
1. Europa a cunoscut, începând cu anul 2015,

pe fundalul conflictelor la nivel global, un val de

imigrări care a generat tensiuni la nivelul conti -

nentului. Niciun stat nu poate ignora obligaţiile pe

care le are în vederea respectării şi protejării

drepturilor omului, drepturi de care beneficiază şi

imigranţii, alături de populaţia autohtonă.

Tema drepturilor economice şi sociale,în con -

textul imigraţiei, este una destul de complexă, mai

ales în momentul actual. Toţi imigranţii, indiferent

de statutul lor juridic, au drepturi fundamentale a

căror respectare reprezintă un simbol al evoluţiei

societăţii. 

Drepturile economice şi sociale pot fi afirmate

de orice persoană, „principiul egalităţii este ideea

cardinală a luptei pentru drepturile omului”.
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Ele

sunt o parte integrantă a ansamblului drepturilor

omului, cu un rol covârşitor în vederea consoli -

dării coeziunii sociale. Respectarea acestora este

imperios necesară pentru toate fiinţele umane, în

vederea realizării condiţiilor de viaţă ce sunt

indispensabile dezvoltării indivizilor. 

Alături de drepturile civile şi politice, acestea

reprezintă drepturi fundamentale, ele îşi au fun -

damentul în contractul social rezultat din acordul

iniţial fixat în mod rational de către membrii

societăţii. Evident că, acest contract social trebuie

permanent perfecţionat şi adaptat noilor circum -

stanţe. 

În condiţiile actualei crize generate de valul de

imigranţi, este evident că drepturile economice şi

sociale sunt cruciale pentru îmbunătăţirea con -

diţiilor de viaţă şi promovarea bunăstării. Printre

acestea, amintim dreptul la muncă, la securitate

socială, dreptul la sănătate, dreptul la educaţie,

dreptul la protecţia socială şi la îngrijire, dreptul

lucrătorilor migranţi şi al familiilor lor la protecţie

şi asistenţă. 

Imigranţii, pentru a reuşi să fie incluşi în mod

eficient în ţările gazdă, trebuie să beneficieze de

mijlocele ce le permit să joace un rol activ în

societate, precum învăţământ, formare profe sio -

nală, acces pe piaţa muncii, o bună cunoaştere a

limbii statului gazdă. 

Nivelul de trai şi bunăstarea sunt două noţiuni

care se interferează şi se intercondiţionează reci -

proc. Conceptul de bunăstare implică un standard

de viaţă decent, normal atât la nivel individual cât

şi la nivelul întregii societăţi. 

De altfel, pentru ca incluziunea să aibă succes,

este nevoie de deschidere din partea societăţii

autohtone, aceasta reprezentând o condiţie vitală

în vederea evitării marginalizării. 

2. Unul din drepturile fundamentale, fără a

cărui garantare ar fi practic imposibilă evoluţia

societăţii, este dreptul la muncă. Acesta trebuie

respectat oricărei persoane, indiferent dacă este

autohton sau imigrant, „o suspendare, fie şi par -

ţială, a muncii, paralizează organismul social şi

periclitează viaţa indivizilor.”
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Dreptul la muncă
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Abstract 

Issues relating to economic and social rights are very important in the context of immigration. The right to work, the

right to social security, the right to education, the right to health etc. are inherent to all human beings, whether or not
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Résumé

Les questions relatives aux droits économiques et sociaux sont très importantes dans le contexte de l'immigration. Le

droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à l'éducation, le droit à la santé, etc. sont inhérents à tous les êtres

humains, qu'ils soient ou non immigrants. Les droits des immigrants sont régis par de nombreux instruments internationaux.

Les États ne peuvent pas ignorer leurs obligations de respecter et de protéger les droits humains.
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include: dreptul de a alege profesia, dreptul la o

salarizare echitabilă în raport cu munca prestată,

securitatea şi igiena muncii, timpul liber etc. 

Analiza drepturilor economice şi sociale nu

poate fi abordată fără a examina instrumentele

juridice internaţionale relevante, acestea repre zen -

tând fundaţia sistemului drepturilor şi libertăţilor

fundamentale. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile

economice, sociale şi culturale, în vederea exer -

citării dreptului la muncă, în articolul 6, alineatul

2 stabileşte că fiecare stat parte va lua măsuri care

„trebuie să includă orientarea şi pregătirea tehnică

şi profesională, elaborarea de programe, de măsuri

şi de tehnici potrivite pentru a asigura o dezvoltare

economică, socială şi culturală constantă şi o

deplină întrebuinţare productivă a forţelor de

muncă în condiţii care garantează indivizilor

folosinţa libertăţilor politice şi economice funda -

mentale”.
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În definitiv, principala îndatorire a unui

stat este să stabilească măsuri eficiente în

interiorul frontierelor sale, cu respectarea obliga -

ţiilor internaţionale asumate. 

