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Recomandări cu privire la proiectul 
Strategiei naționale privind imigrația 
pentru perioada 2020-2023 
 

 

În data de 9 iulie 2020, la ora 21:35, Ministerul Afacerilor Interne a pus în consultare publică, pe 

propria pagină de Internet, Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale 

privind imigrația pentru perioada 2020-2023, a Planului de acțiune pe perioada 2020-2021 pentru 

implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020-2023, precum și pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de 

coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația. 

În cele ce urmează, facem mai multe comentarii și formulăm un număr de 14 recomandări cu privire 

la procesul de consultare publică, la fundamentarea actului normativ și la conținutul acestuia.  

Recomandările sunt formulate de Asociația Centrul pentru Inovare Publică, persoană juridică non-

profit, înregistrată legal în România.  

Persoană de contact: 

Ovidiu Voicu, ovidiu.voicu@inovarepublica.ro, 0723522340 

 

 

I. Recomandări privind procesul de consultare publică 

Procesul de consultare publică pe marginea proiectului de act normativ menționat are următoare 

deficiențe majore: 

- Ministerul Afacerilor Interne nu și-a anunțat intenția de a elabora actul normativ cu cel puțin 

30 de zile înainte de elaborarea sa. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a încălcat legea, mai 

exact Art. 7, alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparența decizională; 

- Proiectul de act normativ a fost publicat în dezbatere publică pe data de 9 iulie, la ora 21:35, 

pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, adică minimul prevăzut de lege. Dintre aceste 10 

zile, 4 sunt nelucrătoare. Pentru că este vorba de un document amplu de sinteză, cu 

implicații pe o perioadă de 4 ani, durata consultării publice este insuficientă. 

- Așa cum se arată în Nota de Fundamentare, nu au fost organizate consultări prealabile cu 

institute de cercetare și organizații ale societății civile, iar unica formă de consultare a 

publicului este online, în condițiile descrise la punctul anterior. Pentru că este vorba de o 

strategie națională aplicată unui fenomen complex, dar și cu implicații asupra drepturilor 

omului, consultarea comunității științifice, a organizațiilor care apără drepturilor omului, dar 
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și a unor instituții precum Avocatul Poporului sau Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, dincolo de minimul cerut de lege, reprezintă o bună practică pe care Ministerul 

Afacerilor Interne a ales să o ignore cu desăvârșire. 

- Totodată, Ministerul Afacerilor Interne nu a făcut niciun efort pentru a implica în 

dezbatere beneficiarii direcți, adică străinii aflați în România, prin organizațiile care îi 

reprezintă, deși aceasta este o recomandare permanentă și o cerință minimală pentru 

gestionarea migrației în statele membre ale Uniunii Europene. 

- Documentele aferente proiectului de lege au fost publicate în format PDF, scanat imagine, 

greu lizibil. Din analiza altor documente puse în dezbatere publică, se observă că aceasta 

este practica curentă, ci de obicei sunt publicate documente editabile.  

Toate aceste observații conduc la concluzia că Ministerul Afacerilor Interne arată rea-credință și, în 

fapt, face tot posibilul pentru a evita o dezbatere reală pe marginea proiectului Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020-2023, a 

Planului de acțiune pe perioada 2020-2021 pentru implementarea Strategiei naționale privind 

imigrația pentru perioada 2020-2023, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei 

naționale privind imigrația. 

Pentru a corecta starea de fapt, formulăm următoarele recomandări: 

Recomandarea 1. Prelungirea consultării publice până la cel puțin 30 de zile, un termen adecvat 

complexității actului normativ supus consultării. 

Recomandarea 2. Invitarea pro-activă să depună recomandări a universităților și institutelor de 

cercetare care au programe în domeniul migrației, a organizațiilor străinilor aflați în România, a 

organizațiilor care apără drepturile omului, a sindicatelor, și a organizațiilor care oferă servicii 

străinilor aflați în România. 

Recomandarea 3. Organizarea a cel puțin unei dezbateri publice, preferabil online, la care să 

participe reprezentanți ai instituțiilor publice implicate în implementarea strategiei și ai organizațiilor 

menționate la Recomandarea 2 și care au transmis puncte de vedere sau și-au exprimat interesul pe 

marginea acestui subiect. 

 

II. Recomandări privind fundamentarea actului normativ 

Analiza Notei de Fundamentare și părții introductive a Strategiei relevă absența unor elemente 

esențiale pentru a înțelege domeniul, documentul fiind unul destul de superficial și cu afirmații 

generale și nefundamentate pe dovezi. Mai exact: 

- Lipsesc cu desăvârșire orice referiri la monitorizarea Strategiei sectoriale finalizate în anul 

2018 și la raportul de implementare a acesteia, deși o bună parte din acțiunile propuse sunt 

pur și simplu copiate din documentele anterioare, sau au minime modificări.  

