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1UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

Ţările ce doresc să răspundă fluxurilor migratorii din ce în ce mai mari la nivel 
mondial necesită o strategie bine gândită şi concludentă pentru a face faţă pro-
vocărilor implicate de acest fenomen complex. În acest sens, pentru a corespun-
de obligaţiilor de drept internaţional asumate, este esenţial ca factorii de decizie 
să dea dovadă de o cunoaştere aprofundată a dreptului intern şi internaţi-
onal. Mai mult, este indispensabil ca agenţii de stat - funcţionarii publici, poliţia, 
procurorii şi reprezentanţii sistemului judiciar – să fie versaţi în aceste domenii 
şi să conştientizeze complexitatea instrumentelor juridice ce le stau la dispoziţie 
la nivel regional şi internaţional, precum şi obligaţiile juridice ce le revin în 
activitatea de zi cu zi.

Nu este deloc o sarcină uşoară de a face constatări în privinţa situaţiei migran-
ţilor. Multe persoane aleg să migreze în căutarea unei remunerări mai bune sau 
pentru a se reuni cu familia sau rudele. Unii pleacă în străinătate pentru a face 
studii. Alţii caută aventuri. Cu toate acestea, în realitate, o mare parte dintre 
migranţi aleg să-şi părăsească ţara de origine din cauza persecuţiei pe motive 
personale, politice sau etnice, pentru că nu-şi pot câştiga existenţa sau pentru că 
le este frică pentru viaţa lor din cauza conflictelor din ţările de origine sau din alte 
motive. Aceste persoane dezrădăcinate, care au părăsit mediul familiar obişnuit, 
constituie pătura cea mai vulnerabilă din societatea modernă. Iată de ce este 
important ca drepturile acestor persoane vulnerabile să fie protejate. Aces-
ta este şi scopul cadrului specific al drepturilor, elaborat pentru a proteja 
migranţii în Europa şi în întreaga lume. 

Istoric, Republica Moldova a fost o ţară de emigraţie, mulţi cetăţeni alegând să-şi 
părăsească ţara în căutarea unei vieţi mai bune în altă parte. Puţini sunt străinii 
care au hotărât să se stabilească în Moldova. Cu toate acestea, în ultimii cinci 
ani, situaţia a început să se schimbe treptat, înregistrându-se o creştere a nu-
mărului cetăţenilor străini care aleg Moldova ca ţară de tranzit sau de des-
tinaţie. Acest fapt a dus la necesitatea de a oferi un cadru juridic intern pentru a 
face faţă acestui flux de migranţi, dar şi de a reînnoi şi actualiza cunoştinţele 
juridice ale acelor funcţionari publici care, în exercitarea funcţiilor lor, intră 
în contact cu migranţii. Şi toate acestea pentru a asigura că drepturile acestor 
persoane sunt respectate.

Scopul acestui manual este de a oferi un ghid sistematic şi autonom în legătură 
cu prevederile relevante referitoare la drepturile migranţilor în Republica Moldo-
va. Manualul va constitui un instrument util atât pentru practicieni, cât şi pentru:

INTRODUCERE



2 A Handbook for the Republic of Moldova

1. reprezentanţii din sistemul judiciar, din instanţele regionale şi centrale,
inclusiv judecătorii din cadrul curţilor de primă instanţă, a curţilor de apel
şi din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, pentru viitorii judecători care ur-
mează cursurile obligatorii în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei şi Con-
siliului Magistraturii;

2. persoanele responsabile de aplicarea legii, în special, reprezentanţii
Procuraturii şi ai poliţiei, atât la nivel regional, cât şi central;

3. personalul Biroului de Migraţie şi Azil, inclusiv Centrul de cazare pen-
tru refugiaţi, Centrul de cazare pentru migranţi şi Serviciul Grăniceri; şi

4. organizaţiile neguvernamentale ce oferă sprijin juridic şi consiliere soli-
citanţilor de azil, refugiaţilor şi migranţilor.

Manualul este structurat în cinci capitole şi prezintă o cronologie aproximativă 
a situaţiilor în care se pot afla migranţii. După prezentarea, în primul capitol, a 
cadrului juridic internaţional prin care sunt protejate drepturile migranţilor în Mol-
dova, cel de-al doilea capitol abordează obligaţiile statului faţă de migranţii aflaţi 
la frontieră. Capitolul trei prezintă situaţii în care pot fi reţinuţi migranţii, iar cel 
de-al patrulea capitol se referă la situaţiile în care migranţii pot fi expulzaţi de pe 
teritoriul Republicii Moldova sau returnaţi în ţara lor de origine. Cel de-al cincilea 
şi ultimul capitol prezintă o imagine de ansamblu a drepturilor migranţilor în tim-
pul vieţii lor de zi cu zi la stabilirea pe teritoriul Republicii Moldova.

Capitolul 1, „Dreptul internaţional, drepturile omului şi cadrul juridic pen-
tru protecţia drepturilor migranţilor în Republica Moldova”, începe prin a ex-
plica doctrina responsabilităţii statului ca bază a obligaţiei asumate de Republica 
Moldova în vederea protecţiei drepturilor migranţilor. Aici se explică conceptul 
de drepturi ale omului în dreptul internaţional, se clasifică şi se discută sursele 
regionale şi internaţionale, începând cu tratatele internaţionale până la bunele 
practici ce pot constitui exemple relevante pentru o mai bună înţelegere a aces-
tor drepturi. O atenţie deosebită se acordă sistemului Naţiunilor Unite cu multi-
tudinea de tratate ce protejează migranţii, sistemului Consiliului Europei de pro-
tecţie a drepturilor omului reprezentat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
în calitate de agent-cheie de protecţie a acestor drepturi şi Uniunii Europene ca 
model pentru bune practici şi elaborarea unor politici ulterioare în acest domeniu.

Capitolul 2, „Drepturile migranţilor la frontieră”, acordă o atenţie deosebită 
drepturilor omului ale acelor persoane care ajung la frontiera statului moldove-
nesc. În acest context, se abordează o serie de probleme practice, printre care 
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definirea, limitele şi îndatoririle asociate cu competenţa reprezentanţilor statului 
la frontieră (inclusiv regulamentele de tranzit şi controalele la frontieră), protecţia 
datelor (inclusiv colectarea şi stocarea de date), interzicerea torturii, principiul 
nediscriminării şi dreptul la un proces echitabil pentru migranţii care ajung la 
frontierele statului.

Capitolul 3, „Drepturile migranţilor în detenţie”, se concentrează asupra 
drepturilor omului ce trebuie acordate migranţilor care sunt reţinuţi. Se prezintă 
în primul rând dreptul la viaţă, iar în următoarele secţiuni sunt abordate alte în-
trebări specifice, legate de drepturile omului, ce apar în situaţia când libertatea 
de circulaţie a migranţilor este restricţionată, în special:

a.  interzicerea torturii, fiind descrise circumstanţele în care detenţia poate fi 
considerată drept tortură sau tratament inuman sau degradant, precum 
şi standardele internaţionale minime pe care trebuie să le îndeplinească 
sistemele de detenţie;

b.  dreptul la demnitate, integritate fizică şi dreptul la sănătate şi asistenţă 
medicală în timpul detenţiei; 

c.  noţiunea de habeas corpus şi interzicerea detenţiei arbitrare, inclusiv con-
diţiile în care orice restricţie a libertăţii poate fi considerată rezonabilă, 
necesară şi proporţională, dar şi condiţiile în care orice formă de detenţie 
poate fi considerată non-arbitrară şi în conformitate cu cerinţe procedurale 
specifice. În plus, se prezintă cazuri în care migranţii pot fi reţinuţi legal;

d.  dreptul de a fi informat cu privire la motivele reţinerii; 

e.  necesitatea prezenţei unui proces specific pentru a controla legalitatea 
detenţiei; şi 

f.  categoriile de migranţi care, din punct de vedere psihologic, ar fi grav afec-
taţi de detenţie, constituind, prin urmare, grupuri vulnerabile pentru care 
urmează a fi luate în consideraţie forme alternative de detenţie şi cărora 
ar trebui să li se acorde o protecţie specială.

Capitolul 4, „Drepturile migranţilor în timpul expulzării sau atunci când 
sunt returnaţi în ţara lor de origine”, prezintă un ghid privind drepturile ce 
trebuie să le fie acordate migranţilor atunci când s-a luat decizia de a-i returna 
în ţara lor de origine şi / sau de a-i expulza de pe teritoriul Republicii Moldova. În 
acest context, sunt abordate următoarele aspecte ale drepturilor omului:
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a.  se prezintă succint dreptul la viaţă al migranţilor în cauză;

b.  se examinează în detaliu principiul nereturnării. În capitol sunt descrise 
standardele internaţionale referitoare la obligaţia statelor de a nu returna 
un refugiat la frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea acestuia ar 
fi ameninţate pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un 
anumit grup social sau pe motive de opinie politică împărtăşită. În capitol 
sunt, de asemenea, prezentate restricţiile faţă de principiul nereturnării;

c.  sunt evaluate dreptul la demnitate, integritate fizică şi dreptul la sănătate 
şi asistenţă medicală în timpul expulzării sau returnării forţate, avându-se 
în vedere că expulzarea trebuie aplicată într-un mod uman, trebuie acor-
dată atenţia cuvenită stării de sănătate, vârstei şi obligaţiunilor familiale 
ale persoanei care urmează a fi expulzată;

d.  procesul echitabil şi revizuirea judiciară în contextul expulzării şi returnă-
rii forţate, inclusiv standardele prevăzute de cadrul de drept internaţional 
pentru a asigura că migranţii sunt informaţi cu privire la decizia de expul-
zare şi că dispun de oportunitatea de a face apel împotriva deciziei sau ca 
aceasta să fie reexaminată de o autoritate imparţială şi independentă;

e.  dreptul la viaţa privată şi viaţa de familie, inclusiv interesele implicate în 
caz de expulzare sau de returnare forţată, necesitatea de a echilibra aces-
te interese, precum şi cazurile în care expulzarea migranţilor aflaţi în situ-
aţie legală poate fi justificată;

f.  interzicerea expulzărilor colective, inclusiv originea interdicţiei generale 
privind expulzările colective, precum şi legătura acesteia cu garanţiile pro-
cedurale împotriva expulzărilor arbitrare, afirmată prin diverse prevederi 
juridice în cadrul de drept internaţional; şi

g.  dreptul de a reveni în patrie, având în vedere necesitatea de a promova 
returnarea voluntară şi practica de a încheia acorduri de readmisie la nivel 
european.

În Capitolul 5, „Drepturile migranţilor în viaţa de zi cu zi în Republica Mol-
dova (drepturi economice, sociale şi culturale)”, este prezentat mai întâi con-
ceptul de drepturi economice, sociale şi culturale în dreptul internaţional. După 
care, sunt prezentate în detaliu drepturile-cheie ce ar putea fi relevante pentru 
tratamentul acordat în viaţa de zi cu zi migranţilor care se stabilesc în Republica 
Moldova:
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a.  dreptul la muncă, în special interdicţia sclaviei şi a muncii forţate, dreptul
la tratament şi condiţii de muncă echitabile, interzicerea muncii copiilor;

b.  drepturile la locul de muncă ce afectează în special lucrătorii migranţi, în
ceea ce priveşte securitatea, sănătatea şi demnitatea, salarii echitabile
şi remunerare egală pentru muncă de valoare egală, protecţie în caz de
concediere, calitatea de membru al sindicatelor, limitarea orelor de lucru,
precum şi dreptul la odihnă;

c.  dreptul la un nivel de trai adecvat, inclusiv dezvoltarea recentă a standar-
delor de securitate socială; şi

d.  dreptul la sănătate şi asistenţă medicală, dreptul la educaţie şi dreptul la
viaţa privată şi viaţa de familie, accentul punându-se pe cazuri specifice,
cum ar fi drepturile copiilor neînsoţiţi sau separaţi şi dreptul la reîntregirea
familiei.

În cele 5 capitole manualul oferă informaţii-cheie referitoare la legislaţia exis-
tentă cu privire la drepturile migranţilor în Republica Moldova. În fiecare capitol 
sunt prezentate drepturile respective cu scopul de a familiariza cititorul cu modul 
în care acestea protejează migranţii şi constrâng acţiunea statului. În contextul 
acestui manual, prevederile legale, ce fundamentează aceste drepturi, sunt cla-
sificate în funcţie de instituţia care le-a emis. Şi anume, principiile şi normele re-
levante sunt enumerate în funcţie de următoarele cadre instituţionale şi juridice: 

1.  sistemul Naţiunilor Unite;

2.  sistemul Consiliului Europei;

3.  legislaţia Republicii Moldova; şi

4.  legislaţia Uniunii Europene.

1. Sistemul Naţiunilor Unite constituie coloana vertebrală a aparatului de pro-
tecţie a drepturilor omului la nivel mondial. Începând cu Declaraţia Universală
a Drepturilor Omului din 1948 (la care se face referire în mod explicit în Consti-
tuţia Republicii Moldova), Organizaţia Naţiunilor Unite s-a angajat să asigure
un sistem mondial de protecţie a drepturilor omului în conformitate cu scopurile
propriu-zise ale Naţiunilor Unite. Moldova este membru al Organizaţiei Naţi-
unilor Unite, iar convenţiile-cheie în acest domeniu includ Pactul Internaţional
privind Drepturile Civile şi Politice (PIDCP) şi Pactul Internaţional cu privire la
Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (PIDESC). Convenţiile internaţio-
nale pe care le-a ratificat Republica Moldova sunt direct aplicabile şi sunt
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în măsură să creeze drepturi în legislaţia internă a Republicii Moldova, în 
conformitate cu articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova.

2. Sistemul Consiliului Europei reprezintă sistemul regional cel mai avansat 
de protecţie a drepturilor omului în lume. În afară de o convenţie internaţională 
ambiţioasă - Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor funda-
mentale (cunoscută şi sub denumirea de Convenţia Europeană a Drepturi-
lor Omului - CEDO) - Consiliul Europei a elaborat un sistem excelent de pro-
tecţie printr-o procedură de apel individuală la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, ce a devenit un arbitru-cheie al drepturilor omului în Europa. Moldova 
este membru al Consiliului Europei şi persoanele fizice au dreptul de a 
înainta plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Stras-
bourg, dacă sunt de părere că drepturile lor au fost încălcate în temeiul 
CEDO. CEDO este, de asemenea, aplicabilă direct în dreptul intern al Re-
publicii Moldova.

3. Legislaţia Republicii Moldova şi prevederile-cheie ale acesteia referitoare la 
drepturile migranţilor sunt prezentate în detaliu în acest volum. Aceste preve-
deri variază de la protecţia constituţională directă, prin încorporarea standar-
delor internaţionale cu privire la domeniul drepturilor omului în sistemul juridic 
intern, până la o serie de legi ce au ca scop să protejeze drepturile omului, în 
general, sau drepturile străinilor, în special.

4. Legislaţia UE este importantă în contextul volumul de faţă. Deşi Republica 
Moldova nu este membru al Uniunii Europene, legislaţia UE reprezintă un 
punct de reper valoros în raport cu multe subiecte de bază, explorate în acest 
manual. Prevederile UE cu privire la mai multe drepturi ale migranţilor pot fi 
adesea citate ca model de bună practică juridică şi de guvernare şi, într-ade-
văr, în unele cazuri legislaţia Republicii Moldova oglindeşte prevederile legisla-
ţiei UE sau se bazează pe acorduri bilaterale specifice cu Uniunea Europeană. 
Prin urmare, din motive de exhaustivitate şi pentru a contribui la înţelegerea 
acestora de către cititor, în manual este inclusă o prezentare de ansamblu a 
unor prevederi ale legislaţiei UE. Astfel de standarde şi practici pot fi privite, 
de asemenea, ca întruchipând o serie de referinţe în promovarea şi protecţia 
drepturilor migranţilor spre care aspiră pe viitor Republica Moldova.
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În aceasta compilaţie vor fi incluse şi decizii ale diferitor Comitete ale ONU pri-
vind aplicarea prevederilor internaţionale referitoare la migranţi. Aceasta va 
cuprinde o listă completă a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 
ale organismelor ONU cu privire la migranţi şi va furniza referinţe la alte surse 
pertinente pentru acei cititori care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în 
anumite domenii. 

În cele din urmă, manualul oferă la sfârşitul fiecărei sub-secţiuni un scurt rezu-
mat al principiilor directoare şi ale principalelor caracteristici ale fiecărui instru-
ment juridic prezentat, împreună cu (dacă este posibil sau disponibil) o indicaţie 
privind situaţia actuală şi nivelul de implementare a instrumentul respectiv în Re-
publica Moldova. Se identifică jurisprudenţa relevantă pentru evoluţia protecţiei 
drepturilor ce sunt tratate în prezentul manual.
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APCE  Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

CDC   Comitetul pentru Drepturile Copilului / Convenţia cu Privire la 
  Drepturile Copilului

CDF   Comitetul pentru Dispariţii Forţate 

CDO   Consiliul Drepturilor Omului

CDPD  Comitetul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi / Convenţia
  privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

CE   Consiliul Europei

CEDAW  Comitetul pentru Eliminarea Discriminării faţă de Femei / 
  Convenţia privind Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare faţă
  de Femei

CEDO  Convenţia Europeană a Drepturilor Omului / Curtea Europeană a
   Drepturilor Omului

CERD  Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale 

CESCR  Comisia pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale

CIDLM  Convenţia Internaţională privind Protecţia Drepturilor tuturor 
  Lucrătorilor Migranţi şi a Membrilor Familiilor acestora

CIJ   Curtea Internaţională de Justiţie

CIPPDF  Convenţia Internaţională pentru Protecţia tuturor Persoanelor 
  împotriva Dispariţiilor Forţate

CJUE   Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

CPT   Comitetul pentru Prevenirea Torturii / Convenţia împotriva Torturii
   şi a altor Tratamente Crude, Inumane sau Degradante

ACRONIME



9UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

DUDO Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

EPU Evaluare Periodică Universală

ESC Carta Socială Europeană

GREVIO Grupul de Experţi privind Combaterea Violenţei împotriva Femeilor
şi a Violenţei în Familie 

ICERD Convenţia Internaţională privind Eliminarea tuturor Formelor de
Discriminare Rasială 

ICNUDO Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

ICNUR Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi

ILO Organizaţia Internaţională a Muncii / Biroul Internaţional al Muncii

ONU Organizaţia Naţiunilor Unite

PIDCP Pactul Internaţional privind Drepturile Civile şi Politice

PIDESC Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale şi
Culturale

UE Uniunea Europeană
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Acord de readmisie: Acord încheiat pentru a reglementa returnarea străinilor 
aflaţi în situaţie neregulamentară în ţara lor de origine. În acest sens, trebuie 
făcută o distincţie între acordurile de readmisie bilaterale încheiate între două 
state, pe de o parte, şi acordurile de readmisie între un stat şi Uniunea Euro-
peană, pe de altă parte. Cele din urmă conţin protocoale specifice de punere în 
aplicare.1 

Acordul Schengen2: Acord încheiat iniţial între cinci ţări „pentru a elimina con-
troalele la frontierele lor comune asupra circulaţiei resortisanţilor statelor mem-
bre ale Comunităţilor Europene şi pentru a facilita circulaţia bunurilor şi servi-
ciilor la aceste frontiere”3. În urma aplicării acordului, spaţiul Schengen include 
în prezent teritoriul a 26 de state europene. Republica Moldova nu este parte a 
acestui Acord.

Acquis communautaire (sau acquis-ul comunitar): Ansamblu de legi, drepturi 
şi obligaţii comune, ce se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene.4  

Adunarea Generală (a ONU): Organ al ONU în care sunt reprezentate toate 
statele membre (Articolul 9 al Cartei ONU) ca entităţi egale (Articolul 18 al Cartei 
ONU). Competenţa Adunării Generale cu privire la drepturile omului provine din 
mandatul său general şi prevederile Articolelor 13 şi 15 din Cartă. 

Azil: Instituţie juridică prin care statul oferă protecţie unui străin, acordându-i 
statutul de refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil politic.5  

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (ICNUDO): Agenţie 
a ONU ce lucrează cu guvernele, societatea civilă, instituţiile naţionale pentru 
drepturile omului şi alte organisme ale Naţiunilor Unite şi organizaţii internaţiona-
le, cu scopul de a promova şi proteja drepturile omului. Activităţile acestuia includ 

1. A se vedea Articolul 19 din Acordul de readmisie UE-Republica Moldova, ce conţine protocoale tratând:
(a) desemnarea autorităţilor competente, punctele de trecere a frontierei şi schimbul de puncte de 
contact;
(b) modalităţile de returnare în cadrul procedurii accelerate;
(c) condiţiile aplicabile returnării sub escortă, inclusiv tranzitului sub escortă al resortisanţilor ţărilor terţe 
şi apatrizilor;
(d) mijloacele şi documentele relevante pentru această procedură. Disponibil la http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:22007A1219(10)&from=EN 

2. Uniunea Europeană, Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între
guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republica Federală Germania şi Republica Franceză, 
privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune („Acordul Schengen” ), 19 iunie 1990
3. Preambul, ibid.
4. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_en.htm
5. A se vedea Articolul 3 din Legea privind azilul în Republica Moldova

GLOSAR DE TERMENI
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stabilirea standardelor şi monitorizarea prin activitatea raportorilor speciali, ex-
perţilor independenţi şi a grupurilor de lucru, precum şi promovarea implementă-
rii în baza acestor standarde prin prezenţa sa în domeniu.6 

Biroul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR): 
Agenţie a ONU înfiinţată cu scopul de „a conduce şi coordona operaţiuni inter-
naţionale pentru a proteja refugiaţii şi soluţiona problemele refugiaţilor la nivel 
mondial” 7. Acesta îşi concentrează eforturile asupra protecţiei refugiaţilor şi per-
soanelor forţate să-şi părăsească ţara de origine.

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene8: Cartă adoptată în anul 
2000 în cadrul Uniunii Europene cu scopul de a promova şi proteja drepturile 
omului. Nu trebuie confundată cu Convenţia europeană pentru apărarea dreptu-
rilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO).

Carta socială europeană (ESC)9: Adoptată în 1961, aceasta completează 
CEDO cu privire la drepturile economice şi sociale ale omului, şi instituie un sis-
tem european regional pentru protecţia acestora.

Căi interne (sau locale) de acţiune în justiţie: Căi de acţiune în justiţie prevă-
zute de legislaţia locală a statelor, ce ar trebui să fie epuizate în propria ordine 
juridică înainte de sesizarea instanţelor internaţionale.10  

Compensaţie: Remediu pecuniar acordat pentru despăgubirea unui prejudiciu 
suferit, de ex., în contextul detenţiei arbitrare. 

Contrabanda (cu oameni): „achiziţionarea, cu scopul de a obţine, în mod direct 
sau indirect, un avantaj financiar sau material de altă natură, la intrarea ilegală 
a unei persoane într-un stat al cărui cetăţean sau rezident permanent nu este”11. 

Controale la frontieră: Controale efectuate de un stat în limitele legale ale fron-
tierelor teritoriale aflate sub suveranitatea deplină şi exclusivă a acestuia, cu 
scopul de a facilita mobilitatea migranţilor legali şi de a împiedica mobilitatea per-
soanelor care călătoresc fără autorizaţie sau în mod criminal. În contextul verifi-
cărilor la frontieră, standardele internaţionale interzic utilizarea disproporţionată 

6. http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhatWeDo.aspx
7. http://www.unhcr.org/pages/49c3646c2.html
8. Uniunea Europeană, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 26 octombrie 2012, 2012/C 
326/02
9.  Consiliul Europei, Carta socială europeană (Revizuită), 3 mai 1996, ETS 163
10.  Malcom N., Shaw, International Law („Drept internaţional”), Cambridge University Press, 2008.
11.  Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi Protocolul împotriva 
traficului ilegal de migranţi (Articolul 3, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi).



12 A Handbook for the Republic of Moldova

a violenţei, existenţa abuzurilor (atât fizice, cât şi sexuale) şi detenţia arbitrară a 
migranţilor, precum şi discriminarea la luarea deciziilor de intrare.

Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane12: Tratat adoptat în 2005, în cadrul Consiliului Europei, care are drept 
scop combaterea traficului de fiinţe umane, garantarea egalităţii între femei şi 
bărbaţi, protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor, crearea unui cadru cu-
prinzător pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi martorilor, garantarea unei 
investigaţii eficiente şi urmărirea în justiţie a persoanelor implicate în traficul de 
fiinţe umane, precum şi promovarea cooperării internaţionale în combaterea tra-
ficului de fiinţe umane. Convenţia a înfiinţat, de asemenea, un mecanism inde-
pendent de monitorizare, Grupul de experţi privind lupta împotriva traficului de 
fiinţe umane (GRETA) pentru a asigura că statele respectă obligaţiile asumate 
în cadrul Convenţiei.

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice13: Adoptată în aprilie 2011, în ca-
drul Consiliului Europei, Convenţia are ca scop prevenirea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice, şi solicită statelor părţi să organizeze activităţi 
(cum ar fi campanii de sensibilizare) şi să creeze programe de tratament pentru 
autorii violenţei domestice şi delincvenţii sexuali. Convenţia a înfiinţat, de ase-
menea, un mecanism independent de monitorizare, Grupul de experţi privind 
combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie (GREVIO) pentru 
a asigura că statele respectă obligaţiile asumate în cadrul Convenţiei. 

Convenţia cu privire la drepturile copilului14: Convenţie adoptată în 1989. „[R]
ecunoscând că pentru dezvoltarea plenară şi armonioasă a personalităţii sale, 
copilul ar trebui să crească într-un mediu familial, într-o atmosferă de fericire, 
dragoste şi înţelegere [şi] [ţ]inând seama de faptul că copilul ar trebui să fie pe 
deplin pregătit să trăiască independent în societate şi să fie educat în spiritul 
idealurilor proclamate în Carta Naţiunilor Unite şi, în special, în spiritul păcii, 
demnităţii, toleranţei, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii”15, această convenţie pro-
movează drepturi specifice ale copilului, cum ar fi dreptul la viaţă, dreptul la un 
nume din momentul naşterii, dreptul de a dobândi o cetăţenie, dreptul de a intra 
pe teritoriul unui stat parte sau de a-l părăsi în scopul reîntregirii familiei, precum 

12.  Consiliul Europei, Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, 16 
mai 2005, CETS 197
13.  Consiliul Europei, Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice, 11 mai 2011
14.  Adunarea Generală a ONU, Convenţia cu privire la drepturile copilului, 20 noiembrie 1989, Organizaţia 
Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 1577, p. 3
15.  Preambul, ibid.
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şi dreptul de a-şi exprima liber opinia.

Consiliul Drepturilor Omului (CDO): organism central în cadrul sistemului ONU 
ce se ocupă de probleme legate de drepturile omului. Acesta a înlocuit Comisia 
pentru Drepturile Omului în anul 2006.

Consiliul Europei: Organizaţie internaţională ce activează în Europa, în prin-
cipal, prin instrumentul său juridic cel mai important, Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, şi care s-a angajat să protejeze şi să promoveze drepturi-
le omului, democraţia şi statul de drept. Structura sa cuprinde organe, cum ar 
fi Secretarul general, Comitetul de Miniştri, Adunarea Parlamentară (APCE) şi 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Consiliul Europei nu trebuie confundat 
cu Consiliul European (instituţie a Uniunii Europene). Moldova este membru al 
Consiliului Europei.

Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi16: 
Adoptată în 1977, aceasta se aplică în cazul lucrătorilor migranţi care sunt cetă-
ţeni ai statelor membre ale Consiliului Europei şi are ca scop reglementarea sta-
tutului juridic al lucrătorilor migranţi cu scopul de a asigura că aceştia sunt trataţi 
nu mai puţin favorabil decât lucrătorii resortisanţi ai statului de destinaţie, în toate 
aspectele legate de viaţă şi de muncă, eliminând, prin urmare, orice discriminare 
bazată pe naţionalitate sau locul de reşedinţă. 

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (CEDO) 17: Adoptată în 1950 în cadrul Consiliului Europei, aceas-
ta acordă o serie de drepturi şi libertăţi civile şi politice, stabileşte, de asemenea, 
un sistem pentru a garanta că obligaţiile asumate de statele membre sunt res-
pectate. Aceasta protejează drepturile la: viaţă; libertate şi securitate; respecta-
rea vieţii private şi de familie; libertatea de exprimare; libertatea de gândire, con-
ştiinţă şi religie; dreptul la vot şi dreptul de a fi ales; proces echitabil în materie 
civilă şi penală; proprietate şi respectarea bunurilor. Aceasta interzice: pedeapsa 
cu moartea (printr-un protocol adiţional); tortura sau tratamente sau pedepse 
inumane sau degradante; sclavia şi munca forţată; detenţia arbitrară şi ilega-
lă; discriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţie; 
deportarea cetăţenilor proprii de către un stat sau refuzul de a intra pe teritoriul 
acestuia; şi deportarea colectivă a străinilor.18 

16.  Consiliul Europei, Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi, 24 noiembrie 
1977, ETS 93
17.  Consiliul Europei, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
după cum a fost modificată de Protocoalele nr. 11 şi 14, 4 noiembrie 1950, ETS 5
18.  http://human-rights-convention.org/our-rights-and-liberties/
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Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiilor forţate19: Adoptată în decembrie 2006, aceasta intenţionează să 
prevină dispariţia forţată, solicitând statelor părţi să incrimineze practica, să in-
vestigheze plângerile şi să aducă în faţa justiţiei persoanele responsabile de 
aceasta. Mecanismul de plângere de care dispune Comitetul pentru dispariţii 
forţate (CDF) este operabil atunci când statul parte a făcut declaraţia necesară 
conform Articolului 31. Republica Moldova a semnat, dar nu a ratificat această 
convenţie, şi nu a făcut declaraţia necesară conform Articolului 31. 

