libertă ilor recunoscute de Conven ie trebuie săț ț
fie  asigurată  fără  nicio  deosebire  bazată,  în
special,  pe  sex,  rasă,  culoare,  limbă,  religie,
opinii  politice  sau  orice  alte  opinii,  origine
na ională sau socială, apartenen ă la o minoritateț ț
na ională, avere, na tere sau orice altă situa ie.ț ș ț

 Articolul  1  din  Conven ia  europeană  aț
drepturilor omului obligă statele să „garanteze”
drepturile  prevăzute  de  aceasta  „oricărei
16 Indicators  of  Immigrant  Integration  2015,  pag.15,
OECD/European  Union  2015 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/8115051ec004.pdf?
expires=1446731415&id=id&accname=guest&checksum
=65F7D425114F5120988EB4FF9A98366E.
17 Idem, p. 19.
18 http://europa.eu/pol/rights/index_ro.htm
19 CEDS,  International  Federation  of  Human  Rights
Leagues/Fran a/Plângerea  14/2003,  fond,  8  septembrieț
2004.
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persoane  aflate  sub  jurisdic ia  lor”.  Acesteț
persoane includ i străinii.  Un stat semnatar alș
Conven iei  este  responsabil,  în  temeiulț
articolului 1, pentru toate ac iunile i omisiunileț ș
organelor  sale,  indiferent  dacă  ac iunea  sauț
omisiunea respectivă a fost consecin a unei legiț
na ionale  sau  a  necesită ii  de  a  respectaț ț
obliga iile juridice interna ionale.ț ț 20

Pe de altă parte, Carta drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene con ine o listă a drepturilorț
omului,  inspirată  de  drepturile  consacrate  în
constitu iile  statelor  membre  ale  UE,  Conven iaț ț
europeană  drepturilor  omului,  CSE  i  tratateleș
interna ionale privind drepturile omului.ț

Ca  rezultat,  institu iile  UE  (precum  i  toateț ș
statele  membre)  sunt  obligate  să  respecte  Carta
atunci când „pun în aplicare dreptul Uniunii”, în
conformitate cu dispozi iile articolului 51 din Cartă.ț

Articolul  19  din  Cartă  include  interzicerea
returnării  unei  persoane  la  o  situa ie  în  careț
aceasta se teme, în mod justificat, că ar putea fi
persecutată sau expusă unui risc real de tortură
i  de  pedeapsă  sau  tratament  inuman  sauș

degradant (principiul nereturnării).    
Pe  de  altă  parte,  tratamentul  diferen iatț

devine  cu  atât  mai  pu in  acceptabil  cu  câtț
situa ia în materie de imigrare a unui străin seț
apropie de situa ia cetă enilor unui stat.ț ț 21

Directivele  privind combaterea discriminării
interzic  discriminarea  pe  criterii  de  rasă  sau
origine  etnică  (Directiva  2000/43/CE)  i  deș
religie  sau  convingeri  (Directiva  2000/78/CE).
Directiva  2000/43/CE  se  aplică  i  în  cazulș
resortisan ilor  ărilor  ter e.  totu i,  articolul  3ț ț ț ș
reglementează  faptul  că  “nu  se  referă  la
diferen a de tratament bazată pe cetă enie i nuț ț ș
aduce atingere ”.

Întreaga  societate  este  datoare  să  asigure
respectarea drepturilor fundamentale. 

Fiind  legată  de  aspectele  spirituale  ale
personalită ii umane, libertatea religioasă sau deț
convingeri  face  parte  din  această  categorie  de
drepturi si libertă i fundamentale.ț 22

România  este  expusă  rutelor  de  migra ieț
(legală i ilegală) din statele din estul Europei,ș
cu origine în statele din Orientul Mijlociu, Asia
de Sud-Est sau Africa,23 dar rămâne, cel pu in înț
perioada imediat următoare, un spa iu de tranzitț

20 CEDO, Matthews / Regatul Unit [GC], nr. 24833/94, 
Conven ia europeană a drepturilor omului 1999-I, punctulț
32.
21 CEDO,  Gaysuz/Austria,  nr.17371/90,  16  septembrie
1996.
22 A se  vedea  Cristina  Stuparu,  Statul  -  societatea  -
libertă ile religioaseț , IRDO, Bucure ti, 2009, p. 8.ș

pentru  imigra ia  ilegală  către  statele  maiț
dezvoltate  din  vestul  UE,  însă  apreciem  că
fenomenul va fi în cre tere.ș

3.  În  acest  context,  se  impune  formularea
unor  politici  coerente  pentru  integrarea
imigran ilor, proces care întâmpină însă o serieț
de  dificultă i  rezultate,  în  primul  rând,  dinț
necunoa terea  dimensiunilor  reale  aleș
fenomenului,  datorată  mobilită ii  foarte  mari,ț
intensei  circula ii  peste  frontiere  a  persoanelorț
provenite din zonele de conflict.

 Obiectivul principal al autorită ilor este de aț
maximiza  efectele  pozitive  i  de  a  limitaș
efectele negative ale imigra iei. Pentru a sprijiniț
statele  membre  în  gestionarea  eficace  a
imigrării, Uniunea Europeană oferă oportunită iț
de finan are pentru integrarea imigran ilor. ț ț

Aceste  politici  se  concentrează  pe cerin eleț
societă ii actuale, care a devenit mai diversă, caț
urmare a exodului imigran ilor. ț

Integrarea trebuie în eleasă ca un proces deț
participare  activă  a  imigran ilor  în  toateț
dimensiunile societă ii  , proces privit din douăț
direc ii:  atât  din  punctul  de  vedere  alț
imigran ilor  reziden i  legal  în  Uniuneaț ț
Europeană, cât i din cel al societă ii europeneș ț
gazdă. 24

În  rela iile  sale  cu  restul  comunită iiț ț
interna ionale, Uniunea î i afirmă i promoveazăț ș ș
valorile, aceasta contribuie la pacea, securitatea,
dezvoltarea  durabilă  a planetei,  solidaritatea iș
respectul  reciproc  între  popoare,veghează  la
respectarea  strictă  i  dezvoltarea  dreptuluiș
interna ional,  inclusiv  respectarea  principiilorț
Cartei Organiza iei Na iunilor Unite.ț ț 25

O condi ie esen ială a unei integrări de succesț ț
este  interac iunea  dintre  imigran i  i  cetă eniiț ț ș ț
statelor membre , societatea civilă având un rol
deosebit de important în cadrul acestui proces,
migra ia  trebuie  în eleasă  ca  o  componentă  aț ț
realită ii economice i sociale europene actuale. ț ș

Migra ia  reprezintă  o  realitate  care  vaț
continua  să  existe  cât  timp  vor  continua  să
existe  diferen e  din  punct  de  vedere  alț
dezvoltării  între diferitele  state ale lumii,  atâta
timp cât schimbările de ordin politic vor genera
conflicte armate.

23 Strategia  na ională  privind  imigra ia  pentru  perioadaț ț
2011-2014.
24 A se vedea  Mircea Radu, Politica i practica privindș
integrarea imigran ilor i refugia ilor în statele europene,ț ș ț
Calitatea vie iiț , XVII, nr. 3–4, 2006, pp 319–341. 
25 A se vedea Tratatul privind Uniunea Europeană, semnat
la 7 februarie 1992 la Maastricht i intrat în vigoare laș  1
noiembrie 1993.
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