- Nu este făcută o estimare a impactului bugetar nici măcar pentru cele mai simple acțiuni, 

spre exemplu cele care vizează construirea sau îmbunătățirea unor clădiri (adică activități 

pentru care se pot face ușor, oricând, analize de piață). Referirile din planul de acțiune sunt 
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vagi, la „bugetul de stat”, în timp de Nota de Fundamentare nu include niciun fel de 

informații asupra impactului bugetar.  

- Informațiile nu sunt actualizate la contextul anului 2020. Spre exemplu, nu sunt incluse 

niciun fel de informații despre problemele cu care se confruntă lucrătorii din state terțe, deși 

au fost semnalate numeroase cazuri problematice, care au dus inclusiv la intervenția 

personală a unui membru al Guvernului (Ministrul Muncii) pentru soluționare. De asemenea, 

nu sunt incluse niciun fel de informații la impactul crizei generate de pandemia Covid-19, 

deși este deja evident că aceasta va avea un impact pe termen lung asupra societății. 

- Nu sunt incluse niciun fel de referințe al analize și studii din surse externe, deși în ultimii 

ani au fost finanțate cercetări asupra domeniului inclusiv din fonduri publice, ceea ce face ca 

majoritatea afirmațiilor, cu excepția datelor statistice, să fie opinii generale fără o  

fundamentare corespunzătoare. 

- Deși se afirmă că Strategia a fost avizată de Comitetul interministerial de profil și asumată 

de instituțiile implicate, nu există niciun document care să susțină aceste afirmații. Deși 

există un evident impact economic și social, nu a fost consultat Comitetul Economic și Social 

și nici nu se menționează intenția consultării acestuia. 

- Nu sunt definiți indicatori de impact, ai Strategiei, ci doar indicatori de output, ai unor 

activități punctuale din Planul de Acțiune. 

Pentru a corecta aceste carențe ale Strategiei supusă dezbaterii, facem următoarele recomandări. 

Recomandarea 4. Publicarea, de îndată, a rapoartelor de monitorizare și implementare a Strategiei 

anterioare, finalizată în 2018. 

Recomandarea 5. Refacerea notei de fundamentare și a părții de analiză a Strategiei, pentru a 

include toate elementele lipsă enumerate mai sus, respectiv: 

- Buget, defalcat pe acțiuni și surse de finanțare; 

- Actualizarea contextului pentru anul 2020; 

- Fundamentarea cu analize și studii asupra domeniului, din surse externe; 

- Opiniile altor instituții publice implicate; 

- Definirea indicatorilor de impact ai Strategiei. 

III. Recomandări privind conținutul Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 

2020-2023 

Într-o analiză macro, simplificată a Strategiei, aceasta include – sau ar trebui să includă – trei aspecte 

majore, toate la fel de importante: 

- Gestionarea imigrației ilegale și asigurarea controlului frontierelor; 

- Integrarea socială a străinilor aflați legal în România; 

- Dialogul structurat permanent între toți actorii relevanți, cu implicarea beneficiarilor direcți. 

Documentul supus dezbaterii abordează extensiv primul aspect, gestionarea imigrației ilegale, dar 

are o abordare limitată cu privire la celelalte două, integrarea socială a imigranților legali și 

dialogul structurat. 



 

 

 

4 
 

Safe harbour 
Project co-financed from the Asylum, Migration and Integration 
Fund 

 

În cele ce urmează, vom face recomandări privind îmbunătățirea acestor două aspecte, integrarea 

socială și dialogul structurat. Aceste recomandări vor avea un grad de generalitate mai ridicat, din 

cauza modului în care a fost construită consultarea publică, lăsând un timp insuficient pentru a 

formula un punct de vedere detaliat. Dacă Ministerul Afacerilor Interne va arăta bună credință și o 

intenție reală de a purta un dialog pe acest subiect (intenții pe care nu le-a arătat până la acest 

moment), putem reveni cu un punct de vedere aplicat.  

 

Recomandarea 6. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv general, cu titlul „Integrarea 

socială și economică a străinilor cu ședere legală în România”. În forma actuală, integrarea socială 

și economică se referă strict la beneficiarii de protecție internațională, ignorând alți străini cu ședere 

legală. Acest nou Obiectiv General va prelua Obiectivul Specific B.4. din actualul document (dezvoltat 

conform Recomandării 11), și va include cel puțin Obiectivele Specifice menționate la Recomandările 

7, 8, 9 și 10. 