Convenţia internaţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi20: 
Adoptată în decembrie 2006, aceasta adoptă o clasificare amplă a persoanelor 
cu dizabilităţi şi reafirmă că toate persoanele, indiferent de tipurile de dizabilitaţi, 
trebuie să se bucure de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 
Aceasta clarifică şi califică modul în care toate categoriile de drepturi se aplică 
persoanelor cu dizabilităţi şi identifică domeniile în care ar trebui să fie efectuate 
adaptări pentru ca persoanele cu dizabilităţi să-şi exercite efectiv drepturile, pre-
cum şi domeniile în care au fost încălcate drepturile acestora şi în care protecţia 
drepturilor trebuie consolidată.21 Protocolul Opţional la Convenţie, ce a intrat în 
vigoare în acelaşi timp cu Convenţia, prevede un mecanism de plângere la Co-
mitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD).

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discrimi-
nare rasială22: Convenţie adoptată cu scopul de a elimina „discriminarea rasială 
sub toate formele şi manifestările sale, precum şi pentru preveni şi combate 
doctrine şi practici rasiste cu scopul de a promova înţelegerea între rase şi de a 
construi o comunitate internaţională liberă de orice formă de segregare rasială 
şi discriminare rasială”23. În conformitate cu Convenţia şi în scopul aplicării aces-
teia, termenul „discriminare rasială” are în vedere orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă întemeiată pe rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţi-
onală sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau compromite recu-
noaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale în domeniul politic, economic, social, cultural sau în 
oricare alt domeniu al vieţii publice.24  Articolul 14 al Convenţiei prevede posibi-

19. Adunarea Generală a ONU, Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiilor forţate, 20 decembrie 2006
20. Adunarea Generală a ONU, Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi: rezoluţie / adoptată 
de Adunarea Generală, 24 ianuarie 2007, A/RES/61/106
21.  http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
22. Adunarea Generală a ONU, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială, 21 decembrie 1965, Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 660, p. 195.
23.  Preambul, ibid.
24. Articolul 1, ibid
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litatea de a depune plângeri individuale la Comitetul pentru eliminarea discrimi-
nării rasiale (CERD) în caz de încălcare a drepturilor recunoscute de Convenţie.

Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrători-
lor migranţi şi a membrilor familiilor acestora25: Adoptată în 1990, aceasta 
promovează drepturile şi protecţia lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor 
acestora, inclusiv a celor aflaţi în situaţie neregulamentară, de-a lungul întregu-
lui proces de migrare: faza de pregătire, etapa de plecare şi de tranzit, perioada 
de şedere şi de muncă în ţara de destinaţie, precum şi întoarcerea în ţara de 
origine. 

Convenţia împotriva criminalităţii transnaţionale organizate26: Adoptată în 
2000, Convenţia reprezintă principalul instrument internaţional în combaterea 
criminalităţii transnaţionale organizate. Aceasta este completată de trei proto-
coale: Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de per-
soane, în special al femeilor şi copiilor, în vigoare din 2003; Protocolul împotriva 
traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, în vigoare din 
2004; şi Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit de arme de foc, de piese, 
elemente şi muniţie pentru acestea. 

Convenţia împotriva torturii şi a altor tratamente crude, inumane sau de-
gradante27: Convenţie adoptată pentru a asigura că în fiecare stat parte se vor 
lua „măsuri legislative, administrative, judiciare eficiente sau altele pentru a pre-
veni actele de tortură pe teritoriul aflat sub jurisdicţia sa” 28. Persoanele care pre-
tind a fi victime ale unei încălcări a prevederilor Convenţiei de către un stat parte, 
pot depune o plângere la Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT).

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de fe-
mei29: Convenţie adoptată cu scopul de a combate toate formele de trafic de 
femei şi exploatarea sexuală a femeilor, a asigura că femeile şi bărbaţii pot par-
ticipa în mod egal la viaţa publică şi politică, a asigura egalitatea în ceea ce 
priveşte cetăţenia şi educaţia, a asigura dreptul femeilor la muncă, a proteja 
drepturile femeilor la sănătate, precum şi alte drepturi economice şi sociale, şi 
de a garanta egalitatea în faţa legii în căsătorie şi în relaţiile de familie. Conform 

25. Adunarea Generală a ONU, Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor lor, 18 decembrie 1990
26. Adunarea Generală a ONU, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate: 
rezoluţie / adoptată de Adunarea Generală, 8 ianuarie 2001, A/RES/55/25
27. Adunarea Generală a ONU, Convenţia împotriva torturii şi a altor tratamente crude, inumane sau 
degradante, 10 decembrie 1984, Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 1465, p. 85
28. Articolul 2, ibid.
29. Adunarea Generală a ONU, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei, 
18 decembrie 1979, Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 1249, p. 13
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Protocolului opţional din 1999, Comitetul pentru eliminarea discriminării faţă de 
femei (CEDAW) este în drept să accepte petiţii individuale şi să efectueze inves-
tigaţii privind încălcarea drepturilor femeii.  

Convenţia privind statutul refugiaţilor (Convenţia refugiaţilor)30: Adoptată în 
1951, în urma crizelor internaţionale a refugiaţilor după cel de-al II război mon-
dial, împreună cu Protocolul din 1967, această convenţie este principalul instru-
ment juridic în care se defineşte cine este un „refugiat”, care sunt drepturile aces-
tuia, precum şi obligaţiile juridice ale statelor faţă de acesta.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: Tribunal internaţional cu sediul în ca-
drul Consiliului Europei, ce are drept scop de a garanta dreptul oricărei persoa-
ne, organizaţii neguvernamentale sau grup de particulari care solicită protecţie 
juridică în caz de încălcare a unor drepturi incluse în CEDO, comisă de către 
unul dintre statele părţi. Aceasta nu trebuie confundată cu Curtea Internaţională 
de Justiţie sau Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ): Organul judiciar principal al sistemului 
ONU în conformitate cu Articolul 92 al Cartei ONU. Acesta este format din 15 
judecători, aleşi pe un termen de 9 ani de către Adunarea Generală şi Consiliul 
de Securitate. Jurisdicţia acesteia nu este obligatorie, totuşi, în trecut, Curtea s-a 
implicat într-o serie de cazuri care au atins probleme importante privind dreptu-
rile omului. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: Adoptată în 1948 de Adunarea 
Generală a ONU, este primul document internaţional ce defineşte drepturile şi 
libertăţile ce urmează a fi acordate tuturor fiinţelor umane, stabilind astfel o con-
cepţie unitară a drepturilor şi libertăţilor omului. Cu toate că nu are forţă juridică 
internaţională în sine, se consideră că aceasta reprezintă dreptul internaţional 
cutumiar.

Detenţie (legală): Privare de libertate rezonabilă, necesară, proporţională şi 
non-arbitrară (având la bază în mod legal şi fiind în conformitate cu cerinţele 
procedurale).31 În contextul procesului de migrare, detenţia poate fi prevăzută 
doar în cazul unei intrări neautorizate şi în aşteptarea expulzării sau extrădării. 
Următoarele drepturi sunt conexe detenţiei: dreptul de a fi informat cu privire la 
motivele acesteia (inclusiv, de exemplu, dreptul de a fi informat cu privire la orice 

30. Adunarea Generală a ONU, Convenţia privind statutul refugiaţilor, 28 iulie 1951, Organizaţia Naţiunilor 
Unite, Seria Tratate, vol. 189, p.
31. Cf. Articolul 9 al PIDCP; Articolul 31 al Convenţiei Refugiaţilor din 1951
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acuzaţii într-o limbă pe care persoana o înţelege32 şi dreptul de a fi informat cu 
privire la drepturile sale, inclusiv cu privire la procesul de revizuire sau recurs 
împotriva deciziei privind detenţia33); dreptul la control jurisdicţional pentru a exa-
mina legalitatea detenţiei, efectuat de către un organism judiciar independent şi 
imparţial.34 Trebuie, de asemenea, să se asigure o compensaţie pentru detenţie 
arbitrară.35 

Drept internaţional cutumiar: Una din cele mai relevante surse ale dreptului 
internaţional,36 ce derivă din „recunoaşterea generală de către state a unei anu-
mite practici ca fiind obligatorie”37. Elementele dreptului internaţional cutumiar 
sunt coerenţa şi generalitatea unei practici, precum şi „concepţia că practica este 
necesară în baza dreptului internaţional în vigoare sau este în conformitate cu 
acesta”38 (opinio iuris et necessitatis). 

Dreptul la educaţie: Dreptul la învăţământ primar obligatoriu gratuit; învăţământ 
secundar accesibil tuturor, în special, prin introducerea treptată a învăţământului 
secundar gratuit; şi acces egal la învăţământul superior, în special, prin introdu-
cerea treptată a învăţământului superior gratuit.39  

Dreptul la muncă: Dreptul la libera alegere a locului de muncă, la condiţii echi-
tabile şi satisfăcătoare de muncă şi la protecţie împotriva şomajului.40  În contex-
tul dreptului la muncă sunt relevante şi dreptul de nediscriminare şi interzicerea 
sclaviei şi a muncii forţate. 

Dreptul la sănătate şi asistenţă medicală: Dreptul migranţilor de a-şi controla 
în mod liber propria sănătate şi dreptul de a avea acces la un sistem de protecţie 
a sănătăţii, în baza principiului egalităţii de şanse.41 

Dreptul la securitate socială: Dreptul la „asigurare în caz de şomaj, boală, in-
validitate, văduvie, bătrâneţe sau în alte cazuri de lipsă a mijloacelor de existenţă 
în circumstanţe independente de voinţa persoanei” 42.

32. Cf. Articolul 9 al PIDCP
33. Cf. Articolul 5 al CEDO
34. Cf. Articolul 9 al PIDCP; Articolul 5 al CEDO
35. Cf. Articolul 9 al PIDCP
36. A se vedea Articolul 38, Organizaţia Naţiunilor Unite, Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, 18 aprilie 
1946
37. J. L. Brierly, Law of Nations („Drept internaţional”), 1963,  citat în Ian, Brownlie, Principles of public 
International Law („Principii de drept internaţional public”), Oxford University Press, 2003.
38. Ian, Brownlie, Principles of Public International Law („Principii de drept internaţional public”) (op. cit.)
39. Cf. Articolul 26 din DUDO şi Articolele 13 şi 14 din PIDESC
40. Cf. Articolul 23 din DUDO; Articolul 6 din PIDESC, Articolul 5 ICERD; Articolul 11 CEDAW
41. Cf. Articolul 25 din DUDO
42.  Articolul 25 din DUDO; Cf. Articolul 22 din DUDO, Articolul 9 din ICESCR, Articolul 23 din Convenţia 
privind statutul refugiaţilor
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Dreptul la un nivel de trai adecvat: Drept ce include dreptul la hrană, îmbrăcă-
minte şi locuinţă adecvată, precum şi la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de 
viaţă.43 

Drepturile Omului: Drepturi inerente tuturor fiinţelor umane. Aceste drepturi 
sunt universale, inalienabile, egale, corelate, interdependente şi indivizibile.44  
Drepturile universale ale omului sunt deseori afirmate şi protejate prin tratate 
internaţionale, dreptul internaţional cutumiar şi principiile generale ale dreptului 
internaţional.45 

Evaluare periodică universală (EPU): Înfiinţată în 2006, aceasta constă într-un 
proces conceput să ofere oportunitatea pentru fiecare stat să „declare ce măsuri 
s-au luat pentru a îmbunătăţi situaţia drepturilor omului în ţările respective şi să-
şi îndeplinească obligaţiile asumate în domeniul drepturilor omului” 46.  Aceste 
activităţi se desfăşoară sub auspiciile Consiliului pentru Drepturile Omului.

Ex officio: Facultate sau împuternicire inerentă în virtutea funcţiei deţinute de o 
persoană, ce poate fi exercitată fără a fi necesară o autorizaţie specifică.

Expulzare: Acţiune a unui stat, în exercitarea suveranităţii sale, ce constă în 
îndepărtarea unei persoane de pe teritoriul său.47 Migranţii legali au dreptul de 
a fi informaţi cu privire la decizia de expulzare; să facă recurs împotriva deciziei 
sau ca aceasta să fie revizuită de o autoritate imparţială şi independentă; şi să 
fie reprezentaţi de un avocat. Ordinul de expulzare poate fi suspendat temporar 
în aşteptarea procesului de revizuire.

Expulzare colectivă: Expulzare în masă, interzisă în conformitate cu garanţiile 
procedurale împotriva expulzărilor arbitrare.48  

Extrădare: Practica ce „permite unui stat să predea unui alt stat infractori sus-
pectaţi sau condamnaţi care au fugit de pe teritoriul celui dintâi” 49. De obicei, 
extrădarea are loc în urma încheierii unor acorduri de extrădare între state. 

Grup social (în contextul statutului de refugiat): „Grup de persoane care îm-
părtăşesc o caracteristică comună alta decât riscul de a fi persecutate sau care 

43.  Cf. Articolul 11 din PIDESC
44. Donnelly, Jack, Universal human rights in theory and practice („Drepturile universale ale omului în teorie 
şi practică”), Cornell University Press, 2013.
45. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
46. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
47.  OIM, Glosar privind migraţia, disponibil la: http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_1_EN.pdf
48.  Cf. Articolul 13 al PIDCP; Articolul 4 din Protocolul nr. 4 la CEDO
49.  Malcom N., Shaw, International Law („Drept internaţional”) (op. cit.)
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sunt percepute ca un grup de către societate”.50  De exemplu, femeile care se 
confruntă cu persecuţii bazate pe gen constituie un grup social, în sensul statu-
tului de refugiat. 

Habeas Corpus: „Acţiune în faţa unei instanţe pentru a testa legalitatea detenţi-
ei sau a pedepsei cu închisoarea” 51. Această idee se bazează pe Magna Carta, 
document emis în Anglia în 1215, ce a îngrădit puterea regelui, fiind considerat 
ca unul dintre primele acte de protecţie a drepturilor individuale în jurisprudenţă.

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR): Organism al 
ONU ce-şi concentrează eforturile asupra protecţiei refugiaţilor şi persoanelor 
forţate să-şi părăsească ţara de origine.

Jurisdicţie: Putere a unui stat de a lua măsuri de executare ca urmare a adoptă-
rii unor decizii sau reguli.52 Aceasta reflectă şi se află în strânsă legătură cu prin-
cipiile de suveranitate, egalitate a statelor şi neamestecul în treburile interne.53 

Lex loci laboris: Principiu de drept conform căruia legislaţia locală se aplică 
persoanelor  active pe un teritoriu specific (de ex., lucrătorii migranţi). Vine din 
latină şi înseamnă „legislaţia statului unde se prestează munca”.

Libertatea de circulaţie: Dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv propria ţară 
(Articolul 13 al DUDO), împreună cu dreptul de a reintra în propria ţară (Articolul 
12 al PIDCP) şi dreptul la libera circulaţie şi şedere pe teritoriul ţării (Articolul 12 
al PIDCP).54  Libertatea de circulaţie poate fi limitată doar în caz de necesitate 
în vederea protecţiei securităţii naţionale, ordinii publice, sănătăţii publice sau 
moralităţii, sau a drepturilor şi libertăţilor altora.

Lucrător migrant (în contextul Consiliului Europei): „Resortisant al unei părţi 
contractante care a fost autorizat de către o altă parte contractantă să locuiască 
pe teritoriul său cu scopul de a se angaja la un loc de muncă remunerat” 55.

50. ICNUR, LINII DIRECTOARE PRIVIND PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ: „Apartenenţa la un anumit 
grup social” în contextul Articolului 1A(2) din Convenţia din 1951 şi/sau Protocolul acesteia din 1967 cu 
privire la statutul refugiaţilor, http://www.unhcr.org/3d58de2da.html, alin. 11
51.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
52.  Ian, Brownlie, Principles of public international law („Principii de drept internaţional public”) (op. cit.)
53.  Malcom N., Shaw, International Law („Drept internaţional”), (op. cit.)
54. Cf. Articolul 2 al Protocolului nr. 4 al CEDO; Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulaţie 
a lucrătorilor în cadrul UE; Directiva 2004/38/CE privind dreptul cetăţenilor UE şi a membrilor familiilor 
acestora la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, Codul Frontierelor Schengen, instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 562/2006; Codul de vize (Regulamentul nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod 
comunitar de vize)
55.  Articolul 1, Consiliul Europei, Convenţia europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranţi, 24 
noiembrie 1977, ETS 93.
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Măsuri provizorii: Măsuri urgente dispuse de instanţe „în conformitate cu prac-
tici bine stabilite şi doar atunci când există un risc iminent de prejudicii irepara-
bile” 56. 

Migrant în situaţie iregulară: Migrant care nu are statut legal într-o ţară de 
tranzit sau gazdă. Statutul poate deriva, de exemplu, din intrarea ilegală sau din 
expirarea vizei.57 

Naţionalitate (în contextul statutului de refugiat): Acest statut include nu doar 
cetăţenia juridică a unui individ, ci poate fi înţeles, de asemenea, ca incluzând 
apartenenţa la un grup etnic sau lingvistic. Acesta include, de asemenea, origi-
nea naţională (chiar dacă o persoană nu are cetăţenia juridică a statului din care 
provine) şi apatridia. 

Opinii politice (în contextul statutului de refugiat): Opinii ale unei persoane 
ce au fost fie exprimate sau au ajuns în atenţia autorităţilor, fie ar putea deveni în 
mod rezonabil cunoscute autorităţilor.58  

Organ de monitorizare a implementării tratatului: Comisie alcătuită din ex-
perţi independenţi care supraveghează implementarea tratatelor internaţiona-
le.59  Fără a aduce atingere competenţelor lor limitate de luare a deciziilor, în 
ultimii ani organele de monitorizare a implementării tratatelor au dezvoltat forme 
complexe de cooperare între ele, precum şi cu alte instituţii, cum ar fi Înaltul Co-
misariat al ONU pentru Drepturile Omului.60 Principalele organe de monitorizare 
a implementării tratatelor sunt, de exemplu, Comitetul pentru Drepturile Omului 
(CCPR), ce monitorizează implementarea Pactului internaţional privind drepturi-
le civile şi politice (1966) şi protocoalele opţionale ale acestuia şi Comisia pentru 
drepturile economice, sociale şi culturale (CESCR), ce monitorizează punerea în 
aplicare a Pactului internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale 
(1966).

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO): Fondată în 1919, aceasta a devenit 
prima agenţie specializată a ONU în 1946. Principalele obiective ale organizaţiei 
sunt „de a promova drepturile la locul de muncă, a încuraja oportunităţi decente 
de angajare, a îmbunătăţi protecţia socială şi a consolida dialogul privind as-

56.  http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf
57. OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
58. ICNUR, Manual privind procedurile şi criteriile pentru determinarea statutului de refugiat în temeiul 
Convenţiei din 1951 şi a Protocolului din 1967 privind statutul refugiaţilor, ONU Doc. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/refugeehandbook.html, alin. 82.
59.  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
60.  Alston, Philip, şi James Crawford, The future of UN human rights treaty monitoring („Viitorul monitorizării 
de către ONU a tratatelor privind drepturile omului”), Cambridge University Press, 2000.
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pectele legate de muncă” 61. Acţiunile acesteia se bazează pe cooperarea dintre 
părţile unei structuri tripartite unice compuse din lucrători, angajatori şi guver-
ne.62  Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii conţin în total 190 de legi 
ce au ca scop îmbunătăţirea standardelor de muncă pentru oamenii din întreaga 
lume. ILO a dezvoltat, de asemenea, mecanisme pentru a monitoriza aplicarea 
convenţiilor şi recomandărilor în drept şi în practică în urma ratificării lor de către 
state.

Organizaţia Naţiunile Unite: Organizaţie internaţională fondată în 1945 şi alcă-
tuită din 193 de state membre. Principalele sale organe sunt: Adunarea Gene-
rală, principalul „organ deliberativ, politic şi reprezentativ al ONU” 63; Consiliul de 
Securitate, format din 5 membri permanenţi şi 10 membri nepermanenţi care co-
operează pentru a promova menţinerea păcii şi securităţii la nivel internaţional; 
Consiliul Economic şi Social; Consiliul de Tutelă; Curtea Internaţională de Justi-
ţie, organ judiciar principal al Naţiunilor Unite; şi Secretariatul. Printre obiectivele 
organizaţiei se numără menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, promovarea 
relaţiilor de prietenie între membrii săi, promovarea cooperării internaţionale şi a 
drepturilor omului.64 Republica Moldova este stat membru al ONU.

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP)65: Adop-
tat în 1966, acesta a fost înfiinţat pentru a atinge progresiv realizarea deplină a 
drepturilor, cum ar fi dreptul la viaţă, la libertate şi securitate personală, la pro-
tecţie faţă de arest, detenţie sau exil arbitrar, precum şi la libertatea de mişcare. 
Primul Protocol al acestui Pact a intrat în vigoare la 23 martie 1976 şi acordă 
persoanelor dreptul de a depune o comunicare scrisă spre examinare Comitetu-
lui pentru Drepturile Omului (CCPR). 

Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
(PIDESC) 66: Adoptat în 1966, acesta a fost înfiinţat pentru a atinge progresiv 
realizarea deplină a drepturilor, cum ar fi dreptul la muncă, la condiţii echitabile 
şi satisfăcătoare de muncă, la un nivel de trai adecvat, la sănătate şi la educaţie. 
Prin Protocolul opţional din 2008, Pactul permite, de asemenea, persoanelor 
fizice care pretind a fi victime ale unei încălcări a drepturilor de a informa despre 
acest fapt Comisia pentru drepturile economice, sociale şi culturale (CESCR) 

61.  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
62. Malcom N., Shaw, International Law („Drept internaţional”), Cambridge University Press, 2008.
63.  http://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html
64.  A se vedea Articolul 1, Organizaţia Naţiunilor Unite, Carta ONU, 24 octombrie 1945, 1 UNTS XVI
65.  Adunarea Generală a ONU, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 16 decembrie 
1966, Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 999, p. 171
66.  Adunarea Generală a ONU, Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, 
16 decembrie 1966, Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 993, p. 3
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printr-o comunicare individuală.

Persoane strămutate intern (PSI): Persoane care au fost forţate să-şi pără-
sească reşedinţa obişnuită „ca urmare a sau cu scopul de a evita efectele con-
flictelor armate, situaţii de violenţă generalizată, încălcări ale drepturilor omului 
sau dezastre naturale sau antropice şi care nu au trecut o frontieră de stat recu-
noscută la nivel internaţional” 67.

Principiul nediscriminării: Principiu ce interzice tratamentul nedrept sau preju-
diciabil al oamenilor cu privire la toate drepturile şi libertăţile omului, în baza unor 
factori cum ar fi rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, origine naţională sau 
socială.68 Principiul se află în strânsă legătură cu principiul egalităţii,69 după cum 
se prevede la Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Toate 
fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi.”70  

Principiul nereturnării: Obligaţia statelor de a nu returna un refugiat la „fron-
tierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea acestuia ar fi ameninţate pe motive 
de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinii 
politice”.71 „Teritoriile” menţionate în definiţie includ atât statul de origine al refu-
giatului sau solicitantului de azil, cât şi statele terţe.72 Acest principiu se aplică 
la returnarea persoanelor care se află pe teritoriul statului, atât pentru cele care 
au intrat în mod legal, cât şi pentru cele care au intrat ilegal în ţară, precum şi 
pentru cele aflate la frontieră, care au încercat să intre, în mod legal sau ilegal, 
dar cărora li s-a refuzat intrarea. 

Refugiat: În conformitate cu Articolul 1 din Convenţia privind statutul refugiaţilor, 
o persoană care „în baza unor temeri justificate de a fi persecutată pe motive de 
rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie poli-
tică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate, sau datorită 
acestor temeri, nu doreşte să se afle sub protecţia acestei ţări”73. Definiţia re-
spectivă se aplică şi apatrizilor, totuşi, noţiunea de refugiat nu trebuie confundată 
cu cea de solicitant de azil sau persoană strămutată intern (PSI).74 

67.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
68.  Factorii enumeraţi aici ca exemple derivă din Convenţia ILO privind discriminarea în domeniul ocupării 
forţei de muncă şi exercitării profesiei, 1958. Cf. Articolul 14 din CEDO,
69.  http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
70.  Adunarea Generală a ONU, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 10 decembrie 1948, 217 A (III)
71.  Cf. Articolul 3 din Convenţia împotriva torturii, Articolul 33 din Convenţia privind statutul refugiaţilor din 
1951, Articolul 7 din PIDCP, Articolul 3 din CEDO.
72.  Aust, Anthony. Handbook of international law („Manual de drept internaţional”) (op. cit.)
73.  Articolul 1, Adunarea Generală a ONU, Convenţia privind statutul refugiaţilor, 28 iulie 1951, 
Organizaţia Naţiunilor Unite, Seria Tratate, vol. 189, p. 137.
74.  Aust, Anthony, Handbook of International Law („Manual de drept internaţional”) (op. cit.)
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Regulamentul Dublin (Regulamentul nr. 604/2013): Dispoziţii legale ale UE ce 
stabilesc criteriile de determinare a statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de azil, prezentate în unul din statele membre, înfiinţat în principal 
„pentru a descuraja multiplicarea cererilor de azil şi pentru a determina cât mai 
repede posibil statul membru responsabil pentru a asigura accesul efectiv la o 
procedură de azil”.75

Reîntregirea familiei: „Proces prin care membrii unei familii, deja separate prin 
migraţie forţată sau voluntară, se regrupează într-o altă ţară decât ţara lor de 
origine” 76. 

Religia (în contextul statutului de refugiat): Credinţă (valori despre destinul 
divin sau spiritual al omenirii, inclusiv ateismul), identitate (în calitate de membru 
al unei comunităţi ce împărtăşeşte convingeri, ritualuri şi tradiţii) sau mod de via-
ţă (în cazul în care religia se manifestă în anumite activităţi, cum ar fi portul unui 
tip specific de îmbrăcăminte sau practicarea unor anumite activităţi).77 

Returnarea forţată: „Returnarea obligatorie a unei persoane în ţara de origine, 
de tranzit sau ţara terţă, în baza unui act administrativ sau judiciar”78.

Returnare voluntară (dreptul de a reveni): Returnarea în ţara de origine, având 
la bază voinţa liberă a persoanei repatriate. Ca un corolar al libertăţii de circu-
laţie, statele sunt obligate să admită cetăţenii lor şi nu pot obliga oricare alt stat 
să-i ţină prin măsuri, precum deznaţionalizarea (lipsirea de naţionalitate a per-
soanelor).

Solicitant de azil: În timp ce statul deţine dreptul de a acorda azil unui străin, 
lăsându-l să intre şi să rămână pe teritoriul său (azil politic),79  un solicitant de azil 
este „persoana care susţine că el sau ea este refugiat, însă solicitarea acesteia 
nu a fost evaluată definitiv” 80. Conceptul nu trebuie confundat cu cel de refugiat 
şi cu cel de azil diplomatic.

Străin: „Persoană care deţine cetăţenia sau care a depus jurământ în faţa unui 
alt stat [decât cel în care este prezent]” 81.

75.  http://www.ecre.org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html
76.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
77.  Cf. CDO Comentariu General nr. 22, ONU Doc. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 la 35, alin. 1
78.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
79.  Aust, Anthony, Handbook of International Law („Manual de drept internaţional”), Cambridge University 
Press, 2010
80.  http://www.unhcr.org/pages/49c3646c137.html
81.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)
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Suveranitate: Împuternicirea unui stat „de a-şi exercita autoritatea asupra tutu-
ror persoanelor care locuiesc pe teritoriul său” 82 şi de a dispune în mod liber de 
teritoriul aflat sub jurisdicţia sa. 

Tortură: „Orice act prin care se provoacă în mod intenţionat unei persoane dure-
re sau suferinţă acută, de natură fizică sau psihică, în scopuri cum ar fi obţinerea 
de la aceasta sau de la o terţă persoană a unor informaţii sau mărturisiri, de a o 
pedepsi pentru o faptă pe care aceasta sau o terţă persoană a comis-o sau de 
comiterea căreia este suspectată, sau intimidarea sau constrângerea acesteia 
sau a unei terţe persoane pentru oricare alt motiv ce are la bază o discriminare 
de orice fel, atunci când o asemenea durere sau suferinţă este provocată de 
către sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unei oficialităţi 
publice sau al unei alte persoane care acţionează în exercitarea atribuţiilor sale 
oficiale”83. Tortura este interzisă în conformitate cu Convenţia împotriva torturii şi 
a altor tratamente crude, inumane sau degradante.

Trafic de persoane: „[R]ecrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau 
primirea unor persoane, prin ameninţare sau folosirea forţei sau a altor forme de 
constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de putere sau a unei poziţii 
de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a ob-
ţine consimţământul unei persoane care are autoritate asupra altei persoane, în 
scopul exploatării. Exploatarea va include, cel puţin, exploatarea prin prostituare 
a altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală, muncă sau servicii for-
ţate, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe”84.

Ţara de destinaţie: Statul spre care sunt îndreptate fluxurile migratoare sau 
statul în care migrează migrantul în cauză.

Ţara de origine: Statul din care emană fluxurile migratoare sau statul al cărui 
cetăţean este migrantul în cauză.

Uniunea Europeană (UE): „Parteneriat economic şi politic unic între 28 de ţări 
europene”85. Instituţiile acesteia includ Parlamentul European, ales direct de 
către cetăţenii europeni începând cu 1979, Consiliul Uniunii Europene, ce re-
prezintă guvernele ţărilor membre, Comisia Europeană, ce reprezintă interesele 

82.  Antonio, Cassese, International Law („Drept internaţional”), Oxford University Press, 2001
83.  Articolul 1, ibid.
84.  Articolul 3, Adunarea Generală a ONU, Protocol privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului 
de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 
transnaţionale organizate, 15 noiembrie 2000
85.  http://europa.eu/about-eu/index_en.htm
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Uniunii în ansamblu, Curtea de Justiţie a UE, precum şi Curtea de Conturi.86  
Republica Moldova nu este membru al Uniunii Europene.

Zonă de tranzit: Zonă în aeroporturile internaţionale sau zone îndepărtate şi 
insulare unde migranţii urmează să stea temporar până la luarea unei decizii 
privind admiterea lor pe teritoriul statului. În general, în astfel de zone, se aplică 
detenţia sau restricţia liberei circulaţii pentru a preveni intrarea ilegală sau nere-
gulată pe teritoriu; sunt acordate mai puţine garanţii în ceea ce priveşte procedu-
ra accelerată de evaluare a nereturnării şi azilului; se atestă lipsa de informaţii; 
şi există prevederi minime de cazare cu scopul de a evita „atragerea” migranţilor.