În conformitate cu dreptul Uniunii, Carta drep -

turilor fundamentale a Uniunii garantează în

articolul 15, alineatul 1, dreptul de încadrare în

muncă şi de a desfăşura o activitate profesională

liber aleasă şi acceptată. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului nu

stipulează decât o parte din drepturile economice

si sociale, majoritatea drepturilor consacrate

făcând referire la drepturile civile si politice. Nu

sunt expuse şi garantate decât interzicerea sclaviei

şi a muncii forţate, precum şi dreptul de a înfiinţa

sindicate. 

Un obiectiv specific pentru România este faci -

litatea accesului pe teritoriul statului a cetăţenilor

terţi care răspund nevoilor de ocupare a forţei de

muncă (crearea cadrului juridic pentru atragerea

şi menţinerea forţei de muncă potrivit nevoilor

identificate).
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Accesul la unele drepturi economice şi sociale

depinde de situaţia de şedere regulară sau de

rezident a unei persoane în statul gazdă. Uniunea

Europeană este decisă să elimine sosirea şi pre zenţa

migranţilor economici neautorizaţi. Princi pala

măsură o constituie Directiva privind sancţiunile

împotriva angajatorilor (Directiva 2009/52/CE):

aceasta interzice angajarea migranţilor în situaţie

iregulară din afara UE, sancţionând angajatorii cu

amenzi sau, în cazurile cele mai grave, chiar cu

sancţiuni penale.

De asemenea, creşterea forţei de muncă prin

studenţii din ţările terţe influenţează în mod direct

piaţa muncii, aceştia având posibilitatea de

angajare după finalizarea studiilor. 

Străinii care au dobândit o forma de protecţie în

România beneficiază de acces pe piaţa forţei de

muncă, în condiţiile stabilite de lege pentru cetă ţe -

nii români, precum şi de condiţii de munca echi va -

lente celor stabilite de lege pentru cetăţenii români.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de

Muncă are obligaţia de a identifica la angajatori

locurile de muncă vacante şi de a le face cunos -

cute persoanelor incluse în programul de inte -

grare, înregistrate ca persoane în căutarea unui loc

de muncă.
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După încheierea programului de integrare sau

în momentul identificării unui loc de muncă,

Inspectoratul General pentru Imigrări îndrumă

persoana asistată către comunitatea în care există

locuri de muncă vacante şi o informează cu privire

la modalitatea de a obţine o locuinţă socială, în

condiţiile legii.
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În ceea ce priveşte cetăţenii Uniunii Europene,

ai Spaţiului Economic European, precum şi mem -

brii lor de familie, aceştia beneficiază de drept de

rezidenţă pentru o perioada de până la 3 luni de la

data intrării în ţară, fără îndeplinirea vreunei

condiţii suplimentare.
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Prin excepţie, cetăţenii

Uniunii Europene care intră pe teritoriul României

şi sunt în căutarea unui loc de muncă beneficiază

de drept de rezidenţă pentru o perioadă de până la

6 luni de la data intrării, fără îndeplinirea vreunei

condiţii suplimentare. De asemenea, aceştia tre buie

să dovedească că sunt cu adevărat în căutarea unui

loc de muncă şi că au o şansă reală de a găsi unul. 
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Pentru munca prestată în baza contractului

individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la

un salariu. La stabilirea şi la acordarea salariului

este interzisă orice discriminare pe criterii de sex,

orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,

apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,

opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie

sau responsabilitate familială, apartenenţă ori

activitate sindicală. 

Prezenţa unui mare număr de rezidenţi ilegali are

o influenţă negativă atât asupra pieţei forţei de

muncă, ei lucrând fără forme legale, cât şi asupra

procesului de integrare şi coeziune socială, ei fiind

excluşi de la participarea deplină în cadrul societăţii,

atât privind contribuţie cât şi prin beneficiu.
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Posibilitatea este destul de mare ca imigranţii

să se confrunte cu riscuri de trafic de persoane şi

de muncă forţată, să fie constrânşi să desfăşoare

muncă ilegală sau să fie supuşi discriminării

atunci sunt când în căutarea unui loc de muncă sau

chiar atunci când sunt angajaţi. Exigenţele impuse

de stat angajatorilor au o importanţă covârşitoare

asupra vieţii imigranţilor. 