 

Recomandarea 7. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv Specific, cu titlul „Protejarea 

drepturilor lucrătorilor din țări terțe aflați în România”. În cele ce urmează argumentăm 

necesitatea acestui demers. 

În ultimele săptămâni, mass-media a prezentat situații în care aceștia au ajuns în situații dificile, și din 

cauza crizei Covid-19: 

- Un grup de muncitori din Sri Lanka a fost abandonat pe Aeroportul Otopeni de către angajatorul 

lor din Botoșani. A fost nevoie de intervenția doamnei ministru Alexandru pentru a se găsi o 

soluție. 

- Un grup de muncitori din țările din Africa de Nord se află blocați de mai multe săptămâni la Sibiu, 

după ce angajatorul lor nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. Ei sunt sprijiniți de organizații non-

guvernamentale, iar situația nu a fost încă clarificat. 

- Mai mulți muncitori din țări asiatice se află în situație incertă în județul Brașov, unde sunt angajați 

în unități hoteliere și de alimentație publică. Sunt în continuare susținuți de angajatorii lor, dar 

situația se poate înrăutăți oricând. 

Nu sunt cazuri singulare. Și înainte de pandemie, mass-media a prezentat cazurile unor muncitori din țări 

terțe aflați în situații limită în România: mai multe grupuri de muncitori vietnamezi în situație de 

exploatare în construcții; un grup de muncitori asiatici în conflict cu angajatorul lor la Timișoara; un grup 

de muncitori chinezi în situație dificilă, în domeniul textile, la Bacău; și exemplele pot continua. 

Aceste situații pot fi puse în oglindă cu imaginea muncitorilor români nedreptățiți de angajatorii lor în 

ferme sau pe șantiere din Germania, Olanda, Italia și alte țări. Ne revoltă situația concetățenilor noștri, 

dar, iată nu reușim să împiedicăm ca alți străini, veniți în România, să fie la rândul lor nedreptățiți. Acești 

muncitori au venit în România pentru a câștiga cinstit, din muncă, și astfel contribuie la bunăstarea și 

prosperitatea societății românești. Avem datoria morală să îi tratăm pe străinii veniți să muncească 

cinstit în România cel puțin la fel cum vrem să fie tratați românii care merg în străinătate. 

Pentru acest Obiectiv Specific, vor fi definite acțiuni pe cel puțin următoarele direcții: 
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- Mai multă transparență cu privire la situația lucrătorilor străini în România. Un element 

comun al tuturor cazurilor enumerate mai sus este că ele au ajuns în atenția publicului 

numai după izbucnirea crizei, atunci când muncitorii ajunși la limită au apelat la ajutorul 

jurnaliștilor. Este foarte posibil să fie și alte situații similare, dar este dificil să fie urmăriți toți 

cei aproape de 50.000 de lucrători aflați legal în România. Creșterea transparenței în 

domeniu este absolut necesară și se poate lesne face acest lucru. Guvernul trebuie să 

realizeze un registru public în care sunt incluse toate grupurile de muncitori, numărul lor, 

numele angajatorului, localitatea unde se află, durata contractelor și alte informații 

relevante. Registrul va fi actualizat permanent. În acest fel, autoritățile publice locale, 

sindicatele, organizațiile non-guvernamentale și mass-media pot să ajute în timp util dacă 

apar cazuri de conflict sau exploatare. 

- Sesiuni de informare și instruire pentru angajatori.  

- Crearea unui mecanism de comunicare permanentă, de tip tel-verde sau online, prin care 

lucrătorii străini pot anunța în timp real eventualele situații de exploatare în care se află. 

- Consolidarea mecanismelor bi-laterale de recrutare din țările sursă (complementar cu 

direcțiile de acțiune deja menționate în documentul supus dezbaterii publice).  

- Îmbunătățirea cadrului normativ pentru respectarea drepturilor lucrătorilor străini. Plecând 

de la datele din registru, și folosind cadrul de dialog structurat, autoritățile publice 

responsabile, împreună cu sindicatele, patronatele și organizațiile de drepturile omului pot 

propune măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația lucrătorilor străini, în sensul unui 

tratament corect și a respectării drepturilor tuturor părților implicate. 