86.  http://europa.eu/about-eu/index_en.htm



26 A Handbook for the Republic of Moldova



DREPTUL INTERNAŢIONAL, 
DREPTURILE OMULUI ŞI 
CADRUL JURIDIC PENTRU 
PROTECŢIA DREPTURILOR 
MIGRANŢILOR ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA

CAPITOLUL I



28 A Handbook for the Republic of Moldova

În acest capitol, cititorul va lua cunoştinţă de regimul juridic ce reglementează 
drepturile migranţilor în Republica Moldova. În timp ce următoarele capitolele 
prezintă drepturile migranţilor în situaţii concrete şi uşor identificabile – la fron-
tieră, în detenţie, în timpul expulzării sau returnării, precum şi în viaţa de zi cu 
zi – scopul acestui capitol este de a oferi cititorului o imagine de ansamblu de-
taliată, dar uşor de înţeles a prevederilor de bază ce reglementează drepturile 
migranţilor în Republica Moldova. Capitolul cuprinde informaţii relevante despre 
protecţia internaţională a drepturilor migranţilor şi este, prin urmare, util prin fap-
tul că aduce la cunoştinţa cititorului contextul general, punând în evidenţă carac-
terul multinivelar al regimului juridic existent. În mod special, în această secţiune 
se prezintă instrumentele, convenţiile şi mecanismele de monitorizare, stabilite 
în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei şi a Uniunii Europene, 
precum şi cele accesibile prin legislaţia naţională a Republicii Moldova. 

În acest sens, capitolul începe printr-o explicaţie a aşa-zisei doctrine moniste, 
principiu juridic ce guvernează legislaţia Republicii Moldova şi ce presupune că 
în domeniul drepturilor omului, cel puţin, tratatele pe care statul le-a ratificat şi 
alte obligaţii juridice internaţionale asumate pot avea un impact considera-
bil asupra înţelegerii legislaţiei interne, rezultând în drepturi şi obligaţii juridice 
în baza dreptului internaţional, chiar dacă legiuitorul intern (Parlamentul Republi-
cii Moldova) nu a adoptat nicio legislaţie în acest sens. În această secţiune se va 
explica faptul că prin doctrina monistă analiza drepturilor migranţilor în Republica 
Moldova nu se poate limita doar la dreptul intern şi că este necesar de a lua în 
consideraţie şi normele juridice internaţionale în vederea unei mai bune înţele-
geri a regimului juridic privind drepturile migranţilor în ţară. În cele ce urmează, 
se va furniza o imagine de ansamblu a principalelor prevederi de drept intern în 
Republica Moldova.

În a doua secţiune se examinează îndatoririle statului faţă de migranţi, cititorul 
fiind familiarizat cu ideea universalităţii drepturilor omului. Ideea, ce stă la 
baza acestui principiu, este că anumite drepturi sunt aplicabile tuturor fiinţelor 
umane, sunt inalienabile şi trebuie să fie respectate întotdeauna. În cele ce ur-
mează, în această secţiune se va discuta şi principiul responsabilităţii statului. 
Responsabilitatea statului este relevantă în contextul actual, deoarece stabileşte 
principiul conform căruia statul este responsabil pentru acele persoane care se 
află în jurisdicţia sa, indiferent dacă este vorba de cetăţeni ai acestui stat sau nu. 
Un stat nu se poate eschiva de responsabilitatea sa în materie de drepturi ale 
omului faţă de persoanele aflate în jurisdicţia sa – se subînţelege, în general, ca 
orice persoane ce se află pe teritoriul său – din simplul motiv că acestea nu sunt 
resortisanţi ai statului respectiv.
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Cea de-a treia secţiune acordă o atenţie deosebită domeniului migraţiei şi 
legăturilor acestuia cu drepturile omului. În acest sens, situaţia migranţilor 
– mulţi dintre care pot fi persoane vulnerabile – va fi discutată în detaliu. Se va 
observa că în timp ce legislaţia în materie de migraţie îşi propune să ofere pro-
tecţie specifică migranţilor, clasificând astfel de persoane în funcţie de situaţia şi 
circumstanţele lor specifice şi făcând eforturi pentru a asigura că acestea benefi-
ciază de o anumită protecţie, legislaţia privind drepturile omului depăşeşte acest 
cadru, interzicând anumite forme de tratament ce pot să nu fie excluse în mod 
explicit din legislaţia în materie de migraţie, plasând astfel migranţii – în unele 
privinţe, cel puţin – pe picior de egalitate cu cetăţenii statului.

Cea de-a patra secţiune oferă o prezentare generală a cadrului juridic interna-
ţional ce reglementează drepturile migranţilor în Republica Moldova. Vor fi 
puse în discuţie diversele surse de drept internaţional, modul în care acestea in-
teracţionează şi impactul acestora asupra dreptului intern al Republicii Moldova, 
cu scopul de a-i oferi cititorului o viziune clară asupra dinamicii ce reglementează 
interacţiunea între diferite surse de drept în acest sens.

Cea de-a cincea secţiune prezintă o imagine de ansamblu a sistemului Naţiu-
nilor Unite şi a principalelor convenţii (tratate) internaţionale ce reglemen-
tează domeniul migraţiei şi al drepturilor omului şi sunt aplicabile la nivel global. 
În acest sens, o sub-secţiune va fi destinată examinării dreptului internaţional 
cutumiar, ca sursă de norme privind drepturile omului, punându-se în evidenţă, 
în acelaşi timp, poziţia unică a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Penultima secţiune va prezenta cititorului Consiliul Europei şi sistemul acestuia 
de protecţie a drepturilor omului. În acest sens, cea mai importantă sursă de 
drepturi este, fără îndoială, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale (cunoscută sub numele comun de Convenţia Euro-
peană a Drepturilor Omului – CEDO). Reprezentând sistemul regional cel mai 
avansat de protecţie a drepturilor omului în lume, Consiliul Europei a elaborat un 
sistem excelent de protecţie printr-o procedură de depunere a cererilor individu-
ale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ce a devenit un arbitru-cheie al 
drepturilor omului în Europa.

Secţiunea finală a acestui capitol va familiariza cititorul cu sistemul juridic şi pro-
tecţia drepturilor omului în Uniunea Europeană (UE). Deşi Republica Moldo-
va nu este stat membru al Uniunii Europene, legislaţia UE reprezintă un punct 
valoros de comparaţie în raport cu multe dintre subiectele de bază legate de 
migraţie şi drepturile omului. Prevederile UE cu privire la mai multe drepturi ale 
migranţilor pot fi adesea citate ca un exemplu de bună practică juridică şi bună 
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guvernare. Şi, într-adevăr, în unele cazuri legislaţia Republicii Moldova oglindeş-
te prevederile legislaţiei UE sau se bazează pe acorduri bilaterale specifice cu 
Uniunea Europeană.
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Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova prevede:

Drepturile şi libertăţile omului

1. Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se inter-
pretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Dreptu-
rilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova 
este parte. 

2. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturi-
le fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile 
ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.87

Cele de mai sus reprezintă o iteraţie a doctrinei moniste (monismului) în legis-
laţia Republicii Moldova. Doctrina monistă este una dintre cele două modalităţi 
în care statele reglementează relaţia dintre legislaţiile lor naţionale şi obligaţiile 
juridice internaţionale asumate (cealaltă modalitate fiind dualismul). 

Dreptul internaţional, în sens larg, poate fi clasificat ca drept ce creează obligaţii 
între state. Aceste obligaţii pot include obligaţia fiecărui stat de a proteja dreptu-
rile omului ale persoanelor aflate în jurisdicţia sa. Este o cu totul altă întrebare 
dacă obligaţiile asumate sunt executorii în dreptul intern, inclusiv obligaţia fiecă-
rui stat de a nu încălca drepturile omului ale acelor persoane care locuiesc pe 
teritoriul său. Acest lucru este condiţionat, într-o anumită măsură, de monism şi 
dualism.

Într-un stat monist, dreptul internaţional nu trebuie să fie transpus şi implementat 
în dreptul naţional prin legislaţia internă. Acesta este încorporat în mod automat 
şi are efect automat asupra legilor naţionale sau interne. Prin actul de ratificare a 
unui tratat internaţional, prevederile acestuia se includ imediat în legislaţia naţio-
nală; iar dreptul internaţional cutumiar este tratat ca şi drept intern.

Într-un stat dualist, din contra, se menţine o separare strictă între dreptul intern şi 
cel internaţional. Chiar dacă statul a ratificat tratate internaţionale cu alte state, 
acestea nu vor genera niciun efect juridic în dreptul intern, doar dacă şi atunci 
când aceste tratate sunt transpuse şi implementate în dreptul intern prin legisla-
ţia naţională. Dreptul internaţional cutumiar nu are forţă juridică în dreptul intern, 

87.  A se vedea mai multe detalii la: http://www.presedinte.md/titlul1#sthash.hHR6Ybzo.dpuf

a) de Ce este important dreptul internaţional? 
monismul şi sistemul juridiC din republiCa moldova 
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doar dacă şi atunci când este implementat direct în sistemul juridic naţional prin 
legislaţie.

Conform articolului 4 din Constituţia Republicii Moldova, prevederile consti-
tuţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în 
conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi tratatele inter-
naţionale la care Republica Moldova este parte. De asemenea, se prevede 
că normele de drept internaţional privind drepturile omului prevalează asupra 
normelor de drept intern. Acest lucru reprezintă o versiune specială a mo-
nismului în Republica Moldova, limitată la domeniul drepturilor omului. Deşi 
nu există nicio prevedere generală în Constituţia Republicii Moldova conform 
căreia normele de drept internaţional urmează a fi aplicate direct în sistemul 
juridic intern, Articolul 4 prevede că, în domeniul specific al drepturilor omului, 
atunci când apar conflicte între normele de drept interne ce reglementează 
drepturile omului şi tratate la care Republica Moldova este parte, acestea din 
urmă vor prevala, indiferent dacă sunt sau nu transpuse în dreptul intern prin 
legislaţie. Mai mult, chiar şi prevederile Constituţiei Republicii Moldova cu pri-
vire la drepturile omului urmează a fi interpretate în conformitate cu tratatele 
internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte, precum şi cu 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO). Niciun rol specific nu este 
acordat dreptul internaţional cutumiar, deşi, în general, se consideră că preve-
derile DUDO ar reflecta pe acesta din urmă.

Este important de subliniat faptul că, acordând un caracter prevalent 
normelor juridice internaţionale asupra dreptului intern şi constituţional 
al Republicii Moldova privind drepturile omului, Articolul 4 presupune că 
dreptul internaţional (mai degrabă decât dreptul intern) oferă o protecţie 
mai profundă şi considerabilă a drepturilor omului în Republica Moldova. 

Se creează, de asemenea, un stimulent pentru ca legislatorii ţării (Par-
lamentul Republicii Moldova) să elaboreze legi interne în conformitate 
cu DUDO şi tratatele internaţionale privind drepturile omului, pentru a 
asigura că legile ce le promulgă nu vor fi ulterior invalidate sau abrogate 
de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova din cauza neco-
respunderii cu dreptul internaţional. 

Unele norme de drept intern din Republica Moldova relevante în materie de 
drepturi ale omului în cazul migranţilor sunt reflectate pe scurt în cele ce ur-
mează în această secţiune şi sunt examinate mai în detaliu în capitolele ur-
mătoare.
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drept Constituţional în republiCa moldova

În afară de prevederile Articolului 4, Republica Moldova garantează dreptu-
rile şi libertăţile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, „cu excepţiile 
stabilite de lege” (Articolul 19), pentru cetăţenii, străinii şi apatrizii rezidenţi 
pe teritoriul ţării. În baza acestora, cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de 
următoarele drepturi: 

1. dreptul de a intra, circula şi şedea în Republica Moldova; 

2. dreptul de şedere în scop de muncă, studii, reîntregire a familiei, activităţi 
umanitare sau activităţi religioase; 

3. dreptul la muncă şi la protecţia standardelor de muncă; 

4. dreptul la asistenţă medicală;

5. dreptul la pensie, indemnizaţii şi alte tipuri de asigurări sociale; 

6. dreptul la o gospodărie; 

7. dreptul la proprietate privată; dreptul la educaţie; şi 

8. dreptul de a apela la instanţele de judecată competente sau a autorităţilor 
publice în cazul în care le sunt încălcate drepturile, libertăţile sau intere-
sele legitime. 

Constituţia se bazează pe principiul egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, indiferent de rasă, naţionalitate, limbă, religie, gen, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau origine socială, asigurând accesul liber la jus-
tiţie şi asigurând dreptul de a înainta plângeri, precum şi dreptul la repararea 
pagubei în cazul în care statul cauzează prejudicii prin erori săvârşite în proce-
sele penale (de către autorităţile judiciare sau alte autorităţi publice).
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legislaţia privind străinii

Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 cu privire la regimul străinilor în Republica Mol-
dova reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea pe/de pe teritoriul Republicii 
Moldova, inclusiv acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea şi 
documentarea acestora. Aceasta prevede, de asemenea, măsuri coercitive 
pentru nerespectarea legilor privind şederea şi măsuri specifice privind evi-
denţa şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale străinilor, în conformitate 
cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la 
care este parte. Aici, din nou, este vizibilă influenţa doctrinei moniste, cu re-
ferire explicită la obligaţiile juridice internaţionale ale statului moldovenesc în 
prevederile legislaţiei interne.

În sensul legii respective, un străin este definit ca o persoană care nu deţine 
cetăţenia Republicii Moldova sau care este apatrid. Străinii aflaţi în situaţie de 
şedere iregulară în Republica Moldova se bucură de aceleaşi drepturi şi liber-
tăţi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, după cum este garantat de Constituţia 
Republicii Moldova şi de alte acte normative, precum şi de tratatele internaţi-
onale la care Republica Moldova este parte. Cu toate acestea, la fel ca şi ce-
tăţenii Republicii Moldova, străinii pot fi traşi la răspundere contravenţională şi 
penală pentru încălcarea legilor Republicii Moldova, iar perioada lor de şedere 
în Republica Moldova poate fi redusă în cazul în care se constată că aceştia 
au încălcat legea. Aceştia pot fi expulzaţi dacă intrarea şi şederea lor contravin 
legislaţiei în vigoare sau în cazul în care prezenţa lor pe teritoriul ţării prezintă 
pericol pentru securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea publică sau 
etică. Cu toate acestea, străinii pot fi extrădaţi doar în baza unui acord 
internaţional sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.
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Statele şi-au asumat obligaţia de a promova şi proteja drepturile omului,88 in-
clusiv drepturile migranţilor. Mai mult, deoarece anumite principii ale drepturilor 
omului sunt recunoscute ca norme cutumiare ale dreptului internaţional şi sunt 
nederogabile, acestea limitează într-o anumită măsură suveranitatea statului: 
aceasta din urmă încetează acolo unde este vorba de drepturile omului, statele 
fiind obligate să respecte şi să sprijine aceste drepturi în orice circumstanţe. 
Această obligaţie se dublează atunci când statele ratifică tratate internaţionale 
ce protejează drepturile omului. Autorităţile publice, ca fiind emanaţii ale statului, 
sunt obligate să-şi exercite atribuţiile luând în consideraţie obligaţiile care incum-
bă statelor faţă de persoanele care se află în jurisdicţia lor.

Orice persoană se bucură de drepturile universale ale omului, chiar dacă se află 
în afara jurisdicţiei statului al cărui cetăţean este. Acest principiu se regăseşte 
în cele mai relevante tratate privind drepturile omului.89 Deşi standardele sunt 
stabilite la nivel internaţional, „statul”, ca parte a tratatelor internaţionale privind 
drepturile omului, este principala entitate responsabilă să asigurare respectarea 
drepturilor omului, inclusiv faţă de persoane care se află pe teritoriul său dar 
nu sunt cetăţeni ai statului respectiv. În ceea ce priveşte drepturile femeilor şi 
copiilor, au fost implementate pe scară largă, în special în Europa,  instrumente 
juridice internaţionale speciale ce prevăd protecţia acestora. Deşi s-au înregis-
trat mai puţine progrese în ceea ce priveşte recunoaşterea şi protecţia drepturilor 
migranţilor în mod specific, aceştia din urmă sunt protejaţi prin tratate generale 
privind drepturile omului.

Drepturile universale ale omului se aplică în mod egal tuturor, 
indiferent de cetăţenie şi locul aflării.

Statul este principala entitate responsabilă să asigurare res-
pectarea drepturilor omului, inclusiv pentru persoanele care 
se află pe teritoriul său dar nu sunt cetăţeni ai statului respec-
tiv.

Responsabilitatea statului include obligaţia de a lua măsuri proactive pentru a 
asigura că drepturile omului sunt protejate. Astfel de măsuri includ pedepsirea 
celor care încalcă drepturile persoanelor aflate pe teritoriul statului, precum şi 
furnizarea unor căi de atac eficiente pentru persoanele ale căror drepturi sunt 

88.  Articolele 55, 56 ale Cartei ONU; Buergenthal, Human Rights („Drepturile Omului”), MPEPIL, alin. 8; 
CIJ, Barcelona Traction, alin. 33-34; CIJ, Aviz consultativ Africa de Sud-Vest, alin. 131.
89.  Exemplele includ Carta ONU, PIDCP şi CEDO.

b) îndatoririle statului faţă de migranţi
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încălcate. 

În conformitate cu dreptul internaţional, unele drepturi pot fi limitate de către stat 
în anumite condiţii limitate (de ex., dacă o persoană este găsită vinovată de o in-
fracţiune, în urma unui proces echitabil, statul poate limita libertatea de circulaţie 
a persoanei respective prin încarcerare). Restricţii asupra drepturilor civile şi po-
litice pot fi impuse doar atunci când acest lucru este prevăzut de lege şi doar din 
motive de ordin etic, public sau din motive generale de bunăstare.90 Drepturile 
economice, sociale şi culturale pot fi limitate prin lege doar atunci când restricţiile 
impuse sunt în concordanţă cu natura acestor drepturi şi sunt necesare pentru a 
asigura bunăstarea generală.91

Multe norme privind drepturile omului sunt nederogabile (de 
exemplu, interzicerea torturii, a tratamentului inuman şi degra-
dant) şi trebuie să fie, prin urmare, respectate şi protejate în 
orice împrejurare.

sistemul judiCiar din republiCa moldova şi dreptul la un proCes eChi-
tabil

Sistemul judiciar din Republica Moldova dispune de toate instrumentele pentru 
a proteja drepturile omului. Doctrina monistă (discutată mai sus) asigură că, 
chiar dacă parlamentul nu reuşeşte să adopte legi care să protejeze în mod 
adecvat drepturile omului ale migranţilor, o astfel de protecţie va decurge to-
tuşi direct din tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
precum şi din DUDO, ce reflectă multe dintre prevederile de bază ale dreptului 
internaţional cutumiar cu privire la drepturile omului. Cu toate acestea, orice 
sistem juridic necesită mecanisme de adjudecare şi executare pentru a fi efi-
cace şi a asigura că legile-i sunt respectate. În acest sens, este relevant de a 
trece în revistă sistemul judiciar al Republicii Moldova cu scopul de a examina 
modul în care persoanele - migranţii, în special - pot face apel la instanţe pen-
tru a-şi susţine şi proteja drepturile.

Legea nr. 190 cu privire la petiţionare din 19 iulie 1994 garantează cetăţe-
nilor străini şi apatrizilor dreptul de a adresa petiţii organismele compe-
tente în cazul în care drepturile lor sau interese legitime sunt încălcate în 
Republica Moldova.

90.  Cf. Articolul 12(3) al PIDCP.
91.  Cf. de ex. Articolul 8(1)(a) al PIDESC.
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Sistemul judiciar al Republicii Moldova92, jurisdicţia şi procedurile acestuia, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Curţii Supreme de Justiţie, sunt regle-
mentate de următoarele legi:

1. Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească (re-
publicată în 2012); 

2. Legea nr 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului (cu 
amendamentele ulterioare); 

3. Legea nr 789-XIII din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Jus-
tiţie (republicată în 2013); şi 

4. Legea nr 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Ma-
gistraturii (republicată în 2013).93

Sistemul judiciar al Republicii Moldova include judecătorii raionale, curţi de 
apel, Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea Constituţională. Aceasta din urmă 
este autoritatea supremă în materie de interpretare constituţională. Legea cu 
privire la statutul judecătorului prevede că „judecătorii instanţelor judecătoreşti 
sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili şi se supun numai legii” şi că jude-
cătorii iau decizii în mod independent şi imparţial şi acţionează fără nici un fel 
de restricţii directe sau indirecte, influenţe, presiuni, ameninţări sau intervenţii 
din partea oricărei autorităţi, inclusiv judiciare. Acest lucru este în conformi-
tate cu articolul 13 din CEDO, care prevede dreptul la un recurs efectiv.

Procesul de examinare şi decizional în instanţele judecătoreşti este realizat 
în baza principiilor Constituţiei: egalitatea în faţa legii şi a autorităţilor publice 
a tuturor cetăţenilor Republicii Moldova (Articolul 16); accesul liber la justiţie 
(Articolul 20); prezumţia nevinovăţiei (Articolul 21); dreptul la apărare (Articolul 
26); înfăptuirea corectă a justiţiei (Articolul 114); independenţă, imparţialitate şi 
securitate a mandatului judecătorilor din instanţele de judecată (Articolul 116); 
caracterul public al dezbaterilor judiciare (Articolul 117); utilizarea unui limbaj 
adecvat în cadrul audierilor şi dreptul de a recurge la un interpret (Articolul 
118); dreptul de a face apel (Articolul 119); şi caracterul obligatoriu al sentin-
ţelor şi al altor hotărâri judecătoreşti definitive (Articolul 120). În plus, orice 
persoană ale cărei drepturi au fost încălcate în vreun fel de o autoritate publi-
că are dreptul de a obţine recunoaşterea acestor drepturi, anularea hotărârii 

92.  www.justice.gov.md
93.  Reorganizarea sistemului judiciar a fost efectuată în baza Legii nr. 853-XIII din 29 mai 1996 (cu amen-
damentele ulterioare) şi în conformitate cu Articolul 114 din Constituţia Republicii Moldova: „Justiţia se 
înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele de judecătoreşti”.
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Drepturile omului se caracterizează prin universalitatea lor, dat fiind că 
acestea sunt aplicabile în egală măsură tuturor fiinţelor umane, indiferent 
de locul de aflare, gen, rasă sau orice altă caracteristică distinctă.94 Carac-
terul universal al drepturilor omului se reflectă în faptul că dreptul cutumiar (pre-
cum şi DUDO) cere tuturor statelor să adere la aceste norme şi să le transpună 
în sistemele juridice interne (deşi în cazul Republicii Moldova, acest lucru se în-
tâmplă în mod efectiv şi fără intervenţia Parlamentului, în temeiul Articolului 4 din 
Constituţie). Nu sunt permise derogări de la normele privind drepturile omului, cu 
excepţia unor circumstanţe speciale, strict definite.

Drepturile omului sunt indivizibile, deoarece acestea sunt interdependen-
te, iar încălcarea unui drept ar afecta pe celelalte. Astfel, restricţiile privind 
drepturile civile deseori încalcă sau limitează drepturile economice, sociale şi 
culturale conexe. Aceste caracteristici, în special principiul nediscriminării, ca-
pătă o importanţă şi mai mare atunci când se pun în discuţie prevederi specifice 
privind grupuri definite, cum ar fi femeile, copiii sau migranţii. O atenţie sporită se 
acordă în prezent aspectelor legate de drepturile migranţilor, ca urmare a îngrijo-
rării pronunţate faţă de încălcările frecvente ale drepturilor omului ale migranţilor 
şi drepturilor omului ale celor care încearcă să traverseze frontierele naţionale.95 

Cu siguranţă migraţia prezintă oportunităţi, dar şi provocări, inclusiv vulnerabilita-
te şi discriminare. Dacă migranţii nu au acces la drepturile omului, este compro-
misă capacitatea acestora de a beneficia de pe urma migraţiei şi de a prospera 
în noul lor mediu, precum şi posibilitatea de a contribui la dezvoltarea societăţilor 

94.  Nollkaemper, Universality („Universalitatea”), Max Planck Encyclopedia of Public International Law 
(„Enciclopedia Max Planck de Drept Public Internaţional) (MPEPIL), alin. 5.
95.  Situaţia curentă în bazinul Mării Mediterane poate fi folosită cu titlu de exemplu în acest sens.

iniţiale şi repararea pagubei (Articolul 53 din Constituţie). Şi aceste prevederi 
constituţionale reflectă obligaţiile internaţionale ale Republicii Moldova 
cu privire la un proces echitabil în conformitate cu DUDO şi CEDO.

Străinii şi apatrizii au dreptul la protecţie efectivă din partea instanţelor com-
petente şi a altor autorităţi publice împotriva oricăror acte ce le încalcă dreptu-
rile, libertăţile şi interesele lor legitime. Aceştia au dreptul de a depune cereri 
Avocatului Poporului, atunci când drepturile şi interesele lor legitime sunt în-
călcate în Republica Moldova. Cetăţenii străini şi apatrizii beneficiază de ace-
leaşi drepturi procedurale în procesele de judecată ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova.

C) migraţia şi drepturile omului
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în care trăiesc sau cu care sunt conectate, dar şi capacitatea de a se integra în 
mod eficient. Protecţia drepturilor omului este importantă în vederea promovării 
incluziunii sociale şi a integrării migranţilor, ceea ce le va permite să ducă o viaţă 
productivă din punct de vedere economic, dar şi cultural şi social.96

Deşi se atestă lipsa unor tratate internaţionale privind drepturile omului care să 
abordeze în mod specific problema drepturilor migranţilor, o serie de drepturi 
protejate prin tratate globale şi regionale privind drepturile omului sunt, totuşi, de 
o importanţă deosebită în cazul migranţilor.97 Cadrul legislativ şi normativ al stan-
dardelor drepturilor omului ce se referă la migranţi  nu se limitează la un singur 
tratat sau mecanism, din contra, acesta este difuzat printr-o serie de instrumente 
şi principii şi standarde conexe, ce sunt explicate în detaliu în secţiunile urmă-
toare. 

Altfel spus, toate fiinţele umane pot beneficia de toate drepturile omului. În plus, 
au fost create anumite regimuri de protecţie legală pentru grupurile de non-ce-
tăţeni, inclusiv refugiaţi, persoane traficate şi lucrători migranţi, cu scopul de a 
aborda situaţii particulare şi vulnerabilităţi specifice. După cum a subliniat Grupul 
la nivel înalt al Secretarului General al ONU format din persoane eminente cu 
privire la agenda de dezvoltare post-2015; „Organizaţia Naţiunilor Unite are un 
rol normativ central” în abordarea provocărilor legate de migraţie la nivel mon-
dial.98  Cu toate acestea, în Europa - inclusiv în Republica Moldova – după cum 
se va discuta ulterior, sistemul Consiliului Europei pare să ofere o protecţie mai 
bună sau, cel puţin, imediată şi eficientă.

96.  A se vedea ONU OHCR, Migraţia şi drepturile omului, Îmbunătăţirea guvernării bazate pe drepturile 
omului a migraţiei internaţionale, 2015, 10
97.  O descriere mai detaliată a cadrului legislativ şi normativ al migraţiei internaţionale poate fi găsit în 
Grupul Global pentru Migraţie, Migraţia internaţională şi drepturile omului: provocări şi oportunităţi în pragul 
aniversării a 60-a a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, octombrie 2008, ISBN: 9780897149006.
98.  Raportul Grupului la nivel înalt al Secretarului ONU format din persoane eminente cu privire la agen-
da de dezvoltare post-2015, Un nou parteneriat global: eradicarea sărăciei şi transformarea economiilor 
prin dezvoltare durabilă, 2013, 11.



40 A Handbook for the Republic of Moldova

În ceea ce priveşte drepturile migranţilor, nu există niciun instrument unic la ni-
vel internaţional care să reglementeze întregul proces de migrare sau protecţia 
drepturilor pentru toate persoanele implicate în acesta. Dimpotrivă, normele ce 
reglementează drepturile migranţilor pot fi găsite în diverse tratate şi acorduri 
internaţionale, precum şi în dreptul internaţional cutumiar.

În acest sens, situaţia din Republica Moldova trebuie să fie concepută ca 
una multinivelară, cu multiple faţete. Ţinând seama de concepţia specială a 
monismului în Republica Moldova, în conformitate cu articolul 4 din Constituţie, 
este clar că chiar dacă nu toate tratatele internaţionale la care Republica Mol-
dova este parte se aplică direct în dreptul intern al Republicii Moldova - şi, prin 
urmare, acestea nu sunt executorii în instanţe - tratatele ce conţin o componentă 
vizând drepturile omului sunt direct aplicabile şi vor prevala asupra oricăror pre-
vederi legale interne contrare. Ceea ce implică că orice funcţionar public care 
doreşte să înţeleagă mai profund drepturile migranţilor în Republica Moldova va 
trebui să acorde la fel de multă - dacă nu mai multă - atenţie şi dreptului interna-
ţional pe lângă prevederile legale interne.

Situaţia este oarecum complicată în acest sens de faptul că la nivel interna-
ţional sunt prevăzute diferite niveluri de protecţie. Dreptul internaţional nu 
poate fi conceput ca un ansamblu omogen, ci mai degrabă ca o serie de obligaţii 
ce se suprapun, bazate pe un „mozaic” - mai degrabă decât un cadru – de tratate 
internaţionale, multe dintre care conţin prevederi similare. Este relevant în con-
textul Republicii Moldova şi poziţia unică ce este acordată în Constituţie DUDO, 
care, deşi nu este obligatorie în sine în dreptul internaţional, în general, reflectă 
dreptul internaţional cutumiar. În plus, Constituţia îi oferă paritate efectivă cu 
tratatele internaţionale, prevăzând la Articolul 4 că, în caz de neconcordanţe, 
obligaţiile care incumbă statului în virtutea DUDO prevalează asupra celor care 
se aplică în baza dreptului intern şi chiar a Constituţiei în sine.