Munca la negru este prezentă în rândul străi -

nilor, condiţiile socio-economice şi asistenţa insu -

ficientă determinându-i pe imigranţi să presteze

muncă nedeclarată. 

Străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din

România este stabilit prin tratate încheiate de

România cu alte state; străinii titulari ai dreptului

de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în

calitate de membri de familie ai unui cetăţean

român; străinii titulari ai dreptului de şedere

temporară pentru studii, străinii care au dobândit

o formă de protecţie în România, solicitanţii de

azil de la data la care au dreptul de a primi acces

la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006

privind azilul în România, cu modificările şi

completările ulterioare, dacă se mai află în pro -

cedura de determinare a unei forme de protecţie

s.a 
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nu au nevoie de un aviz de angajare. 

În celelalte cazuri, este nevoie de avizul de

angajare care se eliberează de către Inspectoratul

General pentru Imigrări, la cererea angajatorului,

cu îndeplinirea condiţiilor generale şi speciale. 

Procedura de recunoaştere a calificărilor în

cazul imigranţilor este necesară în vederea

exercitării dreptului de practică al unei profesii pe

teritoriul României, obţinut într-un stat terţ . Pro -

cesul presupune evaluarea nivelului de calificare

conferit de diplomă şi a experienţei profesionale a

străinului.
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În ceea ce priveşte dreptul la o locuinţă, acesta

este reglementat prin intermediul instrumentelor

internaţionale. 

Pactul internaţional cu privire la drepturile

economice, sociale şi culturale, specifică în arti -

colul 11 „dreptul oricărei persoane la un nivel de

trai suficient pentru ea însăşi şi familia sa, inclusiv

hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă suficiente, precum

şi la o îmbunătăţire continuă a condiţiilor sale de

existenţă.”

De asemenea, alte instrumente internaţionale,

precum Convenţia privind eliminarea tuturor for -

melor de discriminare împotriva femeilor ,Con -

venţia privind statutul Refugiaţilor fac referire la

dreptul la locuinţă,cu toate că niciunul dintre

acestea nu garantează în mod explicit un drept la

locuinţă.

În conformitate cu dispoziţiile Convenţiei, nu

există un drept de a dobândi o locuinţă, ci doar un

drept la respectarea unei locuinţe. Totuşi, într-o

societate evoluată, este firesc ca toţi membrii ei să

aibă un spaţiu de locuit adecvat. 

Printre ţările Uniunii Europene care au trecut

în Constituţie dreptul la locuinţă amintim Belgia şi

Finlanda.
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Pentru a asigura locuinţe adecvate imigranţilor

sunt necesare acţiuni urgente pentru respectarea

egalităţii de tratament, prin programe speciale

pentru imigranţi. În pofida eforturilor susţinute,

îmbunătăţirea situaţiei locative este una destul de

dificilă, statele se confruntă cu dificultăţi finan ciare. 

Referitor la accesul la locuinţe, acesta poate să

dobândească anumite particularităţi, în funcţie de

statutul străinilor. Astfel, pentru studenţii străini există

posibilitatea cazării la cămin, iar străinii cu drept de

şedere permanentă au acces la locuinţe sociale.
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Autorităţile administraţiei publice locale sunt

obligate să asigure, în limita resurselor dispo -

nibile, locuinţe sociale persoanelor care au

dobândit o formă de protecţie în România şi care

urmează să se mute în comunitatea respectivă, în

aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români. 

Convenţia internaţională asupra protecţiei

tuturor muncitorilor migranţi şi a membrilor de

familie ai acestora, 18 decembrie 1990 statuează

în Preambul că „problemele umane implicate în

migraţie sunt şi mai serioase în cazul migraţiei

iregulare” şi subliniază necesitatea de a încuraja

acţiuni potrivite „pentru prevenirea şi eliminarea

mişcărilor clandestine şi a traficului de muncitori

migranţi, în acelaşi timp asigurând protecţia

drepturilor lor fundamentale”

Străinii cu un drept de şedere legal pe teritoriul

României beneficiază de toate drepturile oferite

de legea română. Aceste condiţii principale sunt

dreptul la stagiul minim de cotizare în sistemul

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

şi la vârsta standard pe care trebuie să o

împlinească pentru a avea dreptul la pensie. 