 

Recomandarea 8. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv Specific, cu titlul „Asigurarea unui 

cadru pentru respectarea drepturilor fundamentale ale străinilor aflați în România”. Pentru acest 

Obiectiv Specific, vor fi definite acțiuni pe cel puțin următoarele direcții:  

- Dezvoltarea colaborării între autoritățile competente în domeniul imigrației și sindicatele 
relevante pentru îmbunătățirea protecției lucrătorilor străini. Prin operaționalizarea acestui 
obiectiv, sindicatele vor fi implicate în activitatea lor naturală de reprezentare a lucrătorilor 
legali, indiferent dacă sunt cetățeni români sau nu. Acțiunile specifice recomandate sunt: 

o Informarea lucrătorilor străini în legătură cu activitatea sindicală din România. 
o Îmbunătățirea cadrului normativ, în colaborare cu sindicatele, pentru a permite 

integrarea mai ușoară a lucrătorilor străini în activitatea sindicală. 
o Includerea lucrătorilor străini între grupurile țintă ce pot fi incluse în programele 

specifice cu finanțare din fonduri comunitare (altele decât AMIF). 

- Întărirea cooperării cu organizațiile specializate în drepturile omului, pentru a acorda 

asistența necesară străinilor, atunci când situația acestora nu este pe deplin lămurită. 

 

Recomandarea 9. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv Specific, cu titlul „Îmbunătățirea 

accesului la piața forței de muncă pentru străinii cu ședere legală în România”. Toate analizele și 

studiile privind integrarea socială și economică a străinilor, inclusiv beneficiarii de protecție 

internațională, arată că accesul la piața forței de muncă este un punct slab al programelor de 



 

 

 

6 
 

Safe harbour 
Project co-financed from the Asylum, Migration and Integration 
Fund 

 

integrare. Este necesar ca punctele slabe să fie abordate în mod specific în strategie. Pentru acest 

Obiectiv Specific, vor fi definite acțiuni pe cel puțin următoarele direcții: 

- Îmbunătățirea cadrului normativ pentru recunoașterea calificărilor străinilor cu ședere legală 

în România. 

- Colaborarea cu instituțiile responsabile din domenii relevante pentru reanalizarea și 

modificarea legislației de accesare a pieței muncii în sectoare specifice, în sensul facilitării 

rămânerii străinilor absolvenți ai instituțiilor de învățământ naționale și integrarea lor pe 

piața muncii. 

- Facilitarea și simplificarea accesului pe teritoriul României a cetățenilor din statele terțe în 

scop de angajare în muncă/detașare, cu includerea următoarelor aspecte: 

o corectarea deficiențelor legislative legate de posesorii Cărții Albastre Europene 

astfel încât să permită atragerea efectivă de forță de muncă înalt calificată în 

sectoarele deficitare din economia românească (de exemplu absolvenții de 

medicină) 

o Stimularea angajatorilor în scopul încadrării în muncă a cetățenilor din state terțe 

care și-au finalizat studiile în România. 

o Stabilirea contingentelor anuale de lucrători în funcție de nevoile identificate privind 
sectoarele și ocupațiile deficitare – și nu pe categorii de lucrători. 

o Identificarea profesiilor liberale în care este nevoie de relaxarea condițiilor de muncă 
pentru a facilita accesul RTT la piața muncii, în colaborare cu asociațiile profesionale. 

o Evaluarea timpurie a competențelor și calificărilor RTT/BPI precum și combinarea 
formării lingvistice cu pregătirea la locul de muncă presupune în prealabil crearea 
unor standarde și mecanisme instituționale.  

o Eliminarea obstacolelor legate de formare profesională a RTT/BPI. 

- Identificarea, împreună cu universitățile și autoritățile competente în domeniul educației 

terțiare, a măsurilor prin care poate fi simplificat accesul cetățenilor din țări terțe la studii 

universitare în România. 

- Dezvoltarea unui mecanism pentru evaluarea și certificarea competențelor pentru 

persoanele care nu dețin acte de studii din motive obiective 

 

Recomandarea 10. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv Specific, cu titlul „Facilitarea 

accesului la cetățenie pentru străinii cu ședere legală în România”. Ținta finală a unui proces de 

integrare reușit este obținerea cetățeniei, iar acest lucru este insuficient reflectat în documentul 

supus dezbaterii. Alături de acțiunile deja incluse în document, în cadrul acestui obiectiv va fi inclusă 

și direcția de acțiune: Identificarea unor soluții legislative pentru acordarea cetățeniei în condiții 

similare pentru toți beneficiarii de protecție internațională, și pentru îmbunătățirea accesului la 

cetățenie pentru persoanele din grupuri vulnerabile 

 

Recomandarea 11. Dezvoltarea Obiectivului Specific B.4., cu privire la integrarea socială a 

persoanelor care au dobândit o protecție legală în România, astfel încât să includă și următoarele 

aspecte, cu acțiuni specifice asociate acestora: 
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- Îmbunătățirea situației minorilor neînsoțiți. 