Cu toate acestea, un punct slab de care dă dovadă sistemul global, reglementat 
în mare parte de ONU, este că drepturile prevăzute în diverse tratate şi DUDO 
nu au, în general, putere juridică la nivel internaţional. Mai sus s-a menţionat că 
sistemul judiciar din Republica Moldova, ce prevede accesul la justiţie pentru 
migranţi, pare să implice suficiente garanţii pentru ca migranţii să-şi poată afirma 
drepturile prin intermediul unei instanţe, întrebarea ce apare este ce se poate 
întâmpla în cazul în care instanţele naţionale nu oferă suficientă protecţie cu pri-
vire la un drept specific. Deşi la nivelul ONU există organisme de monitorizare, 
acestea nu sunt instanţe în adevăratul sens al cuvântului.

d) Cadrul juridiC internaţional
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În Europa acest punct slab este rectificat prin prezenţa Curţii Europene a Drep-
turilor Omului (CtEDO), ce examinează cazurile de pretinse încălcări ale Con-
venţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi permite oricărei persoane din 
statele membre ale Consiliul Europei, inclusiv Republica Moldova, să depună 
cereri individuale atunci când sunt epuizat toate căile de atac interne în instanţe-
le naţionale, iar persoanei respective nu i s-a făcut dreptate. CEDO conţine câ-
teva prevederi ce se referă în mod expres la străini sau la limitarea unor drepturi 
ale cetăţenilor sau rezidenţilor în situaţie legală (de exemplu, Articolele 2, 3 şi 4 
din Protocolul 4 la CEDO şi Articolul 1 din Protocolul 7). Cu toate acestea, as-
pectele legate de migraţie au generat multă muncă în cadrul CtEDO, în special 
în cazurile ce ţin de azil. Articolul 13 din CEDO solicită statelor să ofere căi de 
atac la nivel naţional pentru plângeri formulate în temeiul Convenţiei. Principiul 
subsidiarităţii plasează responsabilitatea principală asupra statelor ce urmează 
să asigure conformitatea cu obligaţiile asumate în cadrul CEDO. La CtEDO se 
recurge în ultimă instanţă. Cu toate acestea, prezenţa acestui mecanism asi-
gură un nivel de protecţie procedurală dincolo de sistemul instanţelor ju-
decătoreşti din Republica Moldova şi reprezintă sistemul regional cel mai 
avansat de protecţie a drepturilor omului în lume.

În cele din urmă, Republica Moldova se învecinează cu Uniunea Europeană, iar 
aceasta din urmă a luat iniţiative proprii pentru a reglementa şi îmbunătăţi pro-
tecţia drepturilor omului în general, precum şi drepturile migranţilor, în special, 
în jurisdicţia statelor membre ale UE. La sfârşitul acestui capitol se va furniza o 
privire de ansamblu asupra măsurilor luate în acest sens.



42 A Handbook for the Republic of Moldova

În 1945, după cel de-al doilea război mondial, a fost semnată Carta Naţiunilor 
Unite (Carta ONU). După cum se menţionează în Articolul 1 al Cartei, unul din 
mandatele organizaţiei este de a realiza cooperarea internaţională „promovând 
şi încurajând respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.”.

Principalele organisme ce participă activ în eforturile întreprinse de Naţiunile 
Unite (ONU) pentru a promova şi proteja drepturile omului şi libertăţile funda-
mentale sunt:

1. Adunarea Generală, în care toate statele membre ale ONU (Articolul 9 
al Cartei ONU) sunt reprezentate ca entităţi egale (Articolul 18 al Cartei 
ONU), este unul dintre cele mai importante organe ale ONU. Competenţa 
Adunării Generale cu privire la drepturile omului provine din mandatul său 
general şi prevederile Articolelor 13 şi 15 ale Cartei. 

2. Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ), în conformitate cu Articolul 92 
al Cartei ONU, este organul judiciar principal al sistemului ONU. Aceasta 
constă  din 15 judecători, aleşi pentru o perioadă de 9 ani de către Aduna-
rea Generală şi Consiliul de Securitate. Jurisdicţia acesteia nu este obli-
gatorie, cu toate acestea, în trecut în faţa Curţii au fost aduse o serie de 
cazuri ce au atins probleme importante privind drepturile omului.99

3. Consiliul Drepturilor Omului (CDO), ce a înlocuit Comisia pentru Drep-
turile Omului la 15 iunie 2006, este organismul central din cadrul sistemu-
lui ONU ce se ocupă de probleme legate de drepturile omului. 

4. Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (ICNUDO) ofe-
ră expertiză şi consiliere diferitor organisme de monitorizare a drepturilor 
omului în cadrul sistemului ONU. Principala sarcină a ICNUDO este de 
a promova şi proteja drepturile omului cooperând cu toţi actorii relevanţi 
pentru a identifica şi răspunde provocărilor actuale în domeniul drepturilor 
omului.100

5. Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) îşi con-
centrează eforturile asupra protecţiei refugiaţilor şi a persoanelor forţate 
să-şi părăsească ţara de origine. 

99.  A se vedea, de exemplu, cazul canalului Corfu (Regatul Unit c. Albaniei) (Fondul cauzei) [1949] CIJ Rep 
4, 22; Consecinţele juridice pentru state ale prezenţei continue a Africii de Sud în Namibia (Africa de Sud-
Vest) fără a aduce atingere Rezoluţiei Consiliului de Securitate 276 (1970) (Aviz consultativ) [1971] CIJ Rep 
16; Activităţile militare şi paramilitare în şi împotriva Nicaragua (Nicaragua c. Statele Unite) [1986] CIJ Rep 1
100.  AG Rez. 48/141, UN Doc. A/RES/48/141, alin. 3.

e) sistemul naţiunilor unite şi Convenţiile internaţionale
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De la înfiinţarea sa, ONU a jucat un rol esenţial în stabilirea standardelor interna-
ţionale elaborând tratate şi alte instrumente juridice ce au contribuit la recunoaş-
terea universală a drepturilor omului. 

În această secţiune se vor descrie diferitele convenţii adoptate de Adunarea Ge-
nerală a ONU pentru a proteja şi promova drepturile omului, la care Republica 
Moldova este parte şi care sunt relevante pentru drepturile migranţilor. Acestea 
includ:

1. Convenţia privind statutul refugiaţilor;

2. Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice (PIDCP); 

3. Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale (PI-
DESC); şi 

4. mai multe convenţii ulterioare cu prevederi specifice referitoare la dreptu-
rile migranţilor. 

Au fost stabilite o serie de mecanisme de monitorizare pentru a controla pu-
nerea în aplicare corectă a acestor tratate privind drepturile omului. Organele 
de monitorizare a implementării tratatelor (comitete internaţionale de experţi 
independenţi) vor fi, de asemenea, discutate mai jos. În plus, vor fi examinate 
şi mecanismele internaţionale de monitorizare înfiinţate independent în cadrul 
a diverse convenţii.101 În cele din urmă, se va face referire la poziţia unică 
a DUDO, o declaraţie fără caracter obligatoriu în dreptul internaţional, dar ce 
creează drepturi obligatorii în legislaţia Republicii Moldova, precum şi la legătura 
acesteia cu dreptul internaţional cutumiar ca o categorie normativă suplimentară.

Convenţia privind statutul refugiaţilor

Convenţia privind statutul refugiaţilor (Convenţia refugiaţilor) a fost adoptată în 
1951, în urma crizelor internaţionale a refugiaţilor după cel de-al doilea război 
mondial. Aceasta a fost modificată de Protocolul din 1967, prin care s-au elimi-
nat limitele sale geografice şi temporale. Convenţia Refugiaţilor şi Protocolul din 
1967 sunt documente-cheie care definesc cine este un „refugiat”, care sunt 
drepturile acestuia, precum şi obligaţiile juridice ale statelor cu privire la 
refugiaţi.

101.  Informaţii specifice cu privire la ciclurile de raportare ale Republicii Moldova şi toată documentaţia co-
nexă sunt disponibile online. A se vedea http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.
aspx.
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În momentul aderării la Convenţie şi/sau Protocolul acesteia, un stat poate fi 
scutit de anumite prevederi prin exprimarea unor rezerve. Cu toate acestea, de-
rogările nu pot fi acordate cu privire la prevederile: Articolului 1 (definiţia terme-
nului „refugiat”), Articolului 3 (nediscriminare în ceea ce priveşte rasa, religia 
sau ţara de origine), Articolului 4 (libertatea de religie), Articolului 16 (1) (acces 
la instanţele judecătoreşti), Articolului 33 (nereturnare) sau ale Articolelor 36-46 
(informaţii cu privire la legislaţia naţională şi clauze finale).

Convenţia subliniază o serie de principii fundamentale, mai 
ales nediscriminarea, non-penalizarea şi nereturnarea. 

În plus, Convenţia este un instrument bazat pe drepturi, ce ur-
mează a fi aplicat fără discriminare cu privire la rasă, religie, 
ţara de origine, sex, vârstă, handicap sau sexualitate. 

Într-adevăr, refugiaţii trebuie să primească acelaşi tratament ca şi cetăţenii cu 
privire la drepturile legate de muncă şi drepturile legate de libertatea de circu-
laţie. În special, tuturor refugiaţilor ar trebui să li se ofere acte de identitate şi 
documente de călătorie care să le permită să părăsească ţara (Articolele 26, 27 
şi 28). 

Republica Moldova a aderat la Convenţia privind statutul refugiaţilor din 
1951 şi Protocolul acesteia prin Legea nr. 677/XV din 23 noiembrie 2001 
cu o serie de rezerve.102

102.  Aderând la Convenţie, Republica Moldova a făcut următoarele declaraţii şi rezerve:
1. În conformitate cu paragraful 1 al Articolului 40 din Convenţie, Republica Moldova declară că, până 

la deplina restabilire a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile Convenţiei sunt aplicate doar 
în teritoriul controlat de Guvernul Republicii Moldova.

2.  Republica Moldova va aplica prevederile Convenţiei fără nici o discriminare în genere, dar nu numai 
în ceea ce priveşte rasa, religia sau ţara de origine, după cum este prevăzut în  Articolul 3 din Convenţie.

3.  În sensul prezentei Convenţii, prin noţiunea de „reşedinţă” se va înţelege domiciliul legal şi perma-
nent.

4. În conformitate cu paragraful întâi al Articolului 42 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă 
dreptul ca prevederile Convenţiei conform cărora refugiaţilor le este acordat un tratament nu mai puţin fa-
vorabil decât cel acordat de obicei străinilor să nu fie interpretate ca obligaţie de a oferi refugiaţilor un regim 
similar celui acordat cetăţenilor statelor cu care Republica Moldova are încheiate tratate regionale vamale, 
economice, politice şi de protecţie socială.

5.  În conformitate cu paragraful întâi al Articolului 42 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă 
dreptul de a considera prevederile articolului 13 din Convenţie ca recomandări şi nu ca obligaţii.

6.  În conformitate cu paragraful întâi al Articolului 42 din Convenţie, Republica Moldova îşi rezervă 
dreptul de a considera prevederile paragrafului 2 al Articolului 17 din Convenţie ca recomandări şi nu ca 
obligaţii.

7.  În conformitate cu paragraful întâi al Articolului 42 din Convenţie, Republica Moldova interpretează 
dispoziţiile Articolului 21 din Convenţie ca nefiind obligată să acorde refugiaţilor locuinţe.

8.  Republica Moldova îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile Articolului 24 din Convenţie astfel 
încât acestea să nu contravină prevederilor constituţionale şi legislaţiei naţionale privind dreptul la muncă 
şi la protecţie socială.
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La 3 decembrie 1949, Adunarea Generală a ONU a decis să instituie, începând 
cu 1 ianuarie 1951, ICNUR, organismul însărcinat cu protecţia refugiaţilor. Aces-
ta a fost înfiinţat oficial prin Statutul Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi.103

definiţia noţiunii de refugiat şi azil

Prin adoptarea Convenţiei cu privire la statutul refugiaţilor în 1951, conceptul 
de protecţie internaţională a evoluat de la unul bazat pe protecţia diplomatică 
şi consulară la o noţiune mai largă vizând protecţia drepturilor omului. Conform 
Articolului 1(A)(2) din Convenţie, termenul „refugiat” se aplică oricărei persoane 
care „în urma unor temeri bine întemeiate de a fi persecutată pe motive de rasă, 
religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, se 
află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau, din cauza aces-
tor temeri, nu doreşte să se afle sub protecţia acestei ţări; sau care, neavând 
nicio cetăţenie şi aflându-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca 
urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, din cauza acestor temeri, nu 
doreşte să se reîntoarcă.” 

Expresia „şi care nu poate sau, din cauza acestor temeri, nu doreşte să se 
afle sub protecţia acestei ţări” reconfirmă faptul că un refugiat este întotdeau-
na o persoană care nu se bucură de protecţia statului său de origine. Expresia 
„temeri bine întemeiate de a fi persecutată” este considerată a fi componenta-
cheie a definiţiei şi reprezintă elementul său obiectiv. Pot exista diverse motive 
pentru ca o persoană să simtă frică şi să ia decizia de a-şi părăsi ţara (sărăcia, 
foametea, dezastrele naturale etc.), însă doar „temeri bine întemeiate de a fi 
persecutată” din motivele menţionate în definiţie permit unei persoane de a fi re-
cunoscută ca refugiat. Motivele economice şi sărăcia nu pot fi calificate ca astfel 
de motive.

9.  În conformitate cu paragraful întâi al Articolului 42 din Convenţie, Republica Moldova, la implemen-
tarea Articolului 26 din Convenţie, îşi rezervă dreptul de a stabili locul de reşedinţă pentru anumiţi refugiaţi 
sau grupuri de refugiaţi în interesul statului şi al societăţii.

10.  Republica Moldova va aplica prevederile articolului 31 din Convenţie din data intrării în vigoare a 
Legii cu privire la statutul refugiaţilor. 

A se vedea https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE&mtdsg_no=V~2&ch
apter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
103.  Anexa la Rezoluţia 428 (V), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 14 decembrie 1950.
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În cazul R c. Secretarul de Stat al Departamentului de Interne,104 
Curtea de Apel din Marea Britanie a declarat că cerinţa ca un soli-
citant al statutului de refugiat să aibă o teamă „bine întemeiată” de 
persecuţie la întoarcere în ţara sa înseamnă că trebuie să se de-
monstreze că există un grad rezonabil de probabilitate că persoana 
în cauză va fi persecutată. 

Un solicitant al statutului de refugiat trebuie să demonstreze o temere bine în-
temeiată de a fi persecutat pentru cel puţin unul dintre motivele prevăzute în 
definiţie: „rasă, religie, naţionalitate, apartenenţa la un anumit grup social sau 
opinie politică”. 

1. Termenul „rasă” poate fi înţeles, în linii mari, ca incluzând nu doar concep-
tul îngust de rasă, dar şi de culoare, ascendenţă sau origine naţională sau 
etnică.105 

2. Se consideră că termenul „religie” poate avea trei caracteristici: credinţă 
(valori privind destinul divin sau spiritual al omenirii, inclusiv ateismul), 
identitate (calitatea de membru al unei comunităţi ce împărtăşeşte con-
vingeri, ritualuri şi tradiţii) sau mod de viaţă (în cazul în care religia se 
manifestă prin anumite activităţi, cum ar fi portul unui anumit tip de îmbră-
căminte sau îndeplinirea unor anumite practici).106 

3. Termenul „naţionalitate” nu ar trebui să fie înţeles doar ca „cetăţenie”. 
Acestea se referă şi la calitatea de membru al unui grup etnic sau lingvis-
tic, şi include originea naţională şi apatridia.

4. Termenul „grup social” trebuie considerat ca unul incluzând un concept 
în evoluţie. Pentru a identifica un grup social, ICNUR a adoptat următorul 
standard: „un grup de persoane care împărtăşesc o altă caracteristică co-
mună decât riscul de a fi persecutate sau care sunt percepute ca grup de 
către societate”.107 Femeile care se confruntă cu persecuţii în funcţie de 
gen constituie un grup social, în sensul statutului de refugiat. Persoanele 
lesbiene, gay, bisexuale şi transsexuale care se confruntă cu discrimina-

104.  Regina la cererea lui Ruslanas Bagdanavicius, Renata Bagdanaviciene c. Secretarul de Stat al De-
partamentului de Interne, [2003] EWCA Civ 1605, Regatul Unit: Curtea de Apel (Anglia şi Ţara Galilor), 11 
noiembrie 2003, disponibil la: http://www.refworld.org/docid/416299c24.html
105.  Van Boven, Racial and Religious Discrimination („Discriminare rasială şi religioasă”); MPEPIL, alin. 
13.
106.  Cf. CDO Comentariu General nr. 22, UN Doc. U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 la 35, alin. 1.
107.  ICNUR, LINII DIRECTOARE PRIVIND PROTECŢIA INTERNAŢIONALĂ: „Apartenenţa la un anumit 
grup social” în contextul Articolului 1A(2) al Convenţiei din 1951 şi/sau al Protocolului din 1967 privind sta-
tutul refugiaţilor, http://www.unhcr.org/3d58de2da.html, alin. 11.
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rea bazată pe orientarea lor sexuală sau identitatea de gen fac, de ase-
menea, parte dintr-un grup social. Dimensiunea grupului nu este un factor 
relevant. 

5. Termenul „opinie politică” ar trebui înţeles în contextul unui individ ce are 
o opinie care a fost fie exprimată, fie a ajuns în atenţia autorităţilor, fie ar 
putea deveni în mod rezonabil cunoscută autorităţilor.108 Pot exista şi situ-
aţii în care o persoană este persecutată deoarece autorităţile suspectează 
că aceasta ar avea o anumită opinie politică.

În A c. Ministerul Imigrării şi Afacerilor Etnice,109 Înalta Curte a Aus-
traliei a respins cererea de azil a cetăţenilor chinezi care au pretins 
că au o temere bine întemeiată de persecuţie deoarece au vrut un 
al doilea copil, în ciuda politicii unui singur copil din China. Solici-
tanţii de azil susţineau că le era frică de a fi supuşi sterilizării forţate 
şi că erau membri ai unui anumit grup social alcătuit din „cei care 
având un singur copil nu acceptă limitările ce li s-au impus sau care 
sunt constrânşi sau forţaţi să fie sterilizaţi”. Curtea a respins acest 
argument ca fiind circular, deoarece nu era independent de perse-
cuţia temută. 

Există situaţii în care o persoană nu este refugiat la momentul plecării din ţară, 
dar devine refugiat mai târziu din cauza evenimentelor ce au avut loc în ţară în 
timpul absenţei acesteia (de ex., în cazul diplomaţilor, studenţilor sau a lucră-
torilor migranţi). Astfel de persoane sunt numite refugiaţi „sur place”. Regula 
generală în acordarea statutului de refugiat este ca solicitantul să se afle în afara 
ţării a cărei cetăţenie o are, întrucât nu se poate acorda protecţie internaţională 
atât timp cât o persoană se află în jurisdicţia teritorială a ţării de origine. Mai mult, 
unii refugiaţi sunt, de asemenea, apatrizi. Apatrizii110 se confruntă cu o situaţie 
dificilă, deoarece nu sunt consideraţi cetăţeni de către niciun stat. Aceştia ar pu-
tea fi în afara ţării lor de origine şi în imposibilitatea de a se prevala de protecţia 
acestei ţări, în acelaşi timp fiind în imposibilitatea de a dobândi cetăţenia statului 
de reşedinţă.

108.  ICNUR, Manualul privind procedurile şi criteriile de determinare a statutului de refugiat în temeiul 
Convenţiei din 1951 şi a Protocolului din 1967 privind statutul refugiaţilor, UN Doc. HCR/IP/4/Eng/REV.1, 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/refugeehandbook.html, alin. 82.
109.  A şi Altul c. Ministerul Imigraţiei şi Afacerilor Etnice şi Altul, [1997], Australia: Înalta Curte, 24 februa-
rie 1997, disponibil la: http://www.refworld.org/docid/3ae6b7180.html 
110.  Instrumentele juridice cheie în protecţia persoanelor apatride sunt Convenţia din 1954 privind statu-
tul apatrizilor şi Convenţia din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie.
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Clauzele privind încetarea statutului de refugiat definesc condiţiile în care un 
refugiat poate pierde acest statut. În general, un refugiat îşi poate pierde statu-
tul de refugiat dacă acesta nu mai este justificat. Încetarea statutului de refugi-
at poate fi iniţiat de către refugiat dacă persoana în cauză dobândeşte un nou 
statut (primeşte în mod voluntar protecţia ţării de origine, îşi redobândeşte în 
mod voluntar cetăţenia, dobândeşte o nouă cetăţenie sau, în mod voluntar, îşi 
restabileşte reşedinţa în ţara în care s-a temut anterior de persecuţie) sau dacă 
circumstanţele ce au determinat solicitarea protecţiei nu mai există.

Azilul este un mecanism juridic prin care statul oferă protecţie unui străin acor-
dându-i statutul de refugiat, protecţie umanitară, protecţie temporară sau azil 
politic.111 Acordarea azilului este dreptul unui stat de a lăsa un străin să intre şi 
să rămână pe teritoriul său din o serie de motive specifice definite prin lege (de 
obicei, este vorba de motive politice sau religioase). În virtutea suveranităţii sale, 
stabilirea motivelor stând la baza acordării de azil rămâne la discreţia statului de 
destinaţie. Atât statutul de azil cât şi cel de refugiat nu ar trebui să fie acordate, 
în general, persoanelor care au comis crime contra păcii şi omenirii, crime de 
război sau alte acte contrare principiilor ONU.

În conformitate cu Articolul 14 al DUDO, „orice persoană are dreptul de a solici-
ta şi de a beneficia de azil în alte ţări în caz de persecuţie”. ONU a elaborat în 
acest sens o declaraţie specială privind azilul112, adoptată de Adunarea Generală 
a ONU în 1967. Acordarea azilului este un act ce derivă din suveranitatea unui 
stat şi, prin urmare, nu poate constitui motiv pentru obiecţii juridice ale unui alt 
stat. Este vorba, de asemenea, de un act paşnic şi umanitar, ce nu ar trebui să 
fie considerat de către un alt stat ca fiind unul ostil, în special, de statul de origine 
al persoanei care solicită azil.

Republica Moldova a transpus, în mare parte, în sistemul său juridic in-
tern prevederile juridice internaţionale enumerate mai sus, care se apli-
că, de asemenea, în virtutea ratificării de către Moldova a Convenţiei din 
1951 şi a Protocolul din 1967 cu privire la statutul refugiaţilor.

Articolul 3 din Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Re-
publica Moldova prevede că azilul este instituţia juridică prin care statul oferă 
protecţie unui străin, acordându-i statutul de refugiat, protecţie umanitară, pro-
tecţie temporară sau azil politic, sau unui solicitant de azil care a depus o ce-
rere solicitând azil în vederea căreia încă nu s-a luat o decizie finală. Conform 

111.  A se vedea Articolul 3 din Legea privind azilul în Republica Moldova
112.  Declaraţie privind azilul teritorial, Rez. AG 2312 (XXII), 22 U.N. GAOR Sup. (nr. 16) la 81, U.N. Doc. 
A/6716 (1967).
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prevederilor Legii privind azilul în Republica Moldova, ce sunt similare cu cele 
ale Convenţia refugiaţilor din 1951, statutul de refugiat este acordat la cerere 
un străin care, având o temere bine întemeiată de a fi persecutat pe motive 
de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau opinie 
politică, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o deţine şi care nu poate sau, 
din cauza acestei temeri, nu doreşte să se afle sub protecţia respectivei ţări; 
sau care, neavând nicio cetăţenie şi aflându-se în afara ţării în care îşi avea 
reşedinţa obişnuită, ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, din 
cauza acestei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă. 

Prevederile legislaţiei naţionale se aplică tuturor solicitanţilor de azil şi bene-
ficiarilor oricăror forme de protecţie fără nicio discriminare, indiferent de rasă, 
cetăţenie, etnie, apartenenţă politică, clasă socială, convingeri, gen, orienta-
re sexuală sau vârstă. În plus, solicitanţii de azil beneficiază de următoarele 
drepturi: 

1. de a nu fi returnat sau expulzat până la soluţionarea cererii sale de azil; 

2. de a şedea în Republica Moldova până la expirarea unui termen de 15 
zile de la data rămânerii irevocabile a deciziei privind respingerea cere-
rii;

3. de a fi informat în scris cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are 
pe parcursul procedurii de azil; de a beneficia de asistenţă juridică în 
orice etapă a procedurii de azil, în condiţiile legii; 

4. de a i se elibera gratuit un document temporar de identitate; de a munci; 

5. de a fi cazat în centru de cazare în perioada procedurii; 

6. de a primi asistenţă medicală primară şi de urgenţă, şi 

7. de a avea acces la învăţământul general obligatoriu (în cazul solicitan-
tului minor). 

În paralel cu drepturile menţionate mai sus, solicitantul de azil este obligat să 
prezinte toate elementele relevante ale cererii de azil; să spună adevărul şi să 
coopereze cu consilierul de eligibilitate; să prezinte actele de identitate nece-
sare, inclusiv cele pentru călătorii; să răspundă la întrebările ofiţerilor cu com-
petenţe în domeniul azilului; să părăsească teritoriul Republicii Moldova până 
la sfârşitul termenului de 15 zile din momentul în care decizia privind respin-
gerea cererii a fost declarată irevocabilă; şi să respecte legislaţia în vigoare.  
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Statutul de refugiat conferă beneficiarilor toate drepturile prevăzute de legis-
laţia cu privire la cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi următoarele drepturi 
speciale:

1. dreptul de a fi informat cu privire la drepturile şi obligaţiile lor;

2. dreptul de a rămâne pe teritoriul Republicii Moldova şi de a obţine docu-
mentele corespunzătoare pentru confirmarea identităţii şi pentru trecerea 
frontierei de stat;

3. dreptul de a alege un loc de reşedinţă şi de a circula liber în conformitate 
cu condiţiile stabilite în legislaţia privind străinii; dreptul de a fi angajat de 
persoane fizice sau juridice, de a exercita profesii libere şi de a desfăşu-
ra activităţi de întreprinzător, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare;

4. dreptul de a fi salarizat şi de a beneficia de celelalte drepturi materiale 
ce decurg din activităţile desfăşurate, precum şi dreptul de asigurare so-
cială;

5. dreptul de a fi încadrat în învăţământul general obligatoriu;

6. în cazul unei familii cu copii, precum şi cel al unui minor neînsoţit, dreptul 
de a beneficia de aceleaşi măsuri de asistenţă socială prevăzute de lege 
pentru copiii cetăţenilor Republicii Moldova;

7. dreptul de a beneficia de tratament identic cu cel acordat cetăţenilor Re-
publicii Moldova în ceea ce priveşte libertatea de a practica propria reli-
gie şi dreptul de a da educaţie religioasă copiilor;

8. dreptul de a se bucura de aceleaşi drepturi în sistemul de asigurări obli-
gatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova;

9. dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi a oricăror alte detalii în 
legătură cu cazul lor;

10. dreptul de a avea acces neîngrădit în instanţele de judecată şi la asisten-
ţă administrativă; dreptul de a nu fi returnat sau expulzat;

11. dreptul de a fi cazat într-un centru de cazare pentru o perioadă determi-
nată, în cazul persoanelor socialmente vulnerabile; şi

12. la solicitare, dreptul de a participa la programe de integrare socială. 
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În Republica Moldova, un beneficiar al statutului de refugiat dispune, de ase-
menea, de dreptul la ajutor bănesc pe care îl poate primi timp de şase luni. 
Acest ajutor financiar se acordă în următoarelor condiţii: 

1. depunerea unei cereri; 

2. semnarea unui acord prin care beneficiarul se angajează să ramburse-
ze sumele primite; şi 

3. disponibilitatea fondurilor de stat. 

Fiecare refugiat i se eliberează o carte de identitate pentru o perioadă de cinci 
ani. Refugiaţii pot primi, la solicitare, documente de călătorie ce le vor permite 
să călătorească în afara teritoriului Republicii Moldova, cu excepţia cazului 
în care aceasta reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale sau a 
ordinii publice.

Persoana recunoscută ca refugiat sau căreia i s-a acordat protecţie umanitară 
poate fi returnată sau expulzată de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă: 

a) persoana constituie un pericol pentru securitatea statului; 

b) persoana este condamnată pentru o infracţiune gravă, conform Codului 
Penal al Republicii Moldova sau 

c) a fost emisă o decizie juridică definitivă şi persoana reprezintă un risc 
pentru ordinea publică. 

Hotărârea Parlamentului nr. 1386 privind aprobarea Concepţiei politicii migra-
ţionale a Republicii Moldova din 31 octombrie 2002 are drept scop reglemen-
tarea eficientă a procesului de migraţie şi securitatea frontierelor; constituirea 
unei baze de date privind toate categoriile de migranţi; asigurarea înregistrării 
cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova; facilitarea procedurii de 
înregistrare şi înregistrarea datelor; previzionarea fluxurilor de migraţie; com-
baterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane. Acest act normativ pre-
zintă obiectivele, principiile şi liniile directoare pentru a reglementa şi dezvolta 
procesul de migrare în Republica Moldova. Documentul enumeră autorităţile 
publice cu atribuţii în gestionarea migraţiei, precum şi sarcinile şi rezultatele 
aşteptate în urma aplicării politicilor în domeniul migraţiei.

Autoritatea competentă pentru problemele de azil este Direcţia Refugiaţi a Bi-
roului de Migraţie şi Azil din subordinea Ministerului Afacerilor Interne al Repu-
blicii Moldova. Ministerul este responsabil pentru solicitanţii de azil şi refugiaţi, 
precum şi pentru persoanele cărora li s-a acordat protecţie umanitară şi tem-
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porară. În plus, acesta supraveghează aplicarea prevederilor legii. Ministerul 
este responsabil şi pentru centrele de cazare.113 

paCtul internaţional Cu privire la drepturile Civile şi politiCe 
(pidCp)

PIDCP garantează „tuturor membrilor speciei umane”114 libertăţile civile şi politi-
ce enumerate în DUDO, cu excepţia dreptului la proprietate şi a dreptului la azil, 
acesta din urmă fiind reglementat de Convenţia pentru refugiaţi. Acesta conferă, 
de asemenea, drepturi suplimentare, cum ar fi drepturile deţinuţilor (Articolul 10) 
şi drepturile minorităţilor (Articolul 27). O atenţie deosebită trebuie acordată pre-
vederilor de la Articolele 2 şi 3, ce obligă statele să asigure şi să respecte fără 
discriminare drepturile cuprinse în Pact. 