Drepturile de asigurări sociale cuvenite în

sistemul public din România, precum şi prestaţiile

aferente acestor drepturi se pot transfera în ţările în

care asiguraţii îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa,

în condiţiile reglementate prin acorduri sau

convenţii internaţionale la care România este parte. 

Comitetul pentru drepturile economice, sociale

şi culturale a declarat că „securitatea socială, prin

caracterul său redistributiv, joacă un rol important

în reducerea sărăciei şi în prevenirea excluziunii

sociale şi promovarea incluziunii sociale”
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În ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor de sănă -

tate ale imigranţilor, aceasta reprezintă o pro vo care

pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii. Variaţia

inechitabilă în utilizarea şi accesibilitatea serviciilor

de îngrijire a sănătăţii pentru migranţi reprezintă o

preocupare atât pentru furnizorii de servicii medi -

cale, cat şi pentru factorii de decizie.
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Educaţia este un aspect important al unei

integrări eficiente, dreptul copiilor la educaţie

reprezintă una dintre „valorile fundamentale ale

societăţilor democratice care formează Consiliul

Europei”.
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Este important ca imigrantii, atât cei legali, cât

si cei ilegali să fie educaţi, pentru ca aceştia să

participe ulterior la evoluţia ţării şi să joace un rol

în societate devenind cetăţean contribuabil care

respectă legea .
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În conformitate cu Convenţia europeană a

drepturilor omului, articolul 2 din Protocolul nr. 1

prevede dreptul la educaţie, iar articolul 14 şi

Protocolul nr. 12 interzic discriminarea pe criterii

de origine naţională. Articolul 2 din Protocolul nr.

1 garantează, în principiu, dreptul la învăţământ

primar şi secundar.

Articolul 14, alineat 1 din Carta drepturilor

fundamentale a UE stabileşte că „orice persoană

are dreptul la educaţie, precum şi la accesul la

formare profesională şi formare continuă”. De

asemenea,la cel de al doilea alineat al articolului

menţionat se reglementează „posibilitatea” de a

frecventa gratuit învăţământul obligatoriu.

Accesul gratuit este o „garanţie extrem de

importantă pentru accesul egal,nediscriminatoriu

la învăţământ”.
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Toţi copiii din UE, resortisanţi ai unor ţări terţe

au drept de acces la educaţie primară. Sunt excluşi

minorii care se află pe teritoriul unui stat o

perioadă scurtă de timp. Această dispoziţie se

referă şi la copiii migranţi aflaţi în situaţie de

şedere iregulară, a căror îndepărtare a fost

amânată

17

. 

Aşa cum este specificat şi în Preambulul Cartei

Sociale Europene, „folosinţa drepturilor sociale

trebuie să fie asigurată fără discriminare de rasă,

culoare, sex, religie, opinie politică, origine

naţională sau socială”. 

3. Amploarea imigraţiei a fost determinată, cu

preponderenţă, de schimbările fundamentale din

ţările de origine. Pentru statele de primire, imi -
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graţia are implicaţii asupra economiei, serviciilor

sociale, locuinţe, educaţie. Pentru imigranţi, neres -

pectarea drepturilor fundamentale, implică situaţia

împingerii acestora la periferia societăţii. 

Acţiunea în ceea ce priveşte exercitarea drep -

turilor economice şi sociale de către imigranţi

trebuie situată pe două paliere: pe plan interna ţional

şi pe plan naţional, numai în acest mod se va ajunge

la o gestionare eficientă a fenomenelor existente. 

Pentru ca respectarea drepturilor să fie posibilă,

guvernele trebuie, pe baza unui algoritm eficient,

să adopte un ansamblu de măsuri concrete. Astfel,

îşi asumă obligaţiile de a asigura tuturor indivi -

zilor posibilitatea de a se bucura de aceste drep -

turi, dar şi să ofere căi de atac atunci când aceste

drepturi sunt limitate sau încălcate.

În orice stat de drept este necesară respectarea

drepturilor economice şi sociale, lipsa garantării

acestora ar scoate omul în afara societăţii din care

face parte.

Pentru o evoluţie şi dezvoltare a umanităţii,

într-o perioadă de transformări sociale, este nece -

sară intensificarea luptei pentru respectarea drep -

turilor fundamentale ale oricărei fiinţe umane.
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