- Accesul la educație pentru toate categoriile de imigranți. 

- Aspecte specifice situației generate de pandemia Covid-19. 

 

 

Recomandarea 12. Introducerea și dezvoltarea unui nou Obiectiv general, cu titlul „Dialog 

structurat permanent cu actorii relevanți în domeniul imigrației”. În documentul supus dezbaterii 

publice, dialogul social este „exilat” la Obiectivul Specific D4, sub un obiectiv general care vizează 

întărirea capacității Inspectoratului General pentru Imigrări. Experiența anterioară arată că dialogul 

este un alt punct slab în domeniul imigrației, și rareori a existat dialog structurat. Pentru acest 

Obiectiv General, vor fi definite următoarele obiective specifice și direcții de acțiune: 

- Obiectiv Specific „Reactivarea dialogului multi-actor prin Comitetul Interministerial”. Acesta 

lucru include Reactivarea Comitetului Interministerial Coaliția pentru Integrarea Refugiaților, 

cu un mandat lărgit, care să cuprindă și problematica lucrătorilor din țări terțe. Comitetul a 

fost înființat în anul 2015, ca răspuns la provocările internaționale în domeniul migrației și 

azilului. Pe parcursul anului 2016, după o perioadă de inactivitate, coordonarea Comitetului a 

fost preluată de Viceprim-ministrul României. Comitetul a fost reactivat în a doua jumătate a 

anului 2017 și, în doar câteva luni de activitate, Comitetul a reușit să redeschidă dialogul multi-

sectorial și să obțină câteva rezultate punctuale. Din păcate, activitatea Comitetului s-a 

întrerupt din nou după schimbarea de Cabinet de la începutul anului 2018. Prin Decizia Prim-

Ministrului nr. 183 din 25 martie 2020, Coordonarea Comitetului este asigurată de către 

viceprim-ministru, doamna Raluca Turcan, care poate delega atribuțiile unui secretar de stat 

din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Încă nu au fost luate măsuri concrete pentru 

funcționarea Comitetului.  

- Obiectiv Specific „Asigurarea cadrului necesar de cooperare între autoritățile cu 

responsabilități în etapele de recepție și  integrare, de la nivel central și local”. Acest cadru va 

urmări inclusiv îmbunătățirea colectării, organizării și procesării datelor și informațiilor 

statistice referitoare la procesarea cererilor de azil, a recepției/asistenței solicitanților de azil 

și a integrării beneficiarilor de protecție. Pentru implementarea acestei direcții de acțiune 

recomandăm includerea următoarelor instituții responsabilități de implementare:  Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale/ Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și filialele 

teritoriale, Autoritatea Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și filialele teritoriale; 

Ministerul Educației/ Inspectoratele Școlare Județene/al municipiului București; Ministerul 

Sănătății; Autorități publice locale. 

- Obiectiv Specific „Crearea unui Comitet Național al Imigranților”. Acest obiectiv vizează 

includerea în Strategia națională privind Imigrația, a unei prevederi referitoare la necesitatea 

creării unui organism consultativ pentru resortisanții țărilor terțe din România, conform 

recomandărilor Comisiei Europene. Având în vederea faptul că România este printre puținele 

state membre UE care nu are un astfel de for consultativ, considerăm necesară cel puțin 

prevederea inițierii unei dezbateri publice, de către Ministerul Afacerilor 

Interne/Inspectoratul General pentru Imigrări, cu participarea autorităților relevante, a 
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organizațiilor internaționale și neguvernamentale, dar și a mediului academic, partenerilor 

sociali. 

 

IV. Recomandări cu privire la monitorizarea implementării Strategiei 

Capitolul VII, Mecanismele strategiei, este deficitar în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea. 

Practic, acest capitol are referiri legate exclusiv de implementare lipsind proceduri și mecanisme de 

monitorizare și evaluare.  

 

Recomandarea 13. Revizuirea conținutului Capitolului VII, pentru include proceduri și mecanisme de 

evaluare și monitorizare, cu termene și responsabilități clare, și asigurarea transparenței întregului 

proces. 

 

Recomandare 14. În vederea îmbunătățirii și transparentizării procesului de evaluare a 

implementării Strategiei și Planurilor de acțiune aferente, recomandăm implicarea actorilor 

neguvernamentali independenți: organizații internaționale, organizații neguvernamentale, instituții 

academice, parteneri sociali. În acest sens, menționăm exemplele Italiei și Letoniei, unde în afara de 

autorități guvernamentale, în etapa de evaluare a Strategiei sunt implicate și  autoritățile locale și 

regionale, instituțiile academice, organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele. 

 