Primul Protocol al acestui Pact a intrat în vigoare la 23 martie 1976 şi acordă per-
soanelor dreptul de a depune o comunicare scrisă spre examinarea Comitetului 
pentru Drepturile Omului (CCPR). 

Cele mai importante drepturi civile şi politice sunt:

1. dreptul la viaţă; 

2. dreptul la libertate şi securitate personală; 

3. dreptul la protecţie contra arestului arbitrar, privării de 
libertate sau exil; şi 

4. dreptul la libera circulaţie. 

Pactul interzice discriminarea între cetăţeni şi non-cetăţeni cu 
câteva excepţii (drepturi garantate în mod explicit cetăţenilor - 
Articolul 25). 

113.  Strategia naţională privind migraţia şi azilul (2011-2020) (http://www.registru.md/img/law/legi/HG_655_
md.pdf) a fost adoptată la 8 septembrie 2011. Este vorba de un instrument politic important pentru a gesti-
ona fluxurile migratorii. Strategia identifică obiectivele şi defineşte principiile ce vor asigura implementarea 
completă şi coerentă a politicilor. Aceasta a atribuit, de asemenea, rolul de a coordona activităţile legate de 
procesul de migrare Comisiei guvernamentale pentru coordonarea anumitor activităţi legate de procesul 
migraţional.
114.  Preambul al Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
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Republica Moldova a ratificat PIDCP prin Decizia Parlamentului nr. 217-
XII din 28 iulie 1990. Prin Legea nr. 260 din 6 decembrie 2007, Republica 
Moldova a ratificat Protocolul Opţional la Pactul internaţional cu privire 
la drepturile civile şi politice. Protocolul a intrat în vigoare la 23 aprilie 
2008. Republica Moldova nu a făcut nicio rezervă cu privire la PIDCP sau 
protocolul acestuia.

paCtul internaţional Cu privire la drepturile eConomiCe, soCiale 
şi Culturale (pidesC) 

PIDESC a fost adoptat în 1966. Acesta diferă de PIDCP în măsura în care pune 
mai degrabă accentul pe principiul realizării progresive a drepturilor econo-
mice, sociale şi culturale, şi nu prevede interdicţii şi prescripţii specifice. Acest 
lucru este reflectat în Articolul 2 ce prevede că statele părţi la PIDESC trebuie să 
ia măsuri pentru a atinge progresiv realizarea deplină a drepturilor recunoscute 
în Pact în conformitate cu procedurile lor constituţionale şi prevederile Pactului.

Prin Protocolul său opţional din 2008, Pactul permite persoanelor care pretind a 
fi victime ale unei încălcări a drepturilor lor de a informa printr-o comunicare indi-
viduală Comisia pentru drepturile economice, sociale şi culturale (CESCR) 
despre încălcarea în cauză. 

Cele mai importante drepturi economice, sociale şi culturale 
sunt: 

1. dreptul la muncă; 

2. dreptul la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă; 

3. dreptul la un nivel de trai adecvat; 

4. dreptul la sănătate; şi 

5. dreptul la educaţie. 

PIDESC interzice orice discriminare bazată pe origine naţio-
nală în exercitarea drepturilor economice, sociale şi culturale.
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Republica Moldova a ratificat PIDESC prin Decizia Parlamentului nr. 217-
XII din 28 iulie 1990. Republica Moldova încă nu a ratificat Protocolul 
opţional; prin urmare, dreptul de a depune plângeri individuale la CESCR 
nu poate fi aplicat în prezent.

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor 
de disCriminare rasială 

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasi-
ală a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU în 1965. După formularea defi-
niţiei discriminării rasiale, Convenţia enumeră obligaţiile statelor părţilor. Aceasta 
reiterează, de asemenea, drepturile omului - civile, politice, economice, sociale 
şi culturale - enumerate în DUDO, ce trebuie garantate fără nicio discriminare pe 
criterii de rasă. În conformitate cu Convenţia, „termenul de „discriminare rasia-
lă” înseamnă orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe 
rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, ce are ca scop sau 
efect de a distruge sau compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în 
condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în domeniul 
politic, economic, social, cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice”.115 

Articolul 1 al Convenţiei permite deosebirea între cetăţeni şi non-cetăţeni, cu 
condiţia ca aceasta nu duce la discriminarea împotriva unui anumit grup şi nu 
compromite egalitatea în drepturi garantată tuturor fiinţelor umane de instrumen-
tele internaţionale privind drepturile omului. 

Articolul 14 al Convenţiei prevede posibilitatea de a depune plângeri individuale 
Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD) pentru încălca-
rea drepturilor recunoscute de Convenţie. 

Republica Moldova a aderat la Convenţia internaţională privind elimina-
rea tuturor formelor de discriminare rasială prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 707 din 10 septembrie 1991. La 5 martie 2013, Guvernul Republicii 
Moldova a anunţat ratificarea Articolului 14 al Convenţiei internaţionale 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD).116 

115.  Articolul 1 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.
116.  Acest lucru va permite Comitetului ONU pentru Eliminarea Discriminării Rasiale de a examina plângeri 
şi petiţii individuale, cu condiţia că persoanele care depun aceste plângeri au epuizat toate căile de atac 
interne şi că plângerile sau petiţiile nu sunt în curs de examinare de către orice alt organism internaţional.
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În ceea ce priveşte transpunerea în drept intern a acestei convenţii, Legea nr. 
121 cu privire la asigurarea egalităţii din 25 mai 2012 are ca scop prevenirea 
şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea unui tratament egal pentru 
toate persoanele din Republica Moldova, în sfera politică, economică, socială 
şi culturală, indiferent de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, reli-
gie, convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice 
alt criteriu similar. Legea defineşte trei forme de discriminare: discriminare 
(orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi libertăţi faţă 
de o persoană sau grup de persoane, precum şi comportamentul discrimina-
toriu); discriminare directă (tratarea unei persoane în baza oricărui criteriu 
prohibitiv, într-un mod mai puţin favorabil în comparaţie cu o altă persoană 
într-o situaţie similară); şi discriminarea indirectă (orice prevedere, acţiune, 
criteriu sau practică aparent neutre, dar care au ca efect dezavantajarea unei 
persoane împotriva unei alte persoane, în afară de cazul când această pre-
vedere, acţiune, criteriu sau practică sunt justificate în mod imparţial prin in-
termediul unui scop legitim şi dacă mijloacele de realizare a acestui scop sunt 
proporţionale, adecvate şi necesare). Sunt incluse prevederi speciale în ceea 
ce priveşte interzicerea discriminării la locul de muncă, în accesul la serviciile 
publice şi bunuri, precum şi în domeniul educaţiei.

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de disCriminare 
faţă de femei 

Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei a fost 
adoptată în 1979 şi a intrat în vigoare la 3 septembrie 1981. După ce se defi-
neşte „discriminarea împotriva femeilor”117, primele articole obligă statele părţi să 
adopte măsuri juridice pentru a interzice orice discriminare împotriva femeilor şi 
pentru a asigura protecţia juridică a drepturilor femeilor. De asemenea, Conven-
ţia solicită în mod explicit statele: 

1. să combată orice forme de trafic de femei şi exploatarea sexuală a feme-
ilor; 

2. să asigure că femeile şi bărbaţii pot participa în mod egal la viaţa publică 
şi politică; 

3. să asigure egalitatea în ceea ce priveşte cetăţenia şi educaţia; 

117.  „Orice deosebire, excludere sau restricţie întemeiată pe sex, ce are ca efect sau scop diminuarea 
sau prejudicierea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării de către femei, indiferent de statutul lor marital, în 
condiţii de egalitate între bărbaţi şi femei, în baza drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în domeniul 
politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu” (Articolul 1).
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4. să asigure dreptul femeilor la muncă; 

5. să protejeze drepturile femeilor la sănătate, precum şi alte drepturi econo-
mice şi sociale; şi 

6. să garanteze egalitatea în faţa legii în căsătorie şi în relaţiile de familie. 

Convenţia are şi un protocol opţional, adoptat în 1999, ce permite Comitetului 
pentru eliminarea discriminării faţă de femei (CEDAW) să accepte petiţii indi-
viduale şi să efectueze investigaţii privind încălcarea drepturilor femeii. 

Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Decizia nr. 87-XII din 28 
aprilie 1994. Prin Legea nr. 318-XVI din 15 decembrie 2005, Republica 
Moldova a aderat la Protocolul Opţional al Convenţiei cu privire la elimi-
narea tuturor formelor de discriminare faţă de femei.

Primul caz la CEDAW, implicând Guvernul Republicii Moldova, a 
fost R.L. c. Republica Moldova (înregistrat la 14 noiembrie 2012). 
Reclamanta, R.L., victimă a violenţei în familie, a afirmat că statul 
a fost implicat în maltratarea sa şi discriminarea de gen, ceea ce a 
împiedicat-o să beneficieze de protecţia legii. Conform R.L., ea a 
fost bătută în mod regulat de către soţul ei. Acesta era agresiv atât 
faţă de reclamantă cât şi faţă de copiii lor minori. Ea a depus plân-
geri repetate la poliţie. Însă plângerile depuse la poliţie nu au dus 
la nicio acţiune în favoarea victimei; dimpotrivă, poliţia a întocmit 
proces-verbal contravenţional şi i-a aplicat amenzi reclamantei. Mai 
mult, poliţia, supărată pe R.L. pentru că aceasta a depus de multe 
ori plângeri, a luat-o la evidenţă ca instigator al dezordinii în familie. 
Toate măsurile administrative şi cele poliţieneşti nu au luat în sea-
mă situaţia reală şi, anume, cazurile de violenţă în familie în urma 
cărora a suferit R.L. În cele din urmă, reclamanta a fost nevoită 
să-şi părăsească casa. Numeroasele plângeri depuse la poliţie şi 
procuratură nu au oferit R.L. protecţia necesară, pe când ordinul de 
protecţie, emis de o instanţă judecătorească naţională, în conformi-
tate cu care agresorul era forţat să părăsească reşedinţa comună, 
nu s-a aplicat.



57
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

Convenţia împotriva torturii şi a altor tratamente Crude, inuma-
ne sau degradante (Cat)

CAT a fost adoptată în 1984. Articolul 3 prevede că niciun stat nu poate expul-
za, returna („refouler”) sau extrăda o persoană către un alt stat în cazul în care 
există motive serioase de a crede că ar exista pericolul ca aceasta să fie supusă 
torturii.118 

Interdicţia torturii este absolută, iar Convenţia obligă statele părţi să incrimineze 
şi să prevină tortura. Pentru ca această interdicţie să fie efectivă, Articolele 4 şi 5 
obligă statele să asigure că tortura este o infracţiune ce se pedepseşte, în cazul 
în care cetăţenii acestora comit acte de tortură în străinătate, precum şi cazul în 
care cetăţeni străini săvârşesc acte de tortură pe teritoriul statului respectiv. 

Persoanele care pretind a fi victime ale unei încălcări de către un stat parte la 
prevederile Convenţiei poate depune o plângere la Comitetul pentru Preve-
nirea Torturii (Articolul 22). Protocolul Opţional la Convenţie a fost adoptat în 
2002 şi a intrat în vigoare în iunie 2006, înfiinţând Subcomitetul de Prevenire a 
Torturii (SPT) pentru a oferi consultanţă şi asistenţă statelor părţi la Convenţie 
în elaborarea mecanismelor naţionale de prevenire a torturii. 

Convenţia aplică principiul „nereturnării” atunci când există motive serioase pen-
tru a crede că există pericolul ca o persoană să fie supusă torturii sau altor trata-
mente sau pedepse crude, inumane sau degradante într-un alt stat. 

Prin Hotărârea Parlamentului nr. 473 din 31 mai 1995, Republica Moldova 
a ratificat Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor tratamente crude, 
inumane sau degradante. Republica Moldova a ratificat Protocolul opţio-
nal la Convenţia împotriva torturii la 30 martie 2006. 

Cu toate acestea, prevederile Codului Penal al Republicii Moldova reflectă 
doar parţial cerinţele Articolului 4 al CAT. Acest lucru a dus la o serie de 
inconsecvenţe, adică la aplicarea unor sancţiuni inadecvate în cazul actelor 
de tortură, posibilitatea de a suspenda condiţionat urmărirea penală, precum 
şi posibilitatea de a suspenda sentinţa infractorului.

118.  Pentru mai multe detalii în acest sens, a se vedea Capitolele 2.1 şi 4.1, infra.
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Până în prezent, Comitetul împotriva torturii a emis două observaţii 
finale pentru Republica Moldova, una la 27 mai 2003 şi alta la 19 
noiembrie 2009 (CAT/C/MDA/CO/2). 

Convenţia Cu privire la drepturile Copiilor (CdC)

CDC a fost adoptată la 20 noiembrie 1989 şi defineşte un copil ca orice fiinţă 
umană sub vârsta de 18 ani.119 Conform prevederilor Convenţiei, statul este obli-
gat să asigure condiţiile necesare pentru dezvoltarea copilului, să respecte drep-
turile copilului şi să asigure protecţia copilului. Drepturile detaliate în prezenta 
Convenţie trebuie să fie acordate fiecărui copil, fără nicio discriminare.

CDC stabileşte că toţi copiii aflaţi sub jurisdicţia unui stat parte la Convenţie au 
dreptul la un nume şi cetăţenie, dat fiind că statul are obligaţia de a garanta aces-
te drepturi, în special, copiilor apatrizi. În plus, statul trebuie să asigure copilului 
protecţia şi îngrijirea necesare pentru bunăstarea acestora.

Convenţia are două protocoale facultative. Protocolul privind vânzarea copiilor 
oferă un cadru legal pentru prevenirea şi pedepsirea comerţului cu copii, prosti-
tuţia copiilor şi pornografia infantilă. Protocolul opţional privind implicarea copiilor 
în conflictele armate obligă statele să ia toate măsurile necesare pentru a preve-
ni participarea persoanelor sub 18 ani la ostilităţi.

Mecanismul de plângere la Comitetul pentru Drepturile Copilului încă nu a 
intrat în vigoare.

Republica Moldova a aderat la Convenţia cu privire la Drepturile Copilu-
lui prin Hotărârea Parlamentului nr. 408 din 12 decembrie 1990. Republi-
ca Moldova nu a făcut nicio declaraţie cu privire la Convenţie.120

119.  Articolul 1 al CDC.
120.  În 2008 şi 2009, două grupuri care pledau pentru drepturile copiilor din Republica Moldova au emis 
rapoarte privind respectarea drepturilor copilului. (1) Viaţa prin ochii copiilor. Raportul copiilor cu privire la 
modul în care Convenţia privind drepturile copilului se respectă în Republica Moldova, 2008. Disponibil la: 
http://www.childrights.md/files/publications/ochii13jun_mictip1.pdf (2) Adevărul spus de copii. Raportul co-
piilor cu privire la modul în care Convenţia privind drepturile copilului este respectată în Republica Moldova, 
2009. Disponibil la: http://www.childrights.md/ro/publications/Raportul_Copiilor_2009_Ro.pdf 
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Convenţia internaţională privind proteCţia drepturilor tuturor 
luCrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor aCestora

Republica Moldova nu a ratificat prezenta Convenţie. În acest sens, cum 
este şi cazul cu legislaţia Uniunii Europene, aceasta este examinată în 
acest volum doar în scopuri comparative. Cu toate acestea, este relevant 
de remarcat că o mare parte din conţinutul acestei Convenţii reflectă în 
orice caz dreptul internaţional cutumiar, faţă de care Republica Moldova 
este obligată să se conformeze.

Până în prezent, Convenţia a fost ratificată de un număr mic de 
state, în principal de către state din care provin migranţii (state 
de origine). Convenţia subliniază aplicabilitatea altor convenţii 
internaţionale în privinţa migranţilor.

Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi 
şi a membrilor familiilor acestora a fost adoptată în decembrie 1990. Convenţia 
promovează drepturile şi protecţia lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familii-
lor acestora, inclusiv ale celor aflaţi într-o situaţie neregulamentară, în decursul 
întregului proces de migrare: etapa de pregătire, etapa de plecare şi de tranzit, 
perioada de şedere şi de muncă în ţara de destinaţie, precum şi întoarcerea în 
ţara de origine. Una dintre caracteristicile Convenţiei este „indivizibilitatea” aces-
teia, adică statele părţi la Convenţie sunt obligate să aplice prevederile acesteia 
în privinţa tuturor categoriilor de lucrători migranţi fără excepţie (Articolul 88). 

Definind drepturile civile şi politice ale lucrătorilor migranţi, Convenţia le reite-
rează pe cele stabilite de PIDCP, dar ia în considerare şi situaţia specială a 
lucrătorilor migranţi (de ex., prevederi specifice privind încălcarea legislaţiei pri-
vind migraţia, distrugerea actelor de identitate, precum şi interzicerea expulzării 
colective). Convenţia defineşte în linii mari noţiunea de familie, prin includerea 
soţilor, precum şi a persoanelor aflate într-o relaţie cu lucrătorii migranţi şi a celor 
care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, se află într-o relaţie similară căsă-
toriei. Copiii aflaţi în grija lucrătorilor migranţi şi alte persoane dependente sunt, 
de asemenea, recunoscute ca membri ai familiei de către legislaţia în vigoare. 
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Convenţia privind drepturile persoanelor Cu dizabilităţi

Convenţia internaţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost adop-
tată în decembrie 2006. Convenţia este concepută ca un instrument de protecţie 
a drepturilor omului cu o dimensiune socială explicită. Aceasta adoptă o clasifi-
care amplă a persoanelor cu dizabilităţi şi reafirmă că toate persoanele, cu orice 
tip de dizabilităţi, trebuie să beneficieze de toate drepturile omului şi libertăţi-
le fundamentale. Aceasta clarifică şi califică modul în care toate categoriile de 
drepturi se aplică persoanelor cu dizabilităţi şi identifică domeniile în care ar tre-
bui să se facă adaptări pentru ca persoanele cu dizabilităţi să-şi exercite efectiv 
drepturile, precum şi domeniile în care au fost încălcate drepturile acestora şi în 
care urmează a fi consolidată protecţia drepturilor.121

Articolul 18 din Convenţie recunoaşte libertatea de circulaţie a persoanelor cu 
dizabilităţi, inclusiv dreptul de a părăsi orice ţară şi de a intra în propria lor ţară. 
Acesta prevede, de asemenea, dreptul la cetăţenie, accesul la documentaţie şi 
procese relevante, cum ar fi cele implicate în procedurile de imigrare.

Mecanismul de plângere la Comitetul pentru drepturile persoanelor cu diza-
bilităţi (CDPD) a fost prevăzut prin Protocolul Opţional la Convenţie, ce a intrat 
în vigoare în acelaşi timp cu Convenţia. CDPD poate efectua, de asemenea, 
anchete în cazul în care există dovezi sigure a unor încălcări grave şi sistematice 
ale Convenţiei.

Ca şi orice alte persoane, persoanele cu dizabilităţi au dreptul 
la cetăţenie, la libera circulaţie, la dreptul de a părăsi orice ţară 
şi de a intra în ţara de origine, precum şi la procedurile de imi-
grare.

Republica Moldova a ratificat Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010. În 2014, Republica Mol-
dova a elaborat o serie de indicatori pentru monitorizarea implementării 
CDPD, cu scopul de a oferi statului şi societăţii un instrument de măsu-
rare a eficacităţii procesului şi a nivelului de implementare a CDPD.122

121.  http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150
122.  Raport iniţial privind implementarea Convenţiei în Republica Moldova. Disponibil la: http://particip.gov.
md/public/documente/139/ro_539_Raport-initial-privind-implementarea-Conventiei-ONU-privind-drepturi-
le-persoanelor-cu-dizabilitati.pdfhttp://particip.gov.md/public/documente/139/ro_539_Raport-initial-privind-
implementarea-Conventiei-ONU-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf 



61
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

Convenţia internaţională pentru proteCţia tuturor persoanelor 
împotriva dispariţiilor forţate

Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor persoanelor împotriva dispari-
ţiilor forţate a fost adoptată în decembrie 2006. Convenţia intenţionează să pre-
vină dispariţia forţată, solicitând statelor părţi să incrimineze practica respectivă, 
să investigheze plângerile şi să aducă în faţa justiţiei persoanele responsabile 
de aceasta.

Articolul 16 al Convenţiei interzice returnarea unei persoane în propria ţară, 
atunci când există pericolul ca aceasta să fie supusă dispariţiei forţate. Con-
venţia reafirmă principiul nereturnării în cazurile în care o persoană se află în 
pericolul de a fi supusă dispariţiei forţate.

Mecanismul de plângere la Comitetul privind dispariţiile forţate (CDF) este 
operabil atunci când statul parte a făcut declaraţia necesară conform Articolului 
31.

La 6 februarie 2007, Republica Moldova a semnat Convenţia internaţio-
nală pentru protecţia tuturor persoanelor împotriva dispariţiilor forţate, 
dar încă nu a ratificat-o. Cu toate acestea, ca semnatar, Republica Mol-
dova se obligă să nu împiedice obiectul şi scopul Convenţiei, ceea ce 
înseamnă că deşi nu este obligatorie respectarea prevederilor specifice, 
Republica Moldova trebuie să acţioneze în spiritul general al Convenţiei.

Convenţia împotriva Criminalităţii transnaţionale organizate 

Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată în 
2000, este principalul instrument internaţional în combaterea criminalităţii trans-
naţionale organizate. Convenţia este completată de trei protocoale: Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al 
femeilor şi copiilor, care a intrat în vigoare în 2003; Protocolul împotriva traficului 
ilegal de migranţi pe cale terestră, a aerului şi pe mare, în vigoare din 2004; şi 
Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicit de arme de foc, piese, elemente şi 
muniţie pentru acestea. 

Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, 
în special al femeilor şi copiilor oferă o definiţie convenită privind „traficul de 
persoane”123 şi un cadru pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de per-

123.  „Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare sau folo-
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soane, cu respectarea deplină a drepturilor omului acestora. 

Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi 
pe mare are ca scop prevenirea şi combaterea traficului ilegal de migranţi,124 
precum şi promovarea cooperării între statele părţi, protejând, în acelaşi timp, 
drepturile migranţilor ce au fost supuşi traficului  ilegal şi prevenind exploatarea 
acestora. 

Republica Moldova a ratificat Convenţia împotriva criminalităţii trans-
naţionale organizate prin Legea nr. 15 din 17 februarie 2005, Protocolul 
privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în 
special al femeilor şi copiilor prin Legea nr. 17 din 17 februarie 2005, şi 
Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe cale terestră, a aeru-
lui şi pe mare prin Legea nr. 16 din 17 februarie 2005, făcând o serie de 
rezerve şi declaraţii.125

Legislaţia Republicii Moldova a replicat, de asemenea, multe dintre prevederile 
principale ale Convenţiei. Articolul 165 din Codul Penal defineşte traficul de fi-
inţe umane ca recrutarea, transportarea, transferul, adăpostirea sau primirea 
unei persoane, cu sau fără consimţământul acesteia, în scop de exploatare 
sexuală comercială sau necomercială, prin muncă sau servicii forţate; pentru 
cerşetorie, în sclavie sau în condiţii similare sclaviei; de folosire în conflicte 
armate sau în activităţi criminale; de prelevare a organelor sau ţesuturilor şi/
sau celulelor; sau utilizarea unei femei ca mamă surogat; toate acestea săvâr-
şite prin ameninţarea unei persoane cu aplicarea violenţei psihologice, răpire 

sirea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de o 
situaţie de vulnerabilitate sau prin oferta sau acceptarea unor plăţi sau avantaje pentru a obţine consimţă-
mântul unei persoane având autoritate asupra unei alte persoane, în scopul exploatării. Exploatarea va in-
clude, cel puţin, exploatarea prin prostituare a altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală; munca 
sau serviciile forţate; sclavia sau practici similare sclaviei; servitutea; prelevarea de organe” (Articolul 3).
124.  „Achiziţia, cu scopul de a obţine, în mod direct sau indirect, un folos financiar sau de altă natură ma-
terială, din intrarea ilegală într-un stat parte a unei persoane care nu este cetăţean sau rezident permanent 
al statului respectiv” (Articolul 3).
125.  „Până la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile protocolului se 
aplică doar pe teritoriul controlat de  autorităţile Republicii Moldova.”
„În conformitate cu Articolul 16(5a) al Convenţiei, Republica Moldova consideră Convenţiei ca o bază legală 
pentru a coopera cu alte state părţi în materie de extrădare. Republica Moldova nu consideră Convenţia 
ca temei juridic pentru extrădarea resortisanţilor şi a persoanelor cărora li sa acordat azil politic în ţară, în 
conformitate cu legislaţia internă”
„În conformitate cu articolul 18(13) al Convenţiei, Republica Moldova desemnează următoarele autorităţi 
centrale în calitate de recepţioneri ai cererilor de acordare a asistenţei juridice:
 1. Procuratura Generală – în cursul urmăririi penale
 2. Ministerul Justiţiei - în cursul judecăţii sau a executării pedepsei.”
„În conformitate cu articolul 18(14) al Convenţiei, limbile acceptabile pentru cererile de asistenţă juridică şi 
pentru documentaţia ataşată sunt: moldoveneasca, rusa sau engleza”.
„În conformitate cu articolul 35(3) al Convenţiei, Republica Moldova nu se consideră obligată în temeiul 
articolului 35(2) al Convenţiei.”
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sau confiscarea documentelor. De asemenea, se defineşte şi traficul de fiinţe 
umane săvârşit prin servitute, în scopul întoarcerii unei datorii a cărei mărime 
nu este stabilită în mod rezonabil; precum şi prin ameninţare cu divulgarea 
informaţiilor confidenţiale familiei victimei sau altor persoane  atât fizice, cât 
şi juridice; înşelăciune; abuz de poziţie de vulnerabilitate sau abuz de putere; 
dare sau primire a unor plăţi sau beneficii pentru a obţine consimţământul unei 
persoane care deţine controlul asupra unei alte persoane.126 Traficului de co-
pii, conform Articolul 206 din Codul Penal, este Recrutarea, transportarea, 
transferul, adăpostirea sau primirea unui copil, precum şi darea sau primirea 
unor plăţi ori beneficii pentru obţinerea consimţământului unei persoane care 
deţine controlul asupra copilului, în scopul: exploatării sexuale, comerciale şi 
necomerciale, în prostituţie sau în industria pornografică; exploatării prin mun-
că sau servicii forţate; exploatării în sclavie sau în condiţii similare sclaviei, in-
clusiv în cazul adopţiei ilegale; folosirii în conflicte armate; folosirii în activitate 
criminală; prelevării organelor sau ţesuturilor umane pentru transplanturi; sau 
abandonării în străinătate. 

Convenţiile organizaţiei internaţionale a munCii (ilo) 

Organizaţia Internaţională a Muncii (ILO) a fost fondată în 1919 şi a devenit 
o agenţie specializată a ONU în 1946, având o structură tripartită (guverne, 
organizaţii patronale şi sindicate). În prezent, 185 de state, inclusiv Republica 
Moldova,127 sunt membri ai ILO. Obiectivul strategic al ILO este „de a promo-
va oportunităţi pentru femei şi bărbaţi de a obţine locuri de muncă decente şi 
productive, în condiţii de libertate, echitate, securitate şi demnitate umană”128. 
Convenţiile ILO cuprind un total de 190 de instrumente juridice ce au ca scop 
îmbunătăţirea standardelor de muncă pentru oamenii din întreaga lume. Există 
opt convenţii fundamentale ce sunt obligatorii pentru fiecare ţară membră a ILO: 

1. Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată; 

2. Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului 
sindical; 

3. Convenţia nr. 98/1949 privind dreptul de organizare şi negociere colectivă; 

4. Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare; 

126.  A se vedea, de asemenea, Legea nr 241-XVI privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe 
umane din 20 octombrie 2000 (Articolul 812), unde se repetă această formulare aproape cuvânt cu cuvânt
127.  http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm.
128.  Juan Somavia, Director General ILO, http://www.ilo.org/public/english/support/lib/century/index6.htm.
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5. Convenţia nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate; 

6. Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de 
muncă şi exercitării profesiei; 

7. Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în câmpul 
muncii; şi 

8. Convenţia nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale 
muncii copiilor. 

În 1998, a fost adoptată Declaraţia ILO privind principiile şi drepturile fun-
damentale la locul de muncă. Aceasta prescrie ca toţi membrii, chiar dacă nu 
au ratificat convenţiile respective, au obligaţia, ce rezultă din simpla afiliere la 
organizaţie, de a respecta şi de a promova cu bună-credinţă şi în conformitate cu 
Constituţia ILO drepturile fundamentale garantate prin aceste convenţii. Aceste 
drepturi sunt: 

1. libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la negociere 
colectivă; 

2. eliminarea tuturor formelor de muncă forţată sau obligatorie; 

3. abolirea efectivă a muncii copiilor; şi 

4. eliminarea discriminării la locul de muncă. 

Următoarele instrumente internaţionale, cu caracter obligatoriu pentru statele 
care le-au ratificat, se referă în special la aspecte ce ţin de migraţie şi migranţi şi 
membrii familiilor acestora: 

1. Convenţia nr. 97/1949 privind migraţia în scop de angajare (revizuită); 

2. Convenţia nr. 143/1975 privind muncitorii migranţi (Prevederi suplimenta-
re) şi recomandările acesteia; şi 

3. Convenţia nr. 189/2011 privind munca decentă pentru lucrătorii casnici.

În general, toate convenţiile şi recomandările adoptate de ILO se referă atât la 
cetăţeni, cât şi la non-cetăţeni, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel. 

Deşi nu sunt acoperite în mod explicit, principiile consacrate în instrumentele ILO 
oferă baza necesară pentru o politică privind migraţia forţei de muncă, ce include 
protecţia lucrătorilor migranţi. Convenţiile conţin măsuri menite să:



65
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

1. reglementeze condiţiile de muncă pentru lucrătorii migranţi; 

2. combată migraţia ilegală în vederea angajării; şi 

3. recunoască, în anumite circumstanţe, munca migranţilor ilegali şi unele 
drepturi de bază în domeniul muncii cu scopul de a preveni abuzurile din 
partea angajatorilor. 

Există, de asemenea, instrumente importante conţinând prevederi ce se referă 
în mod specific la statutul migranţilor. Acestea includ instrumentele ILO privind 
egalitatea de tratament: 

1. Convenţia nr. 19 privind egalitatea de tratament pentru lucrătorii resorti-
sanţi şi cetăţeni străini (Compensarea accidentelor);

2. Convenţia nr. 118 privind egalitatea de tratament a lucrătorilor resortisanţi 
şi cetăţeni străini (Securitatea socială);

… privind accesul la securitatea socială:

1. Convenţia nr. 102 privind standardele minime de securitate socială; 

2. Convenţia nr. 121 privind prestaţiile pentru accidente de muncă; 

3. Convenţia nr. 157 privind stabilirea unui sistem internaţional pentru menţi-
nerea drepturilor în domeniul securităţii sociale; şi 

… şi cu privire la măsurile de protecţie:

1. Convenţia nr. 95 privind protecţia salariilor; 

2. Convenţia nr. 155 privind siguranţa la locul de muncă şi sănătatea ocupa-
ţională; 

3. Convenţia nr. 167 privind securitatea şi sănătatea în construcţii;

4. Convenţia nr. 172 privind condiţiile de muncă în hoteluri, restaurante şi 
unităţi similare; 

5. Convenţia nr. 176 privind securitatea şi sănătatea în mine; 

6. Convenţia nr. 183 privind revizuirea Convenţiei asupra protecţiei materni-
tăţii (revizuită); şi 

7. Convenţia nr. 184 privind securitatea şi sănătatea în agricultură.

ILO oferă standarde internaţionale de muncă ce prescriu principiile şi dreptu-
rile fundamentale pentru lucrători. Convenţiile nu afectează dreptul suveran al 
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fiecărui stat membru de a permite sau respinge intrarea unui străin pe teritoriul 
său. Aplicarea prevederilor convenţiilor ILO nu depinde de aplicarea reciprocă a 
acestora în statul de origine a individului (în cazul în care sunt implicaţi migranţi). 
Convenţiile ILO fac apel la tratamentul egal al lucrătorilor, indiferent de cetăţenie. 
Convenţiile sunt aplicabile, de asemenea, migranţilor, cu excepţia cazurilor când 
se prevede în mod explicit altfel. Acestea recunosc, de asemenea, unele drepturi 
fundamentale de muncă pentru migranţii ilegali. 

Republica Moldova a ratificat mai mult de 39 de convenţii ale ILO, dintre 
care 12 cele mai importante sunt:

1. Convenţia nr. 29/1930 privind munca forţată sau obligatorie prin Hotă-
rârea Parlamentului nr. 610-XIV din 1 octombrie 1999;

2. Convenţia nr. 87/1948 privind libertatea de asociere şi protecţia dreptu-
lui sindical prin Hotărârea Parlamentului nr. 593-XIII din 26 septembrie 
1995;

3. Convenţia nr. 98/1949 privind dreptul de organizare şi negociere colec-
tivă prin Hotărârea Parlamentului nr. 593-XIII din 26 septembrie 1995;

4. Convenţia nr. 100/1951 privind egalitatea de remunerare prin Hotărâ-
rea Parlamentului nr. 610-XIV din 1 octombrie 1999;

5. Convenţia nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate prin Hotărârea 
Parlamentului nr. 707-XII din 10 septembrie 1991;

6. Convenţia nr. 111/1958 privind discriminarea (în domeniul ocupării for-
ţei de muncă şi exercitarea profesiei) prin Hotărârea Parlamentului nr. 
593-XIII din 26 septembrie 1995;

7. Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în câmpul 
muncii prin Hotărârea Parlamentului nr. 519-XIV din 15 iulie 1999;

8. Convenţia nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale 
muncii copiilor prin Legea nr. 849-XV din 14 februarie 2002;

9. Convenţia nr. 97/1949 privind migraţia în scop de angajare (revizuită) 
prin Legea nr. 209-XVI din 29 iulie 2005;

10. Convenţia nr. 131/1970 privind fixarea salariului minim, în special în 
ţările în curs de dezvoltare prin Hotărârea Parlamentului nr. 610-XIV 
din 01 octombrie 1999;
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11. Convenţia nr. 187/2006 privind cadrul de promovare a securităţii şi să-
nătăţii în muncă prin Legea nr. 72 din 26 noiembrie 2009; şi

12. Convenţia nr. 183/2000 privind revizuirea Convenţiei asupra protecţiei 
maternităţii din 1952 prin Legea nr. 87-XVI din 20 aprilie 2006.

meCanismele de monitorizare ale ilo 

ILO a elaborat, de asemenea, mecanisme pentru a monitoriza aplicarea con-
venţiilor şi recomandărilor în drept şi în practică în urma ratificării acestora de 
către state. Există două tipuri de mecanisme de monitorizare: sistemul de mo-
nitorizare obişnuit pentru a supraveghea aplicarea standardelor şi proceduri 
speciale.129 

Sistemul obişnuit se bazează pe examinarea de către două organisme ILO a 
rapoartelor privind aplicarea convenţiilor şi recomandărilor în drept şi în practică 
trimise de statele membre şi a rapoartelor privind observaţiile făcute de către 
organizaţiile sindicale şi patronale:

1. Comitetul de experţi pentru aplicarea convenţiilor şi recomandărilor 
(CEACR) analizează rapoartele anuale prezentate de către statele părţi 
şi oferă o evaluare imparţială a aplicării standardelor internaţionale re-
spective în domeniul muncii; şi

2. Comitetul pentru aplicarea standardelor, format din guverne, angaja-
tori şi lucrători, elaborează concluzii recomandându-le guvernelor să ia 
măsuri specifice pentru a remedia o anumită problemă sau pentru a invita 
misiuni ale ILO sau pentru a solicita asistenţă tehnică.130 

Procedurile speciale se bazează pe prezentarea unei reprezentări sau plân-
geri privind presupuse încălcări ale prevederilor Convenţiei. Există trei proceduri 
speciale: 

1. procedura de prezentare a unei reprezentări cu privire la aplicarea con-
venţiilor ratificate;

2. procedura de prezentare a unei plângeri cu privire la aplicarea convenţiilor 
ratificate; şi 

129.  Mai multe informaţii la: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-
system-mechanism/lang--en/index.htm.
130.  Referinţe Republica Moldova:
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11110:0::NO:11110:P11110_COUNTRY_ID:102695.
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3. procedura de prezentare a unor plângeri cu privire la libertatea de asocie-
re (Comitetul pentru libertatea de asociere).131

meCanisme de monitorizare internaţionale Ce nu rezultă din Con-
venţii

În afară de comisiile bazate pe tratate susmenţionate, mai există o serie de me-
canisme de control ce nu sunt legate de convenţii specifice, dar care au fost 
stabilite de Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU. 

Evaluarea periodică universală (EPU) a fost înfiinţată pentru a revizui la fie-
care patru ani, în mod universal, situaţia drepturilor omului în fiecare dintre cele 
193 de state membre ale ONU (inclusiv Republica Moldova). Evaluarea se efec-
tuează în prima fază de Grupul de lucru al EPU, compus din membri ai CDO. 
Un grup din trei state („troika”), ales prin tragere la sorţi, are rolul de raportor. 
Caracterul universal al EPU depăşeşte sfera de aplicare a unui mecanism de 
monitorizare cum sunt comitetele ce se limitează la statele care au ratificat-o 
anumită convenţie. 

Un alt mecanism neobligatoriu este sistemul de proceduri speciale. Procedu-
rile speciale constituie un instrument de bază al CDO şi sunt realizate fie de o 
persoană (numită „Raportor Special” sau „Expert independent”), fie de un grup 
de lucru care îndeplineşte sarcini specifice stabilite de CDO prin rezoluţii adop-
tate de membrii săi. Structura actuală constă din 37 de mandate tematice şi 14 
mandate geografice. În cadrul procedurilor speciale pot fi desfăşurate „vizite de 
ţară” sau se pot trimite scrisori şi efectua apeluri de urgenţă guvernelor pentru a 
solicita clarificări referitoare la o anumită situaţie. Mandatul Raportorului speci-
al privind drepturile omului în cazul migranţilor a fost înfiinţat în anul 1999.

În cele din urmă, există o procedură de evaluare a cererilor cu privire la încăl-
cări grave şi sistematice ale drepturilor omului. Acestea pot fi trimise de către 
persoane fizice, grupuri de persoane sau ONG-uri şi sunt evaluate într-o primă 
fază de către Grupul de lucru pentru cereri (compus din cinci membri ai Comite-
tului consultativ). În cazul în care Grupul de lucru consideră că plângerea este 
valabilă, acesta transmite Grupului de lucru pentru situaţii (compus din cinci per-
soane) toate comunicările şi recomandările admisibile. Grupul de lucru pentru 
situaţii prezintă apoi Consiliului un raport cu privire la încălcările respective şi 
oferă recomandări cu privire la acţiunile ce urmează a fi întreprinse.

131.  http://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/lang--en/
index.htm
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dreptul internaţional Cutumiar

În cele din urmă, în ceea ce priveşte dreptul internaţional general, ar trebui să 
se menţioneze dreptul internaţional cutumiar. Recunoscut ca una dintre princi-
palele surse ale dreptului internaţional,132 derivând din „recunoaşterea generală 
de către state a unei anumite practici ca fiind obligatorie”133. Elementele dreptului 
internaţional cutumiar sunt coerenţa şi generalitatea unei practici şi „concep-
ţia că practica este solicitată de sau în conformitate cu dreptul internaţional în 
vigoare”134 (opinio iuris et necessitatis). În sfera juridică internaţională, obligaţiile 
cutumiare sunt la fel de obligatorii ca - şi se bucură de paritate normativă cu - 
normele ce decurg din tratatele internaţionale.

Situaţia în multe state moniste este că obligaţiile juridice internaţionale ce revin 
statului respectiv fie în temeiul tratatelor ratificate corespunzător, fie din cauza 
dreptului internaţional cutumiar, sunt aplicabile în dreptul intern, indiferent dacă 
acestea sunt transpuse de către legiuitorul intern. 

În Republica Moldova, însă, această situaţie este oarecum diferită. În timp ce 
Articolul 4 al Constituţiei prevede monismul în domeniul specific al tratatelor 
privind drepturile omului, nu se face nicio menţiune cu privire la dreptul interna-
ţional cutumiar. Excepţia în acest sens este Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului (DUDO), care este menţionată în mod explicit în primul paragraf al 
acestui articol. DUDO - o simplă declaraţie şi nicidecum un tratat obligatoriu – 
ce nu reprezintă în sine şi prin sine dreptul internaţional cutumiar, se consideră 
că ar reflecta în întregime dreptul internaţional cutumiar, prevederile acesteia 
având astfel forţă obligatorie în dreptul internaţional. În plus, aşa cum este 
menţionată în mod explicit în Constituţia Republicii Moldova, este relevant de 
a o examina în cadrul prezentei discuţii.

deClaraţia universală a drepturilor omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de 
către Adunarea Generală a ONU, a fost primul document internaţional care a 
definit drepturile şi libertăţile ce urmează a fi acordate tuturor fiinţelor umane, 
stabilind astfel o concepţie unitară a drepturilor şi libertăţilor omului. Declaraţia 
nu este un tratat internaţional şi nu impune statelor obligaţii. Cu toate acestea, o 
mare parte a drepturilor pe care urmăreşte să le protejeze au fost încorporate în 

132.  A se vedea Articolul 38, ONU, Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, 18 aprilie 1946
133.  J. L. Brierly, Law of Nations („Drept internaţional”), 1963, citat in Ian, Brownlie, Principles of public 
International Law („Principii ale dreptului internaţional public”), Oxford University Press, 2003.
134.  Ian, Brownlie, Principles of Public International Law („Principii ale dreptului internaţional public”) (op. 
cit.)
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dreptul internaţional prin includerea prevederilor acesteia în constituţiile statelor 
şi, în special, prin integrarea acesteia în dreptul internaţional cutumiar prin prac-
tica statelor şi opinio iuris.

Prevederile DUDO ce se referă la migranţi sunt în mare măsură replicate 
de Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP), Pactul 
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (PIDESC) şi 
de alte convenţii enumerate mai sus. 

Cu toate acestea, faptul că în Constituţia Republicii Moldova se face în 
mod explicit referire la DUDO exprimă importanţa acordată acesteia în 
dreptul intern al Republicii Moldova.

Drepturile şi libertăţile stipulate în Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului se aplică în mod egal tuturor persoanelor, 
indiferent de cetăţenie sau locul aflării. 
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Fondat în 1949, Consiliul Europei (CE) are în prezent 47 de membri (inclusiv 
Republica Moldova), din care 28 sunt, de asemenea, state membre ale Uniunii 
Europene. Statutul Consiliului Europei stabileşte bazele unei organizaţii politice 
supranaţionale pentru cooperare interguvernamentală şi parlamentară. Principi-
ile de bază ale CE135 sunt:

1. democraţie pluralistă; 

2. drepturile omului; şi 

3. respectarea statului de drept. 

Obiectivele organizaţiei au progresat în timp, însă cele mai importante documen-
te elaborate de către organizaţie rămân a fi cele două documente adoptate la 
începutul constituirii CE: 

1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
(cunoscută şi sub numele de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
- CEDO); şi

2. Carta socială europeană (ESC). 

Aceste două tratate sunt extrem de importante în contextul european, oferind o 
gamă largă de protecţie, precum şi o procedură individuală de depunere a plân-
gerilor - pentru CEDO - prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

În plus, CE a adoptat mai mult de 200 de tratate cu caracter obligatoriu pen-
tru statele care le-au ratificat. Dintre acestea, în această secţiune se va oferi o 
imagine de ansamblu cu privire la CEDO şi Carta socială europeană, dar şi se 
vor examina următoarele trei convenţii ce conţin prevederi specifice cu privire la 
migranţi, victime ale traficului şi solicitanţii de azil136:

1. Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor migranţi; 

2. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane; şi 

135.  Memorandum de înţelegere între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, http://ec.europa.eu/justice/
international-relations/files/mou_2007_en.pdf, p. 3.
136.  Mai există şi alte convenţii relevante pentru situaţia migranţilor, ce vor fi menţionate în capitolele ur-
mătoare, după caz: Convenţia europeană de extrădare, Codul european de securitate socială, Convenţia 
europeană de securitate socială, Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului, Convenţia europea-
nă privind prevenirea torturii şi a pedepselor sau a tratamentelor inumane sau degradante.

f) proteCţie regională - sistemul Consiliului europei şi Convenţia euro-
peană a drepturilor omului (Cedo)
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3. Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice (pe care Moldova încă nici nu a 
semnat-o, nici nu a ratificat-o).

Aspecte privind refugiaţii sunt, de asemenea, abordate în mod specific în urmă-
toarele tratate ale CE:

1. Acordul european privind suprimarea vizelor pentru refugiaţi; 

2. Protocolul la Convenţia europeană privind funcţiile consulare referitoare la 
protecţia refugiaţilor; şi 

3. Acordul european asupra transferului responsabilităţii cu privire la refugi-
aţi. 

În cele din urmă, câteva rezoluţii şi recomandări ale Comitetului de Miniştri 
(CM)137 şi Adunării Parlamentare (APCE)138 fac în mod explicit referire la mi-
graţie şi la aspecte ce ţin de refugiaţi. În următoarele secţiuni se va face referire 
corespunzătoare la aceste documente atunci când se vor analiza diferite aspec-
te ale procesului de migrare.

Republica Moldova este stat membru al Consiliului Europei din 1995. În 
februarie 2015, Republica Moldova a semnat şi ratificat 83 de tratate ale 
Consiliului Europei. Paisprezece alte tratate au fost semnate, dar nu au 
fost ratificate.

137.  Comitetul de Miniştri (1978), Rezoluţia (78) 33 cu privire la reîntregirea familiilor lucrătorilor migranţi 
în statele membre ale Consiliului Europei, adoptată la 8 iunie 1978 în timpul reuniunii a 289-a a Delegaţilor 
Miniştrilor; Recomandarea nr. R (1999) 23 privind reîntregirea familiei pentru refugiaţi şi alte persoane care 
au nevoie de protecţie internaţională, adoptată la 15 decembrie 1999 la reuniunea a 692-a a Delegaţilor Mi-
niştrilor; Comitetul de Miniştri (2002), Recomandarea Rec (2002)4 cu privire la statutul juridic al persoanelor 
admise pentru reîntregirea familiei, adoptată la 26 martie 2002 la reuniunea a 790-a a Delegaţilor Miniştrilor; 
Comitetul de Miniştri (2004), Activităţi ale Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), 1998-2002 - Re-
comandarea Adunării Parlamentare 1607 (2003), adoptată la 21 ianuarie 2004 la reuniunea a 869-a a De-
legaţilor Miniştrilor, CM/AS(2004)Rec1607 final; Comitetul de Miniştri (2005), „Douăzeci de linii directoare 
privind returnarea forţată”, adoptate la 4 mai 2005 la reuniunea a 925-a a Delegaţilor Miniştrilor; Comitetul 
de Miniştri (2009), „Linii directoare privind protecţia drepturilor omului în contextul procedurilor accelerate 
de azil”, adoptate la 1 iulie 2009 la reuniunea a 1062-a a Delegaţilor Miniştrilor.
138.  APCE (1994), Recomandarea 1237 (1994) privind situaţia solicitanţilor de azil ale căror cereri de azil 
au fost respinse, adoptată la 12 aprilie 1994 (a 11-a şedinţă); APCE (1997), Recomandarea 1327 (1997) 
privind protecţia şi consolidarea drepturilor omului în cazul refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în Europa, 
adoptată la 24 aprilie 1997 (a 14-a şedinţă); APCE (2000a), Recomandarea 1440 (2000) cu privire la re-
stricţiile în materie de azil în statele membre ale Consiliului Europei şi ale Uniunii Europene, adoptată la 25 
ianuarie 2000 (a 3-a şedinţă); APCE (2000b), Recomandarea 1470 (2000) privind situaţia homosexualilor 
şi lesbienelor şi a partenerii acestora cu privire la azil şi imigrare în statele membre ale Consiliului Europei, 
adoptată la 30 iunie 2000 (a 24-a şedinţă); APCE (2004), Recomandarea 1686 (2004) privind mobilitatea 
fiinţelor umane şi dreptul la reîntregirea familiei, adoptată la 23 noiembrie 2004; APCE (2011a), Rezoluţia 
1810 (2011) privind copiii neînsoţiţi în Europa: probleme de sosire, şedere şi returnare, adoptată la 15 apri-
lie 2011 (a 14-a şedinţă); APCE (2011b), Recomandarea 1985 (2011) privind copiii migranţilor fără acte în 
situaţie neregulamentară: motiv de îngrijorare reală, adoptată la 7 octombrie 2011 (a 36-a şedinţă).
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Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (Cedo)

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale 
(CEDO) a fost adoptată în 1950 şi a intrat în vigoare în septembrie 1953. Con-
venţia şi protocoalele acesteia garantează o serie de drepturi şi libertăţi civile 
şi politice şi stabileşte, de asemenea, un sistem pentru a garanta că obligaţiile 
asumate de statele membre sunt respectate. Convenţia obligă statele părţi să 
asigure drepturile omului pentru toate persoanele aflate în jurisdicţia lor. 

Convenţia protejează drepturile la:

1. viaţă, libertate şi siguranţă (Articolele 2 şi 5); 

2. respectarea vieţii private şi de familie (Articolul 8); 

3. libertatea de exprimare (Articolul 10); 

4. libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (Articolul 9); 

5. vot şi de a candida (Articolul 3 al Protocolului 1); 

6. un proces echitabil în materie civilă şi penală (Articolul 6); şi 

7. proprietate şi respectarea bunurilor (Articolul 1 al Protocolului 1).

Convenţia interzice:

1. pedeapsa cu moartea (Articolul 2); 

2. tortura sau pedeapsa sau tratament inuman sau degradant (Articolul 3); 

3. sclavia şi munca forţată (Articolul 4); 

4. detenţia arbitrară şi ilegală (Articolul 5); 

5. discriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate de Conven-
ţie (articolul 14); şi 

6. expulzarea propriilor cetăţeni de către un stat sau privarea de dreptul de a 
intra şi deportarea colectivă a străinilor (articolele 3 şi 4 din Protocolul 4 şi 
articolul 1 din Protocolul 7).139

Unele dintre aceste prevederi se referă în mod special la străini. Articolul 1 al 
CEDO cere statelor să „asigure” drepturile Convenţiei pentru „persoanele aflate 
sub jurisdicţia lor”. În anumite cazuri, conceptul de jurisdicţie se poate extinde 

139.  Pagina web a Consiliului Europei: http://human-rights-convention.org/our-rights-and-liberties/
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dincolo de teritoriul unui stat. În conformitate cu Articolul 1 al CEDO, un stat parte 
la CEDO este responsabil pentru toate actele şi omisiunile organelor sale, indife-
rent dacă actul sau omisiunea în cauză este o consecinţă a dreptului intern sau 
a necesităţii de a respecta obligaţiile juridice internaţionale.140

În plus, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) a atins o 
gamă largă de drepturi aplicabile migranţilor. În acest context, principiul nediscri-
minării în baza mai multor criterii, inclusiv naţionalitatea, a jucat un rol important, 
în combinaţie cu Articolele 3, 5, 8 şi 13.

În cazul Okpisz c. Germania,141 CtEDO a declarat că pentru ca o 
diferenţă de tratament să nu fie discriminatorie, aceasta trebuie jus-
tificată prin motive obiective şi rezonabile.

În momentul în care un stat se alătură CE, este necesar ca 
acesta să ratifice întreaga CEDO fără excepţie şi este respon-
sabil în faţa CtEDO pentru încălcarea drepturilor acordate prin 
convenţie ce a avut loc ulterior aderării. 

Republica Moldova a ratificat CEDO prin Decizia nr. 1298-XIII din 24 iulie 
1997, făcând o declaraţie cu privire la aceasta.142

140.  CtEDO, Matthews c. Regatului Unit [GC], Nr. 24833/94, CEDO 1999-I, alin. 32; CtEDO, Bosphorus 
Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], Nr. 45036/98, CEDO 2005-VI, alin. 153.
141.  Okpisz c. Germania, Cererea nr. 59140/00, Hotărârea din 25 octombrie 2005.
142.  Articolul 1 - Se ratifică Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în-
cheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, amendată prin protocoalele nr. 3 din 6 mai 1963, nr. 5 din 20 ianuarie 
1966 şi nr. 8 din 19 martie 1985 şi completată cu Protocolul nr. 2 atribuind Curţii Europene a Drepturilor 
Omului competenţa de a da avize consultative din 6 mai 1963, care fac parte integrantă din aceasta, pre-
cum şi primul Protocol adiţional la Convenţie, Paris, 20 martie 1952, Protocolul nr. 4 recunoscând anumite 
drepturi şi libertăţi, altele decât cele deja înscrise în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie, 
Strasbourg, 16 septembrie 1963, Protocolul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea, Strasbourg 28 
aprilie 1983, Protocolul nr. 7, Strasbourg, 22 noiembrie 1984, şi Protocolul nr. 11 privind restructurarea me-
canismului de control stabilit de Convenţie, Strasbourg, 11 mai 1994, cu următoarele declaraţii şi rezerve: 

1. Republica Moldova declară că nu va putea asigura respectarea dispoziţiilor Convenţiei în ce priveşte 
omisiunile şi actele comise de organele autoproclamatei republici nistrene pe teritoriul controlat efectiv de 
ele până la soluţionarea definitivă a diferendului din această zonă. 

2. În temeiul articolului 64 din convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 4, având 
drept efect păstrarea posibilităţii aplicării pedepsei penale în formă de muncă corecţională fără privaţiune 
de libertate, aşa cum este prevăzut de articolul 27 din Codul penal, şi respectiv, a pedepsei administrative 
în formă de muncă corecţională, aşa cum este prevăzut de articolul 30 din Codul cu privire la contravenţiile 
administrative. Rezerva va produce efecte pe parcursul unui an de la data intrării în vigoare a convenţiei 
pentru Republica Moldova. 

3. În temeiul articolului 64 din Convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 5, para-
graful 3 având drept efect continuarea eliberării mandatului de arest de către procuror, aşa cum este pre-
văzut de articolul 25 din Constituţia Republicii Moldova, de articolul 78 din Codul de procedură penală şi de 
articolul 25 din Legea nr. 902-XII din 29 ianuarie 1992 cu privire la Procuratură. Rezerva va produce efecte 
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Curtea europeană a drepturilor omului

CtEDO este principalul organism ce monitorizează respectarea drepturilor omu-
lui recunoscute de CEDO. Articolul 34 al CEDO garantează dreptul pentru „orice 
persoană, organizaţie neguvernamentală sau grup de particulari care se pretind 
victime ale unei încălcări de către una dintre înaltele părţi contractante a drepturi-
lor recunoscute în Convenţie sau în Protocoalele sale” de sesiza instanţa printr-o 
cerere. Acest drept este un element esenţial al mecanismului de control al CE şi 
este esenţial pentru eficacitatea sistemului. 

Cererea către Curte trebuie să fie depusă de victima încălcării. De-a lungul tim-
pului termenul „victimă” a fost interpretat în sens larg de către CEDO pentru a 
include, de asemenea, „victime indirecte” şi, anume, cele care au o legătură 
specifică şi personală cu victima directă, cum ar fi soţia victimei143 sau mama144. 
În plus, cererea trebuie să corespund, de asemenea, unei serii de cerinţe legate 
de procedură, fondul cererii sau jurisdicţia instanţei, după cum se prezintă în 
prevederile Articolelor 32, 34 şi 35.145 

Cerinţele de natură procedurală includ:

1. epuizarea căilor de recurs interne (Articolul 35 alin. 1) 

2. într-un termen de cel mult şase luni de la data la care a fost luată deci-
zia finală (Articolul 35 alin. 1) 

3. inadmisibilitatea unei cereri anonime (Articolul 35 alin. 2) 

4. inadmisibilitatea unei cereri redundante (Articolul 35 alin. 2) 

pe parcursul a 6 luni de la data intrării în vigoare a Convenţiei pentru Republica Moldova. 
4. În temeiul articolului 64 din Convenţie, Republica Moldova formulează o rezervă la articolul 5 având 

drept efect păstrarea posibilităţii aplicării de sancţiuni disciplinare militarilor sub formă de arest de către 
comandanţii superiori, aşa cum este prevăzut de articolele 46, 51-55, 57-61 şi 63-66 din Regulamentul 
disciplinar al Forţelor Armate, aprobat prin Legea nr. 776-XIII din 13 martie 1996. 

5. Republica Moldova interpretează dispoziţiile celei de-a doua propoziţii din articolul 2 al primului Proto-
col adiţional la Convenţie ca neimpunând obligaţii financiare suplimentare statului referitoare la stabilimen-
tele şcolare de orientare filozofică sau religioasă, altele decât cele prevăzute de legislaţia internă. 

Articolul 2 - În temeiul articolelor 25 şi 46 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, Republica Moldova recunoaşte dreptul la recursul individual în faţa Comisiei Europene a 
Drepturilor Omului şi jurisdicţia obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului de plin drept şi fără 
o convenţie specială, cu condiţia reciprocităţii părţilor, pentru toate cauzele referitoare la interpretarea şi 
aplicarea Convenţiei, precum şi a protocoalelor nr. 4 şi nr. 7 pentru cauzele în care violarea drepturilor 
garantate de aceste instrumente este săvârşită după intrarea lor în vigoare pentru Republica Moldova.
143.  CtEDO, McCann şi alţii c. Regatul Unit, Cerere nr. 18984/91, Hotărâre din 27 septembrie 1995.
144.  Ibid., Kurt c. Turcia, Cazul nr. 15/1997/799/1002, Hotărâre din 25 mai 1998.
145.  Pentru mai multe informaţii, a se vedea: http://www.echr.coe.int/Documents/Admissibility_guide_ENG.
pdf.
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5. inadmisibilitatea cererii deja depuse la un alt organism internaţional 
(Articolul 35 alin. 2) 

6. interzicerea abuzului de dreptul de recurs individual (Articolul 35 alin. 
3, lit. a.)

Cerinţe privind competenţa Curţii:

1. ratione personae prevede că pretinsa încălcare trebuie să fi fost comisă 
de un stat contractant; 

2. ratione loci prevede că încălcarea trebuie să fi avut loc în jurisdicţia teri-
torială a statului pârât, inclusiv teritoriile controlate de aceasta din urmă 
(cum ar fi o bază militară în străinătate); 

3. ratione temporis acoperă doar încălcările ce au avut loc în perioada de 
după ratificarea Convenţiei sau a Protocoalelor; şi 

4. ratione materiae acoperă doar încălcări ale drepturilor protejate de Con-
venţie.

Cerinţe referitoare la fondul cauzei:

1. inadmisibilitatea cererilor vădit nefondate (Articolul 35 alin. 3, lit. a) 

2. inadmisibilitatea cererilor în cazul în care reclamantul nu a suferit niciun 
prejudiciu important (Articolul 35 alin. 3, lit. b)

Procedurile pentru un caz admisibil presupun participarea activă a părţilor (re-
clamantul [persoana] şi statul pârât) şi solicită prezentarea documentelor şi a 
observaţiilor pertinente Curţii. 

În conformitate cu Regula 39 din Regulamentul Curţii (Măsuri provizorii), statele 
pot fi invitate să ia măsuri temporare „în interesul părţilor sau a bunei desfăşu-
rări a procedurii”146. Această prevedere este de o importanţă crucială pentru a 
preveni expulzarea migranţilor, atunci când există un risc iminent de prejudicii 
ireparabile.147

146.  http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf
147.  http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Interim_measures_ENG.pdf
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Combinaţia CtEDO/CEDO garantează sistemul regional cel mai 
avansat de protecţie a drepturilor omului în lume, iar Consi-
liul Europei a dezvoltat un sistem excelent de protecţie prin 
intermediul unei proceduri de cerere individuală la Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor Omului, care a devenit un arbitru-cheie 
al drepturilor omului în Europa.

Victima unei încălcări a drepturilor omului poate depune o ce-
rere individuală la CtEDO. Statul poate fi solicitat să suspende 
expulzarea unui migrant în aşteptarea unei hotărâri definitive 
din partea CtEDO, atunci când există un risc real şi grav de 
prejudicii ireparabile. Decizia definitivă a Curţii este obligatorie 
pentru statele implicate.

Carta soCială europeană (esC)

Carta Socială Europeană (ESC) a fost adoptată în 1961, iar versiunea revizuită 
a acesteia a intrat în vigoare în 1999. Aceasta completează CEDO cu privire la 
drepturile economice şi sociale ale omului, instituie un sistem european regional 
de protecţie a drepturilor fundamentale în următoarele domenii:

1. locuinţe; 

2. sănătate; 

3. educaţie; 

4. angajare; 

5. protecţie juridică şi socială; 

6. libera circulaţie a persoanelor; şi 

7. nediscriminare.

În ceea ce priveşte drepturile migranţilor, Carta revizuită include prevederi me-
nite să: 

1. prevină orice propagandă înşelătoare privind migraţia; 

2. garanteze condiţii adecvate pentru a facilita plecarea, transportul şi găz-
duirea lucrătorilor migranţi şi a familiilor acestora; şi 
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3. garanteze că lucrătorii aflaţi legal în ţară nu primesc un tratament mai 
puţin favorabil decât resortisanţii în ceea ce priveşte remunerarea şi alte 
condiţii de muncă, afilierea la sindicate şi se bucură de avantaje oferite 
de contractele colective. 

Statele pot decide să accepte doar o parte a Cartei şi a siste-
mului său de monitorizare. 

Prin Legea nr. 484-XV din 28 septembrie 2001, Republica Moldova a rati-
ficat parţial Carta Socială (Revizuită). În acest sens, Republica Moldova a 
făcut o declaraţie specifică.148

Până acum, Republica Moldova a acceptat 63 din cele 98 de prevederi ale 
Cartei Revizuite. Republica Moldova nu a acceptat Protocolul adiţional din 
1995, ce prevede un sistem de plângeri colective, precum şi unele dintre cele 
mai importante articole, cum ar fi Articolul 14 (Dreptul de a beneficia de servicii 
sociale), Articolul 23 (Dreptul persoanelor vârstnice la protecţie socială), pre-
cum şi Articolul 30 (Dreptul la protecţie împotriva sărăciei şi excluderii sociale). 

Între 2004 şi 2014, Republica Moldova a prezentat 10 rapoarte cu privire la 
implementarea Cartei Revizuite. Comitetul European pentru Drepturile Sociale 
monitorizează respectarea Cartei de către statele părţi. Acesta examinează 
rapoartele şi decide dacă situaţia din ţările respective este în conformitate cu 
Carta sau nu.

meCanismul de monitorizare al Cartei soCiale europene

Implementarea corectă a ESC în legislaţia şi practica naţională este monitorizată 
prin intermediul a două proceduri:

1. procedura de raportare, statele părţi fiind solicitate să prezinte periodic 
un raport unde se indică modul în care sunt implementate prevederile 
Cartei; şi 

148.  Articolul 2 – Potrivit prevederilor art. A (paragraful 1) din partea a III-a a Cartei sociale europene revizu-
ite, Republica Moldova recunoaşte, ca obiectiv al politicii sale, realizarea principiilor şi drepturilor enumerate 
în partea I a cartei, prin utilizarea tuturor mijloacelor adecvate, şi se declară legată prin prevederile art. 1, 2, 
5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, precum şi, parţial, prin prevederile art. 3 (paragrafele 1-3), 
art. 4 (paragrafele 3-5), art. 7 (paragrafele 1-4, 7-10), art. 13 (paragrafele 1-3), art. 15 (paragrafele 1, 2), art. 
18 (paragrafele 3, 4), art. 19 (paragrafele 7, 8), şi art. 27 (paragraful 2). 
Articolul 3 – Republica Moldova consimte ca respectarea angajamentelor juridice, asumate prin ratificarea 
parţială a Cartei sociale europene revizuite, să fie supusă mecanismului de control prevăzut în partea a IV-a 
a Cartei sociale europene, adoptată la Torino la 18 octombrie 1961.
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2. procedura de plângeri colectivă ce prevede un mecanism de plângeri 
pentru presupuse încălcări ale Cartei. Dreptul de a depune plângeri co-
lective se acordă sindicatelor, organizaţiilor patronale naţionale, precum şi 
organizaţiilor patronale europene şi unor ONG-uri.

Există trei organisme implicate în monitorizarea implementării ESC:

1. Comitetul European pentru Drepturile Sociale este organismul de bază 
ce monitorizează conformitatea legislaţiei şi practicilor naţionale cu Carta. 
Acesta constă din nouă experţi independenţi şi este asistat de un obser-
vator din partea ILO. 

2. Comitetul de Miniştri (CM) poate interveni în ultima etapă a ambelor 
proceduri, adoptând recomandări sau rezoluţii. 

3. Comitetul guvernamental raportează anual CM, venind cu recomandări 
specifice ce urmează a fi luate.

Convenţia europeană privind statutul juridiC al luCrătorilor mi-
granţi 

Convenţia a fost adoptată în 1977 şi se aplică în cazul lucrătorilor migranţi care 
sunt cetăţeni ai statelor membre ale CE. Un „lucrător migrant” este definit în 
Convenţie ca „resortisant al unei Părţi contractante care a fost autorizat de către 
o altă Parte contractantă să locuiască pe teritoriul său cu scopul de a se încadra 
într-o muncă salariată” (Articolul 1).

Convenţia are ca scop să reglementeze statutul juridic al lucrătorilor migranţi 
pentru a asigura că aceştia sunt trataţi nu mai puţin favorabil decât lucrătorii 
care sunt resortisanţi ai statului de destinaţie în toate aspectele vieţii şi muncii, 
inclusiv dreptul de ieşire şi admisie în ţara de origine (Articolul 4), menţinând în 
acelaşi timp dreptul la securitate socială şi beneficiile obţinute în străinătate (Ar-
ticolul 30). Pentru toate prevederile, legislaţia specifică aplicabilă se bazează pe 
principiul lex locis laboris, ceea ce înseamnă că se va aplica legislaţia statului în 
care lucrătorii îşi desfăşoară activitatea.

Convenţia prevede tratament egal pentru lucrătorii migranţi cu cel acordat cetă-
ţenilor ţării respective, eliminând orice discriminare bazată pe naţionalitate sau 
reşedinţă. Aceasta reafirmă principiul dreptului de a părăsi şi de a reveni în ţara 
de origine (Articolul 4). Prevederile acesteia se referă, de asemenea, la recruta-
re, examen medical, călătorie, muncă şi şedere. Convenţia mai include preve-
deri privind reîntregirea familiei, locuinţa, transferuri de economii, încetarea con-
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tractului de muncă, demisii, concedieri etc. Legislaţia aplicabilă este determinată 
în baza lex locis laboris. Se introduce menţinerea drepturilor dobândite sau în 
curs de a fi dobândite şi acordarea prestaţiilor în străinătate.

Convenţia se aplică lucrătorilor migranţi care sunt resortisanţi 
ai statelor membre ale Consiliului Europei. Până în prezent, 
doar 11 state au ratificat Convenţia (Albania, Franţa, Italia, Re-
publica Moldova, Ţările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, 
Suedia, Turcia şi Ucraina).149

Prin Legea nr. 20 din 10 februarie 2006, Republica Moldova a ratificat 
Convenţia, cu unele declaraţii limitate şi rezerve.150

Convenţia Consiliului europei privind lupta împotriva trafiCului 
de fiinţe umane 

Acest tratat a intrat în vigoare la 1 februarie 2008 şi are ca scop:

1. combaterea traficului de fiinţe umane; 

2. garantarea egalităţii între femei şi bărbaţi; 

3. protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor; 

4. crearea unui cadru cuprinzător pentru protecţia şi asistarea victimelor şi 
martorilor; 

5. asigurarea unei anchetări eficiente şi urmărirea celor care se angajează în 
traficul de fiinţe umane; şi 

6. promovarea cooperării internaţionale în combaterea traficului de fiinţe 
umane. 

În timp ce Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi 
Protocoalele acesteia vizează, în primul rând, combaterea activităţilor infracţio-

149.  http://Conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=093&CM=4&DF=&CL=ENG.
150.  „Până  la restabilirea deplină a integrităţii  teritoriale a Republicii  Moldova, prevederile Convenţiei se 
aplică  doar pe teritoriul  controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
„În conformitate cu articolul 36 al Convenţiei, Republica Moldova nu se consideră  legată  de prevederile 
articolelor 7, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 22 şi  27 din Convenţie.”
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nale de natură transnaţională şi a infracţiunilor comise de grupuri criminale or-
ganizate, prevederile Convenţiei CE se referă în mod explicit la traficul de fiinţe 
umane atât la nivel internaţional, cât şi naţional, cu sau fără legătură cu crimina-
litatea organizată (Articolul 2).151 

Convenţia CE subliniază importanţa măsurilor de protecţie şi asistenţă a vic-
timelor traficului de fiinţe umane luate de către state în cadrul unui sistem de 
reguli bazate pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi egalitatea 
de gen. Este de notat faptul că Convenţia CE, spre deosebire de Protocolul 
ONU privind traficul de persoane, consideră că persoanele care angajează sau 
folosesc servicii ale victimelor traficului poartă răspundere penală (Articolul 19). 

Convenţia:

1. defineşte traficul de fiinţe umane (inclusiv traficul intern, nu doar cel trans-
naţional); 

2. incriminează persoanele care angajează şi exploatează victime ale trafi-
cului; 

3. oferă un cadru cuprinzător pentru protecţia şi asistarea victimelor şi mar-
torilor; şi 

4. prevede reguli pentru o investigare şi procedură penală eficiente. 

Convenţia stabileşte, de asemenea, un mecanism independent de monitorizare, 
Grupul de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRE-
TA), pentru a asigura că statele respectă obligaţiile Convenţiei.152

Republica Moldova a semnat Convenţia privind lupta împotriva traficu-
lui de fiinţe umane la 16 mai 2005 şi a ratificat-o prin Legea nr. 67 din 30 
martie 2006, la 19 mai 2006. Convenţia a intrat în vigoare pentru Republi-
ca Moldova la 1 februarie 2008. Convenţia a fost ratificată cu declaraţia 
conform căreia, până  la restabilirea deplină a integrităţii  teritoriale a 
Republicii  Moldova, prevederile Convenţiei se aplică  doar pe teritoriul  
controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.

151.  A se vedea http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/197.htm
152.  Republica Moldova a făcut parte din primul grup alcătuit din 10 ţări evaluate de GRETA. În acest scop, 
o delegaţie a GRETA a vizitat Republica Moldova în perioada 10-13 mai 2011. Raportul final al acesteia 
este disponibil la: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Reports/GRETA_2011_25_FGR_
MDA_en.pdf
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Traficul de fiinţe umane a devenit o problemă importantă din agenda politică a 
Republicii Moldova. În acest sens, se poate observa diversitatea instrumente-
lor juridice adoptate cu privire la prevenirea traficului de fiinţe umane, precum 
şi sancţiunile împotriva acestuia. Principalele instrumente juridice sunt Codul 
Penal al Republicii Moldova (Legea nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 - Articolele 
165 şi 206) şi Legea nr. 241-XVI privind prevenirea şi combaterea traficu-
lui de fiinţe umane din 20 octombrie 2005 ( Articolul 2), ce a fost adoptată 
imediat după ratificarea de către Republica Moldova a Convenţiei CE. Le-
gislaţia Republicii Moldova stabileşte, de asemenea, măsuri de combatere şi 
pedepsire a traficului de fiinţe umane (privarea de libertate, privarea de dreptul 
de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, amenzi sau 
dizolvarea în cazul persoanelor juridice). 

Convenţia Consiliului europei privind prevenirea şi Combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestiCe

Republica Moldova nu a semnat şi nici nu a ratificat prezenta Convenţie. 
În acest sens, cum este şi cazul legislaţiei Uniunii Europene, aceasta 
este examinată în acest volum doar în scopuri comparative.153 Cu toate 
acestea, unele dintre prevederile acesteia pot reflecta dreptul internaţio-
nal cutumiar, cu care Republica Moldova este obligată să se conformeze. 
Este şi cazul, mai ales că Republica Moldova are cu siguranţă probleme 
în acest domeniu, iar ratificarea unei astfel de convenţii ar putea repre-
zenta un pas important în viitor.154

Adoptată în aprilie 2011, Convenţia a intrat în vigoare în august 2014. Aceasta 
are ca scop prevenirea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice şi 
cere statelor părţi să: 

Convenţia are ca scop: 

1. să protejeze femeile împotriva oricăror forme de violenţă şi discriminare şi 
să prevină, urmărească penal şi să elimine violenţa împotriva femeilor şi 
violenţa domestică; 

153.  În acest aspect, este relevantă următoarea sursă ce conţine textul Convenţiei şi cazurile Republicii 
Moldova la CEDO pe această temă; reclamanţii au fost cetăţeni ai Republicii Moldova: Violenţa în familie în 
Republica Moldova. Practică judiciară şi acte normative naţionale şi europene, Chişinău, 2014, http://www.
osce.org/ro/moldova/121520?download=true.
154.  A se vedea Violenţa în familie în Republica Moldova. Practică judiciară şi acte normative naţionale şi 
europene, Chişinău, 2014. Disponibil la: http://www.osce.org/ro/moldova/121520?download=true
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2. să abordeze în mod specific violenţa împotriva femeilor migrante şi a fe-
meilor refugiaţi sau solicitanţi de azil; şi 

3. să realizeze un cadru complet de protecţie şi asistenţă pentru toate victi-
mele violenţei faţă de femei şi ale violenţei domestice.155 

Femeile migrante, cu sau fără documente, şi femeile care solicită azil sunt deo-
sebit de vulnerabile faţă de violenţa bazată pe gen.156 Din acest motiv, Convenţia 
interzice discriminarea pe motive de statut de migrant sau refugiat atunci când 
este vorba de punerea în aplicare a prevederilor sale (Articolul 4 alin. 3). În plus, 
Convenţia dedică capitolul VII în întregime femeilor migranţi şi solicitanţi de azil 
care se confruntă cu violenţa bazată pe gen. 

Convenţia a înfiinţat, de asemenea, un mecanism independent de monitoriza-
re, Grupul de experţi privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a 
violenţei în familie (GREVIO), pentru a asigura că statele respectă obligaţiile 
Convenţiei.

meCanismele Ce pentru monitorizarea drepturilor omului 

Consiliul Europei dispune de sistemul instituţional contemporan cel mai rafinat 
şi avansat pentru a proteja drepturile omului. Acesta constă din mai multe orga-
nisme157:

1. Comitetul de Miniştri monitorizează executarea hotărârilor CtEDO; 

2. Adunarea Parlamentară verifică dacă statele membre se conformă Sta-
tutului Consiliului Europei, CEDO şi tuturor celorlalte convenţii ale CE la 
care acestea sunt părţi; 

3. Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale; 

4. Organismele de monitorizare a implementării tratatelor:

a. CtEDO (prezentată în detaliu mai sus), activează din 1959, este com-
pusă dintr-un judecător din partea fiecărui stat membru şi este cel mai 
important apărător al drepturilor consacrate de CEDO. Statele care au 
ratificat CEDO sunt obligate să pună în aplicare deciziile Curţii; 

155.  http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brief_en.asp
156.  A se vedea, de ex., https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/minority/Africa.pdf.
157.  http://www.coe.int/t/dg3/children/monitoring/introduction_en.asp
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b. Comitetul European pentru Drepturi Sociale (ECSR) (de aseme-
nea, prezentat în detaliu mai sus); 

c. Grupul de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe uma-
ne (GRETA) este un grup multidisciplinar alcătuit din 15 experţi inde-
pendenţi din statele părţi la Convenţia Consiliului Europei privind lupta 
împotriva traficului de fiinţe umane. Acesta emite rapoarte de evaluare 
cu privire la progresele statelor părţi monitorizate în vederea imple-
mentării Convenţiei şi a acţiunilor conexe. În baza acestor rapoarte, 
Comitetul Părţilor, ca pilon politic al mecanismului de monitorizare, 
poate emite recomandări158 cu privire la măsurile ce trebuie luate în 
conformitate cu concluziile GRETA;

d. Grupul de experţi privind combaterea violenţei împotriva femeilor 
şi a violenţei în familie (GREVIO) urmează să se reunească pentru 
prima dată în prima jumătate a anului 2015 şi va funcţiona în mod si-
milar cu GRETA159; 

e. alte comitete înfiinţate de Convenţii specifice, cum ar fi Comitetul con-
sultativ al Convenţiei europene privind statutul juridic al lucrători-
lor migranţi, ale cărui îndatoriri sunt de a prezenta opinii, recomandări 
şi propuneri de modificare a Convenţiei sau de facilitare sau îmbună-
tăţire a aplicării acesteia. Comitetul produce rapoarte periodice ce cu-
prind informaţii cu privire la legile şi reglementările în vigoare în statele 
părţi la Convenţie; şi 

f. Alte organisme independente de monitorizare a drepturilor omului, şi 
anume:

i. Comisarul pentru Drepturile Omului; şi 

ii. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei 

158.  Recomandări pentru Republica Moldova 2012,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/CommitteeParties/Recommendations/CP_2012_6_
rec_MDA_en.pdf.
159.  Ar trebui reiterat faptul că activitatea acestui grup nu se referă la Republica Moldova, deoarece Mol-
dova nu a ratificat această convenţie. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Abou-
tMonitoring_en.asp
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Deşi Republica Moldova nu este stat membru al Uniunii Europene, legislaţia UE 
reprezintă un comparator de valoare în legătură cu o serie de probleme legate 
de drepturile migranţilor. Regimul juridic al UE privind multe astfel de drepturi 
poate fi adesea citat ca exemplu de bună practică juridică şi buna guvernare şi, 
într-adevăr, în anumite cazuri, legislaţia Republicii Moldova oglindeşte legislaţia 
UE sau se bazează pe acorduri bilaterale cu aceasta.

Politica Uniunii Europene referitoare la drepturile omului cuprinde în prezent as-
pecte civile, politice, economice, sociale şi culturale. Aceasta urmăreşte şi pro-
movarea drepturilor femeilor, copiilor, minorităţilor şi a persoanelor strămutate. 
În plus, toate acordurile de liber schimb şi de cooperare cu ţările terţe conţin o 
clauză ce stipulează că drepturile omului reprezintă un element fundamental al 
relaţiilor dintre părţi.

UE se bazează pe patru libertăţi fundamentale, garantate pe întreg teritoriul său: 
libera circulaţie a mărfurilor, capitalurilor, persoanelor şi serviciilor. Libera circula-
ţie a persoanelor, consacrată în Articolul 45 al Tratatului privind funcţionarea Uni-
unii Europene (TFUE), este, prin urmare, un element esenţial al cadrului juridic 
al UE, deşi această libertate este limitată la cetăţenii Uniunii Europene. Prima di-
rectivă privind libera circulaţie a lucrătorilor, Directiva 1968/360/EEC, recunoaşte 
dreptul la libera circulaţie nu doar pentru lucrători, ci şi pentru membrii familiilor 
acestora, indiferent de naţionalitatea lor. La nivelul UE a fost, de asemenea, ela-
borat un sistem juridic complex privind securitatea socială, asistenţă medicală şi 
recunoaşterea reciprocă a calificărilor, ce se referă atât la cetăţenii UE cât şi la 
resortisanţii ţărilor terţe.

Iniţial, conceptul de libertate de mişcare a fost menit să permită populaţiei ac-
tive din UE să călătorească şi să se stabilească în mod liber în orice stat al 
UE. În 1985 s-a înregistrat un progres enorm prin introducerea Acordului Schen-
gen ce a eliminat treptat controalelor la frontierele comune.160 În prezent, spaţiul 
Schengen cuprinde toate statele membre ale UE, cu excepţia Croaţiei, Bulgariei, 
României, Ciprului, Irlandei şi a Regatului Unit,161 precum şi patru state AELS 
(Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveţia). UE atribuie o importanţă majoră 
drepturilor omului atunci când este vorba de azil, imigrare, precum şi lupta împo-

160.  Rezumatul oficial al Acordului Schengen accesibil la:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420638657515&uri=URISERV:l33020
161.  Ar trebui remarcat faptul că din cele şase state membre ale UE ce nu participă la Schengen, toate, în 
afară de Marea Britanie şi Irlanda, sunt obligate prin lege să adere la zona Schengen şi doresc să o facă 
în viitor.

g) uniunea Уuropeană Ca model de Comparaţie şi exemplu de bune praC-
tiCi
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triva xenofobiei, rasismului şi a altor forme de discriminare nu doar a cetăţenilor 
UE, ci şi a resortisanţilor ţărilor terţe.

Deşi Republica Moldova nu este stat membru al UE, o mare parte din le-
gislaţia acesteia privind drepturile omului şi problemele migraţiei oglin-
deşte adesea prevederile de bază ale normelor UE.

Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene

Drepturile omului, democraţia şi statul de drept sunt valori de bază ale UE. Aces-
tea sunt menţionate în tratatele fondatoare ale Uniunii şi au dobândit o impor-
tanţă şi mai mare odată cu adoptarea Cartei Drepturilor Fundamentale (CDF) 
în anul 2000. Acestea au fost apoi consolidate atunci când Carta a obţinut forţă 
juridică obligatorie cu Tratatul de la Lisabona ce a intrat în vigoare în anul 2009. 
Cu toate acestea, Carta se aplică doar în cazul instituţiilor UE, precum şi a state-
lor membre ale UE, atunci când acestea implementează legislaţia UE (Articolul 
51). Mai mult, toate ţările noi care aderă la UE trebuie să respecte drepturile şi 
obligaţiile consacrate în CEDO şi CDF. Tratatul de la Lisabona, ce a intrat în vi-
goare în 2009, prevede eventuala aderare a UE la CEDO.

Din punct de vedere legal, CDF a reafirmat dar şi a dezvoltat în continuare nor-
mele internaţionale fundamentale în domeniul drepturilor omului. Aceste norme 
rezultă în principal din tradiţiile constituţionale, obligaţiile internaţionale comune 
ale statelor membre ale CEDO şi din jurisprudenţa CJUE şi CtEDO.

Carta constă dintr-un preambul şi 54 de articole, grupate în şase capitole intitula-
te: Demnitate, Libertăţi, Egalitate, Solidaritate, Cetăţenie şi Justiţie. Preambulul 
afirmă mandatului UE de a promova dezvoltarea echilibrată şi durabilă a Euro-
pei, întemeiată pe respectarea valorilor indivizibile şi universale ale demnităţii 
umane, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, precum şi pe consolidarea protecţiei 
drepturilor fundamentale în funcţie de schimbările sociale şi dezvoltarea ştiinţi-
fică şi tehnologică. Prin aceste şase capitole şi preambul, fiind mai inovatoare 
decât majoritatea constituţiilor tradiţionale, Carta face o distincţie explicită între 
„drepturile cetăţenilor” şi „drepturile tuturor persoanelor” ce-şi au reşedinţa pe 
teritoriul UE.162 Carta este inovatoare şi în ceea ce priveşte conţinutul său, fiind 
mult mai largă decât CEDO, incluzând subiecte cum ar fi dreptul la o bună gu-

162.  Ar trebui menţionat faptul că acest lucru nu este în întregime unic. De exemplu, Grundgesetz germană 
a făcut întotdeauna diferenţă între drepturile fundamentale acordate tuturor persoanelor şi drepturile funda-
mentale acordate doar cetăţenilor Germaniei. A se vedea, de ex., Articolul 5 paragr. 1: “Jeder hat das Recht 
…” c. Articolul 8 paragr. 1: „Alle Deutschen haben das Recht …“
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vernare, drepturile sociale ale lucrătorilor, protecţia bunurilor personale, bioetica 
şi protecţia datelor.

Valoarea juridică a CDF a fost instituită prin Articolul 6 al Tratatului de la Lisa-
bona. Cu toate acestea, dispoziţiile Cartei nu extind competenţele Uniunii după 
cum se defineşte în tratat. Prevederile Cartei oferă cetăţenilor UE posibilitatea 
de a aduce în faţa CJUE şi a Tribunalului de Primă Instanţă, precum şi în faţa 
instanţelor naţionale ale statelor membre, cazuri privind încălcarea drepturilor 
fundamentale, asigurându-se astfel un nivel dublu de protecţie a persoanelor, 
în afară de cel oferit de CtEDO. Prin urmare, în cazul în care cetăţenii UE nu au 
câştig de cauză în faţa CJUE, aceştia ar putea (de asemenea,) să se adreseze 
la CtEDO, depunând o plângere cu privire la încălcarea CEDO.

Drepturile fundamentale consacrate în Cartă se aplică „tuturor persoanelor”, cu 
excepţia unui număr mic de prevederi:

1. Articolul 15, paragr. 2, ce rezervă cetăţenilor UE dreptul „de a-şi căuta un 
loc de muncă, de a lucra, de a se stabili şi de a presta servicii în orice stat 
membru”; în timp ce paragr. 3 menţionează că „Resortisanţii ţărilor terţe 
care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au dreptul la 
condiţii de muncă echivalente cu cele ale cetăţenilor Uniunii”;

2. Articolul 34, ce limitează dreptul la securitate socială şi asistenţă socială 
la „orice persoană care are reşedinţa şi se deplasează în mod legal în 
cadrul Uniunii Europene”;

3. Capitolul V, dedicat în întregime drepturilor cetăţenilor UE, cum ar fi drep-
tul la vot (Articolele 39 şi 40) sau libertatea de circulaţie (Articolul 45). 
Cu toate acestea, unele prevederi se referă la „orice persoană fizică sau 
juridică având reşedinţa sau sediul social într-un stat membru”. În acest 
sens, persoanele care nu deţin cetăţenia UE ar putea avea acces la docu-
mente, adresa cereri Ombudsmanului european sau exercita dreptul de a 
adresa petiţii (Articolele 42, 43 şi 44).
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Carta a reafirmat şi a dezvoltat în continuare normele interna-
ţionale fundamentale în domeniul drepturilor omului. Aceasta 
face o distincţie explicită între „drepturile cetăţenilor” şi drep-
turile tuturor persoanelor care locuiesc pe teritoriul UE. Drep-
turile fundamentale sunt în general deschise tuturor persoane-
lor, inclusiv resortisanţilor din ţările terţe, cu anumite excepţii. 
Dreptul de azil este garantat în temeiul Articolului 18, ce face 
referire la Convenţia privind statutul refugiaţilor.

legislaţia europeană privind imigraţia şi azilul

Abordarea UE în materie de migraţie intenţionează să profite de oportunităţile 
apărute şi să răspundă provocărilor generate de fenomenul migrator într-un mod 
benefic tuturor părţilor implicate (statele membre, ţările de origine şi migranţi). 
Pentru a atinge acest obiectiv ambiţios, Consiliul European a dezvoltat un con-
cept cuprinzător bazat pe următoarele repere:

1. Consiliul European de la Tampere din 1999; 

2. Programul de la Haga din 2004; şi 

3. Abordarea globală a migraţiei, adoptată de Consiliul European în 2005 şi 
2006.

Principiile de bază ale sistemului UE pot fi rezumate după cum urmează:

1. combaterea migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane; 

2. respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale migranţi-
lor; 

3. facilitarea migraţiei legale şi migraţia forţei de muncă; 

4. eliminarea cauzelor profunde ale migraţiei; şi 

5. crearea unui sistem eficient de azil.

În ceea ce priveşte refugiaţii şi solicitanţii de azil, UE a dezvoltat Sistemul eu-
ropean comun de azil (SECA), ce se bazează pe aplicarea integrată şi globală a 
Convenţiei refugiaţilor din 1951 şi pe îndatoririle rezultate din alte instrumente ce 
ţin de domeniul drepturilor omului. Aceasta permite statelor membre ale UE să 
garanteze un nivel ridicat de protecţie a persoanelor care intenţionează să obţină 
statutul de refugiat în UE.
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Regulamentul Dublin reformat, ce a intrat în vigoare în iulie 2013, a stabilit un 
set de criterii pentru identificarea statului membru responsabil de examinarea 
unei cereri de azil în UE. În cazul în care nu este clar ce stat membru ar trebui 
să examineze cererea, responsabilitatea este atribuită statului membru prin care 
solicitantul de azil a intrat pentru prima oară sau statului membru responsabil 
de intrarea acestuia pe teritoriul UE, sau Norvegiei, Islandei, Liechtensteinului şi 
Elveţiei. Regulamentul garantează că un stat membru este responsabil de exa-
minarea unei cereri de azil, împiedică demultiplicarea cererilor de azil şi permite 
accesul la o procedură de azil. Acesta prevede, de asemenea, garanţii procedu-
rale îmbunătăţite, cum ar fi dreptul la informare, interviu personal şi accesul la 
căi de atac, precum şi un mecanism de alertă timpurie, pregătire şi gestionare a 
crizelor.

Împreună cu Regulamentul Dublin reformat, alte două instrumente juridice con-
stituie „Sistemul Dublin”: 

1. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” 
pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Re-
gulamentului Dublin reformat; şi 

2. Regulamentul (UE) nr. 118/2014 ce modifică Regulamentul (CE) nr. 
1560/2003 şi prevede norme detaliate privind aplicarea Regulamentului 
Dublin reformat. 

În plus, există alte trei directive importante privind azilul:

1. Directiva 2004/83/CE („Directiva privind standardele minime”) defi-
neşte criteriile pentru a determina cine se califică drept beneficiar al pro-
tecţiei internaţionale; 

2. Directiva 2003/9/CE defineşte standardele minime cu privire la condiţiile 
de primire a solicitanţilor de azil. Scopul acesteia este de a asigura că 
solicitanţii au un nivel de trai demn şi că le sunt oferite condiţii de viaţă 
comparabile în toate statele membre. În acelaşi timp, Directiva limitează 
mişcările secundare ale solicitanţilor de azil; şi 

3. Directiva 2013/32/UE cu privire la procedurile comune de acordare şi re-
tragere a protecţiei internaţionale.



90 A Handbook for the Republic of Moldova

Iarăşi, ar trebui reiterat faptul că, deşi Republica Moldova nu este stat 
membru al UE, o mare parte din legislaţia acesteia ce se referă la dreptu-
rile omului şi la aspecte legate de migraţie se bazează, cel puţin parţial, 
pe normele UE. 

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că s-au făcut unele eforturi pen-
tru a realiza o integrarea juridică limitată între Republica Moldova şi UE:

1. Planul de acţiune UE-Moldova (PAUEM) a stabilit obiectivele de coo-
perare strategică între Republica Moldova şi UE. Unul dintre obiectivele 
PAEUM se referă la gestionarea fluxurilor migratorii. Puncte 44, 45 şi 47 
din PAUEM conţin prevederi referitoare la gestionarea eficientă a fluxuri-
lor migratorii în, prin şi din Republica Moldova. 

2. Acordul de asociere UE-Moldova prevede consolidarea măsurilor de 
asigurare a securităţii frontierelor şi alte măsuri în acest domeniu, în con-
textul semnării acordului dintre UE şi Republica Moldova privind regimul 
liberalizat de vize. 
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Libertatea circulaţiei oferă un exemplu excelent al modului în care regimurile 
normative se suprapun pentru a asigura protecţia multinivelară a unui drept de 
bază, de o relevanţă majoră pentru migranţi, dar şi derogările de la acesta. În ca-
pitolele următoare se vor prezenta drepturile migranţilor într-o varietate de situa-
ţii în care aceştia sunt susceptibili să interacţioneze cu autorităţile moldoveneşti 
şi, la rândul său, se vor examina prevederile legale ce reglementează aceste 
situaţii, pe când în această secţiune se va prezenta un rezumat al unui drept ce 
este pertinent pentru întregul manual şi la care se va reveni în mod constant în 
capitolele următoare. 

Libera circulaţie se aplică tuturor persoanelor şi cuprinde:

1. dreptul de a părăsi o ţară; 

2. dreptul de a intra în propria ţară; şi 

3. libertatea de circulaţie într-o ţară.

Statele trebuie să asigure aceste drepturi, în special, furnizând 
documentele de călătorie necesare fără întârzieri inutile. Cu 
toate acestea, în anumite circumstanţe statele pot limita aces-
te drepturi. 

Statele au libertatea de a decide cui să acorde dreptul de a in-
tra pe teritoriul lor.

Libertatea de circulaţie este reglementată la nivel global de către ONU, iar la 
nivel regional de către Consiliul Europei. Ambele sunt direct relevante pentru 
legislaţia Republicii Moldova în virtutea monismului. În plus, în dreptul intern al 
Republicii Moldova există o serie de prevederi suplimentare cu privire la liber-
tatea de circulaţie. Toate acestea sunt examinate mai jos. Mai mult, în scopuri 
comparative este furnizat şi un rezumat al prevederilor legislaţiei UE privind li-
bertatea de circulaţie, dar şi ca exemplu de bună practică.

1. Sistemul ONU

Dreptul de a părăsi orice ţară, inclusiv propria ţară, împreună cu dreptul la li-
bera circulaţie şi şedere într-o ţară sunt prescrise, respectiv, de Articolul 13 al 
DUDO şi Articolul 12 al PIDCP. În conformitate cu aceste articole, orice persoană 
dispune de acest drept, indiferent de naţionalitate. 

h) regimuri în aCţiune: libera CirCulaţie în republiCa Мoldova
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În Comentariul său general nr. 27 cu privire la libera circulaţie, Comitetul pentru 
Drepturile Omului al ONU specifică faptul că statele nu pot restricţiona libertatea 
de a părăsi o ţară limitând-o într-un scop specific sau la o anumită perioadă de 
timp pentru reşedinţă în străinătate. În plus, statul trebuie să elibereze documen-
te de călătorie individuale.163 Comitetul descrie o serie de practici utilizate de 
statele care împiedică cetăţenii lor să beneficieze de dreptul de a părăsi ţara.164 
Acestea includ impunerea unor obstacolele birocratice pentru a ieşi din ţară, 
cum ar fi restrângerea accesului solicitanţilor la autorităţile competente, întârzieri 
nerezonabile în emiterea documentelor de călătorie şi solicitarea unui bilet de 
întoarcere sau a unui document de repatriere.

În cazul Samuel Lichtensztejn c. Uruguay,165 Comitetul pentru Drep-
turile Omului a stabilit că Uruguay-ul a încălcat Articolul 12 al PIDCP 
prin refuzul nejustificat de a elibera solicitantului paşaportul.

Articolul 21 din Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lu-
crătorilor migranţi şi a membrilor familiilor acestora (Convenţia lucrătorilor mi-
granţi) cere statelor să incrimineze confiscarea şi distrugerea documentelor de 
identitate, cum ar fi paşaportul şi permisul de şedere sau de lucru, de oricine alt-
cineva decât un funcţionar public autorizat să o facă prin lege. Comitetul pentru 
Drepturile Omului al ONU şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că în cazul 
în care cetăţenii străini, dat fiind locul lor de muncă, deţin informaţii cu privire la 
secrete de stat, „dreptul cetăţenilor străini la libera circulaţie poate fi restricţionat 
din motive ce nu sunt compatibile cu Pactul. (...) Prevederile ce limitează liber-
tatea de circulaţie într-un mod incompatibil cu Articolul 12 al Pactului ar trebui 
abrogate.”166

Dreptul de a părăsi orice ţară se regăseşte, de asemenea, în alte tratate ale 
ONU privind drepturile omului,167 cum ar fi Convenţia internaţională privind elimi-
narea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD).

În Observaţiile privind Belarus şi Ucraina, Comitetul pentru elimina-
rea discriminării rasiale (CERD) a afirmat că solicitarea unei vize de 
plecare este o încălcare a Articolului 12 al PIDCP.168

163.  Comentariu general nr. 27, paragr. 8 şi 9.
164.  Comentariu general nr. 27, paragr. 17.
165.  Samuel Lichtensztejn c. Uruguay, Comunicare nr. 77/1980, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2 la 102 (1990).
166.  Observaţii finale ale Comitetului pentru Drepturile Omului, Lituania, U.N. Doc. CCPR /C/79.
167.  Şi anume: Articolul 5 al CERD; Articolul 2(c) al Convenţiei asupra eliminării şi reprimării crimei de 
apartheid; Articolul 10(2) al CDC; şi Articolul 8(1) al Convenţiei lucrătorilor migranţi.
168.  Observaţii finale, Belarus, PIDCP, A/47/40 (1992) 124, paragr. 561, http://www.bayefsky.com/the-
mes/leave_concluding-observations.php.
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Cu toate acestea, acest drept nu este absolut. Libertatea de circulaţie şi drep-
tul de a părăsi orice ţară pot fi limitate atunci când este necesar de a proteja 
securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea publică sau moralitatea 
sau drepturile şi libertăţile altor persoane. Aceste restricţii sunt incluse în 
DUDO, PIDCP, Convenţia cu privire la drepturile copilului şi Convenţia lucrători-
lor migranţi.

În cazul Ismet Celepli c. Suedia, CCPR a ajuns la concluzia că în 
aplicarea restricţiilor privind libertatea de circulaţie în baza unor as-
pecte legate de securitatea naţională, Suedia nu a încălcat Articolul 
12 al PIDCP.169

Articolul 12(4) al PIDCP prevede: „Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de 
dreptul de a intra în propria ţară”. Comentariul General nr. 27 clarifică faptul că 
acest articol nu face nicio distincţie între cetăţenii şi străini. Conceptul nu se limi-
tează la cetăţenie în sens formal, ci include şi persoanele care, dat fiind legăturile 
lor speciale cu o anumită ţară, nu pot fi considerate străini. Pentru a defini aceste 
legături, se iau în considerare o serie de factori diferiţi, iar importanţa acestora 
variază de la un caz la altul. Este vorba de reşedinţa obişnuită a persoanei în 
cauză, interesele acesteia, legăturile de familie, participarea la viaţa publică şi 
afinitate demonstrată pentru ţară. Acest drept este extins la persoanele care vin 
într-o ţară pentru prima dată, chiar dacă s-au născut în altă parte, atâta timp cât 
acestea au o „legătură autentică şi efectivă” cu ţara.

Toate convenţiile susmenţionate sunt aplicabile în cazul femeilor şi bărbaţilor 
deopotrivă, pe când Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discrimina-
re faţă de femei (CEDAW) garantează din nou în mod explicit femeilor aceleaşi 
drepturi ca şi bărbaţilor privind libertatea de circulaţie. Prin urmare, orice restricţii 
pe motive de sex sau ce dezavantajează femeile sunt discriminatorii în termeni 
gender şi sunt interzise. În Recomandarea sa generală privind egalitatea în că-
sătorie şi relaţiile de familie,170 Comitetul CEDAW a explicat că „domiciliul, ca şi 
naţionalitatea, ar trebui să poată fi schimbat la dorinţă de către o femeie adultă, 
indiferent de statutul ei marital. Orice restricţii privind dreptul unei femei de a-şi 
alege un domiciliu în acelaşi temei ca şi un bărbat pot limita accesul acesteia 
la instanţele de judecată din ţara în care locuieşte sau o pot împiedica să intre 
şi să părăsească liber o ţară şi în baza dreptului său”. Comitetul apoi a declarat 
că „femeilor migrante care trăiesc şi muncesc temporar în altă ţară ar trebui să 
li se permită aceleaşi drepturi ca şi bărbaţilor să li se alăture soţii, partenerii şi 

169.  Celepli c. Suedia, Comunicarea nr. 456/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/456/1991 (1994).
170.  http://www.refworld.org/docid/48abd52c0.html.
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copiii”.171

În cazul părinţilor şi copiilor care locuiesc în diferite ţări, dreptul de a părăsi şi a 
se returna este protejat şi de Convenţia cu privire la drepturile copilului, ce inter-
zice separarea forţată a familiilor. CDC stabileşte „dreptul unui copil de a menţine 
în mod regulat, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale, relaţii personale 
şi contacte directe cu ambii părinţi”.172 Prin urmare, CDC cere statelor părţi să 
„respecte dreptul copilului şi a părinţilor acestuia de a părăsi orice ţară, inclusiv 
propria ţară, şi de a reveni în propria ţară”. În plus, CDC susţine că statele părţi 
trebuie să răspundă la cererile de călătorie „în scopul reîntregirii familiei (...) 
într-un mod pozitiv, uman şi rapid”, interzicând în acelaşi timp restricţiile privind 
dreptul cuiva de a intra în ţara de origine cu scopul de reîntregire a familiei. După 
cum s-a menţionat anterior, acest drept poate fi totuşi restricţionat din motive de 
securitate naţională, ordine publică, sănătate publică sau moralitate, sau pentru 
a asigura drepturile şi libertăţile altora.173

Refugiaţii au, de asemenea, dreptul la libera circulaţie în interiorul unui stat. 
În afară de dreptul de a intra în propria ţară, este esenţială şi libertatea de cir-
culaţie în şi din locul de şedere sau tabără. Articolul 12 al PIDCP şi Articolul 26 
al Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 1951 obligă statele de a oferi refu-
giaţilor dreptul de a alege locul de reşedinţă pe teritoriul lor şi de a circula liber 
în interiorul statului. Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU a subliniat, de 
asemenea, că restricţiile privind libertatea de circulaţie a solicitanţilor de azil nu 
sunt conforme cu Articolul 12 al PIDCP şi că nerespectarea acestor restricţii nu 
ar trebui să conducă la respingerea unei cereri de azil.174 În plus, conform Artico-
lului 28 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 1951, „[s] tatele contractante 
vor elibera refugiaţilor ce se află legal pe teritoriul lor documentele de călătorie 
necesare în scopul de a călători în afara teritoriului lor, cu excepţia unor motive 
imperioase legate de siguranţă naţională sau de ordine publică ce impun altfel 
...” Pentru a asigura că toţi refugiaţii dispun de documente personale, Conven-
ţia prevede la Articolul 27, că „[s]tatele contractante vor elibera documente de 
identitate oricărui refugiat aflat pe teritoriul lor care nu posedă un document 
de călătorie valabil”. Deşi nu există este un format prescris pentru actele de 

171.  În Comentariul General privind libertatea de circulaţie, Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU a 
subliniat importanţa acestui drept pentru femei, menţionând că este incompatibil cu Articolul 12 al PIDCP 
ca dreptul unei femei de a se mişca liber să constituie obiectul deciziei unei alte persoane. Comitetul pen-
tru Drepturile Omului, Comentariul General nr. 27, 1999. Acesta a subliniat într-un alt Comentariu general 
(Comentariu General cu privire la egalitatea drepturilor între bărbaţi şi femei) importanţa capacităţii unei 
femei de a obţine acte de identitate, cum ar fi un paşaport şi documente de călătorie. Comentariul General 
nr. 28, 2000.
172.  Convenţia cu privire la drepturile copilului, Articolul 10(2). 
173.  Ibid.
174.  Observaţii finale ale Comitetului pentru Drepturile Omului, Lituania, U.N. Doc. CCPR/C/79.
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identitate destinate refugiaţilor, există totuşi anumite cerinţe practice ce trebuie 
îndeplinite pentru ca documentele în cauză să servească scopului de identifi-
care. Una din anexele la Convenţia refugiaţilor din 1951, specificaţiile pentru 
Convenţia privind documentele de călătorie,175 de exemplu, recomandă utiliza-
rea unor formulare imprimate pe hârtie specială, ceea ce permite de a detecta 
orice modificare a acestora. În cele din urmă, Articolul 31 din Convenţie prevede 
următoarele: „[s]tatele contractante nu vor aplica sancţiuni, din cauza intrării 
sau prezenţei lor ilegale, refugiaţilor care vin  direct dintr-un teritoriu unde viaţa 
sau libertatea acestora era ameninţată [...], intră sau sunt prezenţi pe teritoriul lor 
fără autorizaţie, cu condiţia că aceştia să se prezinte fără întârziere în faţa au-
torităţilor şi să-şi motiveze intrarea sau prezenţa lor ilegală. Statele contractante 
nu vor aplica restricţii faţă de mişcarea unor astfel de refugiaţi, altele decât cele 
necesare, iar astfel de restricţii se vor aplica doar până în momentul în care sta-
tutul lor în ţară este regularizat sau până obţin admiterea într-o altă ţară. Statele 
contractante vor permite acestor refugiaţi un termen rezonabil şi toate facilităţile 
necesare pentru a obţine admiterea într-o altă ţară”.

În Alias Khaboka c. Secretarul de stat al Departamentului de 
Interne,176 Curtea de Apel din Anglia şi Ţara Galilor a considerat că 
termenul „refugiat” ar trebui interpretat astfel încât să includă con-
ceptul  de solicitant de azil al cărui cerere nu a fost încă examinată 
şi care este supus limitărilor prevăzute în Articolul 31 din Convenţia 
refugiaţilor din 1951. 

În R. c. Curtea de Magistraţi de la Uxbridge şi alţii, ex parte Adimi,177 
Curtea Divizională din Regatul Unit a remarcat: „[n]u este nicio în-
doială că Articolul 31 nu se extinde doar la acele persoane cărora li 
s-a acordat statut de refugiat, dar şi la acele persoane care pretind 
la azil cu bună credinţă (refugiaţi prezumtivi). Nici nu este contestat 
faptul că protecţia Articolului 31 se poate aplica în egală măsură 
atât celor care folosesc documente false, cât şi celor (caracteristic 
pentru refugiaţii din timpurile de mai devreme) care au intrat clan-
destin într-o ţară”. 

175.  Convenţia refugiaţilor din 1951, Anexă, disponibilă la http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
176.  Khaboka c. Secretarul de Stat al Departamentului de Interne, [1993] Imm AR 484, Regatul Unit: Cur-
tea de Apel (Anglia şi Ţara Galilor), 25 martie 1993, disponibil la: http://www.refworld.org/docid/3ae6b6210.
html. 
177.  R c. Curtea de Magistraţi din Uxbridge şi alţii, Ex parte Adimi, [1999] EWHC Admin 765; [2001] Q.B. 
667, Regatul Unit: Înalta Curte (Anglia şi Ţara Galilor), 29 iulie 1999, disponibil la: http://www.refworld.org/
docid/3ae6b6b41c.html . 
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2. Sistemul Consiliului Europei

Principiul libertăţii de circulaţie a fost introdus la Articolul 2 din Protocolul nr. 4 
al CEDO, oglindind limba altor convenţii internaţionale, inclusiv DUDO şi PIDCP. 
Drepturile existente în convenţiile internaţionale discutate mai sus sunt replicate, 
în mare măsură, în cadrul sistemului CEDO.

În cazul Omwenyeke c. Germania,178 CtEDO a declarat că Articolul 
2 din Protocolul nr. 4 garantează libera circulaţie „oricărei persoane 
aflate legal pe teritoriul unui stat”. Străinii admişi temporar într-o 
anumită zonă a statului pot fi consideraţi ca aflându-se „legal” în 
statul respectiv, atâta timp cât respectă condiţiile necesare pentru 
admitere sau şedere. Întrucât reclamantul a părăsit în mod repetat 
districtul în care i s-a ordonat să stea, fără a obţine permisiunea 
necesară din partea autorităţilor, acesta nu s-a aflat „legal” pe te-
ritoriul german şi, prin urmare, nu ar putea invoca dreptul la libera 
circulaţie prevăzut la Articolul 2 din Protocolul nr. 4.

În Riener c. Bulgaria179, CtEDO a considerat că retragerea docu-
mentelor de călătorie, rezultând în faptul că o persoană se află în 
imposibilitatea de a părăsi în mod legal un stat, este o încălcare a 
Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţie, doar dacă statul îşi 
poate justifica acţiunile cu motive admisibile şi poate demonstra că 
este necesar de a proteja un anumit interes (de ex., securitatea 
naţională). 

Capacitatea de a obţine documente de identitate, cum ar fi un paşaport şi 
documente de călătorie, este esenţială pentru apatrizi şi, în acest sens, se con-
sideră că ar avea un impact major asupra liberei circulaţii. 

178.  CtEDO, Omwenyeke c. Germania, Cererea nr. 44294/04, Hotărâre din 20 noiembrie 2007.
179.  CtEDO, Comisia Europeană pentru Drepturile Omului, Dreptul de a părăsi o ţară, octombrie 2013, dis-
ponibil la: http://www.refworld.org/docid/52848e724.html
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În cazul Tatishvili c. Rusia180, solicitantul a deţinut cetăţenia fostei 
URSS până în anul 2000, când a devenit apatrid. CtEDO a consta-
tat că refuzul arbitrar al autorităţilor ruse de a certifica domiciliul la 
adresa aleasă, lucru ce a complicat în mod substanţial viaţa aceste-
ia de zi cu zi şi a dus la nesiguranţa accesului la îngrijire medicală, 
nu a fost în conformitate cu legislaţia şi a constituit o încălcare a 
dreptului la libertatea de circulaţie (Articolul 2 al Protocolului nr. 4). 

CtEDO a luat în considerare în mai multe decizii interzicerea penalizării pentru 
intrarea ilegală a refugiaţilor (ce intră, de asemenea, sub incidenţa Articolului 
31 din Convenţia privind statutul refugiaţilor), cum ar fi Amuur c. Franţa, un caz 
în care aceasta a examinat chestiunea generală a detenţiei. Având în vedere 
imunitatea la penalitate, recunoscută pe plan internaţional, la care au dreptul 
persoanele conform Articolului 31 al Convenţiei din 1951, instituirea unei acţiuni 
penale fără a ţine cont de solicitarea statutului de refugiat şi/sau fără a oferi opor-
tunitatea de a face o astfel de solicitare poate fi considerată drept încălcare a 
drepturilor omului. Ca chestiune de principiu, un transportator nu ar trebui să fie 
penalizat pentru că a adus un pasager „nedocumentat”, în cazul în care se deter-
mină ulterior că această persoană are nevoie de protecţie internaţională. Fără a 
aduce atingere prevederilor oficiale ale normelor de drept şi hotărârilor instanţe-
lor judiciare în cazuri individuale, practica statelor şi administraţiilor naţionale nu 
este întotdeauna conformă cu obligaţiile acceptate în temeiul Articolului 31”.181

3. Legislaţia Republicii Moldova

Prevederile menţionate mai sus – atât la nivel global, prin intermediul sistemu-
lui ONU, cât şi la nivel regional, prin intermediul sistemului Consiliului Europei 
- se aplică în legislaţia internă a Republicii Moldova (în temeiul Articolului 
4 din Constituţie) şi sunt direct aplicabile în Republica Moldova prin inter-
mediul aparatului judiciar moldovenesc. În plus, în dreptul intern al Republicii 
Moldova sunt prevăzute o serie de prevederi specifice ce sunt examinate pe 
scurt în prezenta secţiune.

Articolul 27 din Constituţie reglementează libertatea de circulaţie. Para-
graful 1 garantează libertatea de circulaţie în întreaga ţară pentru toate per-

180.  Tatishvili c. Rusia, 1509/02, Consiliul Europei: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 22 februarie 
2007, disponibil la: http://www.refworld.org/docid/4667e2912.html 
181.  Convenţia şi protocolul privind statutul refugiaţilor, disponibile la: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.
html
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soanele, indiferent dacă este vorba de cetăţeni ai Republicii Moldova, apatrizi 
sau cetăţeni străini. Paragraful 2 acordă cetăţenilor dreptul de a se stabili cu 
traiul oriunde pe teritoriul naţional, de a călători în şi în afara ţării, precum şi de 
a emigra. În mod similar, Legea cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini 
şi apatrizilor recunoaşte dreptul cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi în mod le-
gal pe teritoriul statului de a circula liber şi de a se stabili pe teritoriul Moldovei.

Legea nr. 269 din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Repu-
blica Moldova garantează cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi 
apatrizilor dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova, stabileşte restricţii 
temporare pentru acest drept şi reglementează emiterea actelor de ieşire şi de 
intrare şi soluţionarea litigiilor privind eliberarea acestor acte. Legea interzice, 
de asemenea, încălcarea libertăţii de circulaţie. Conform Legii, cetăţenii Repu-
blicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în ţară în baza paşapoartelor lor, iar 
apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară în baza documentelor 
de călătorie eliberate de autorităţile competente. Minorii au dreptul de a trece 
frontiera de stat doar dacă sunt însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali.182 

Articolul 11(4) al Legii prevede că în scopul emigrării se poate obţine un paşa-
port sau document de călătorie.183 Cu toate acestea, livrarea paşaportului sau 
a documentului de călătorie sau prelungirea valabilităţii acestuia poate fi limi-
tată în cazul în care solicitantul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii 
naţionale, a comis crime împotriva umanităţii, în privinţa acestuia a fost emisă 
o sentinţă de către o instanţă sau acesta a săvârşit o crimă, a încălcat regulile 
pentru activitatea de import-export, a efectuat serviciul militar în cadrul unei 
armate străine sau în calitate de mercenar sau a comunicat în mod deliberat 
informaţii false despre sine. 

Conform Articolului 22 al Legii nr. 270-XVI din 2008 privind azilul în Re-
publica Moldova, Direcţia Refugiaţi ia măsurile necesare pentru a pune la 
dispoziţia persoanelor care beneficiază de protecţie temporară documente-
le necesare pe durata perioadei de protecţie. Fiecărui beneficiar de protecţie 
temporară i se eliberează un document de identitate ce îi permite acestuia să 
rămână în Republica Moldova. Articolul 9 din aceeaşi lege prevede că solici-
tanţii de azil nu trebuie să fie sancţionaţi pentru intrare sau şedere ilegală pe 

182.  Minorii care au cel puţin 14 ani şi sunt înscrişi într-un program de studiu la o instituţie de învăţământ 
dintr-un alt stat pot traversa frontiera arătând actul de transfer la instituţia de învăţământ în cauză şi decla-
raţia certificată de notar a unuia dintre părinţi.
183.  „Cetăţenii Republica Moldova, apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară domiciliaţi în 
Republica Moldova care vor să se domicilieze în alte ţări obţin paşaportul sau documentul de călătorie după 
ce şi-au onorat obligaţiunile patrimoniale faţă de alte persoane fizice şi juridice, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.”
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teritoriul Republicii Moldova. Aceste persoane vor fi tratate în conformitate cu 
standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului. 

4. Prevederi conform legislaţiei Uniunii Europene (prevăzute în scopuri 
comparative)

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi state membre ale Con-
siliului Europei şi sunt astfel supuse jurisdicţiei CtEDO în baza CEDO, fiind 
astfel supuse unor obligaţii identice cu cele ale Republicii Moldova, totuşi este 
clar că libertatea de mişcare este protejată într-o măsură mai mare şi a atins 
un nivel de integrare mai profund în UE. Secţiunea următoare va oferi o privire 
de ansamblu asupra principalelor prevederi în acest sens.

a) Cetăţenii statelor membre ale UE şi membrii familiilor acestora

Pentru toţi cetăţenii statelor membre ale UE şi membrii familiilor acestora de 
orice naţionalitate, legislaţia UE prevede dreptul de a circula liber şi de a locui 
oriunde în UE.184 Libera circulaţie este unul dintre principiile fondatoare ale UE. 
Dreptul cetăţenilor UE la libertatea de circulaţie şi de şedere poate fi limitat doar 
din motive de ordine publică, securitate publică sau sănătate publică.185

Principalele directive şi regulamente ale UE ce permit libera circulaţie sunt:

1. Regulamentul nr. 492/2011 cu privire libera circulaţie a lucrătorilor în ca-
drul UE; şi 

2. Directiva 2004/38/CE privind dreptul cetăţenilor UE şi a membrilor familii-
lor acestora la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre.

În cazul Jipa,186 CJUE a statuat că, în calitate de cetăţean român, 
domnul Jipa s-a bucurat de statutul de cetăţean al Uniunii Europe-
ne şi a avut dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul state-
lor membre. Cu toate acestea, acest drept nu a fost necondiţionat, 
şi ar putea fi supus limitărilor şi condiţiilor impuse de Tratatul pri-
vind funcţionarea Uniunii Europene şi de măsurile adoptate pentru 
consolidarea Tratatului, derivate în special din Articolul 27(1) din 

184.  Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Articolul 20(2). 
185.  Ibid., Articolul 21(1). 
186.  Cazul C-33/07, Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti v. 
Gheorghe Jipa, Hotărâre din 10 iulie 2008.
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Directiva 2004/38/CE. Curtea a notat că, deşi statele membre îşi 
păstrează, în esenţă, libertatea de a stabili cerinţele de ordine publi-
că şi siguranţă publică în conformitate cu necesităţile lor naţionale, 
aceste cerinţe trebuie să fie strict interpretare.187

b) Regimul Schengen: resortisanţii UE şi a ţărilor terţe

Regimul Schengen a stabilit o zonă de liberă circulaţie pentru toate persoanele, 
atât pentru resortisanţii UE, cât şi a ţărilor terţe, în cadrul Spaţiului Schengen. 
Spaţiul Schengen este o zonă compusă din 26 de ţări europene, dintre care 22 
sunt state membre ale UE. 

Semnat în 1985, Acordul Schengen a fost completat în 1990 prin Convenţia 
Schengen, ce a intrat în vigoare în 1995 şi a abolit controalele la frontierele 
interne ale statelor din spaţiul Schengen. Convenţia prevede, de asemenea, nor-
me comune în ceea ce priveşte vizele, sancţiuni împotriva transportatorilor, coo-
perarea poliţienească, ofiţeri de legătură, dreptul la azil şi controale la frontierele 
externe ale UE.188 Punctele de frontieră şi verificările la frontiere au fost eliminate 
între statele Schengen şi s-a introdus o viză Schengen comună. Pentru a atinge 
acest obiectiv, a fost necesară adoptarea mai multor măsuri: printre altele, dez-
voltarea unor baze de date pentru a fi utilizate în controlul de frontieră, cum ar 
fi Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi Sistemul de Informaţii Schengen 
(SIS).

Codul frontierelor Schengen, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 562/2006, 
reglementează circulaţia persoanelor peste frontiere şi prevede reguli comune 
pentru controalele la frontieră şi supraveghere, cerinţe de intrare şi interdicţia 
de intrare. Codul obligă poliţiştii de frontieră să respecte demnitatea umană şi 
principiul nediscriminării atunci când efectuează controale la frontieră, stabileşte 
principiul nereturnării şi, în special, subliniază faptul că regulamentul se confor-
mează principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a UE.

Codul de vize (Regulamentul nr. 810/2009 cu privire la instituirea unui Cod co-
munitar de vize) se referă la stabilirea condiţiilor şi procedurilor de eliberare a 

187.  Cazuri suplimentare: C-430/10 Gaydarov, C-434/10 Aladzhov. 
188.  Eventual, Tratatul de la Amsterdam încorporează acquis-ul Schengen în ordinea juridică a UE (acquis-
ul comunitar). Acest lucru înseamnă că toate statele noi membre ale UE trebuie să adere la Schengen şi 
să implementeze normele corespunzătoare, precum şi celelalte norme de drept ale UE. În schimb, statele 
membre ale UE care au optat anterior să nu facă parte din Acordul Schengen (Regatul Unit şi Irlanda) ră-
mân în afara spaţiului Schengen. Statele AELS/SEE (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein), precum şi Elveţia, 
sunt, de asemenea, membri ai spaţiului Schengen.
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vizelor pentru o şedere pe termen scurt (maximum 90 de zile pe parcursul unei 
perioade de 180 de zile) în, şi pentru tranzit, în spaţiul Schengen. Vizele pentru 
o perioadă mai lungă de şedere rămân a fi subiectul legislaţiei naţionale. 

În cazul Rahmanian Koushkaki c. Republica Federală Germania,189 
CJUE a statuat că statele membre nu pot refuza eliberarea unei 
vize, cu excepţia cazului când solicitantului poate fi aplicat unul din 
motivele de refuz menţionate în Codul de vize.

Regulamentul UE 539/2001 stabileşte acele ţări terţe ai căror resortisanţi trebu-
ie să deţină viză pentru a intra în spaţiul Schengen şi ţările terţe care sunt scutite 
de viză.190 Resortisanţii ţărilor terţe cărora nu li se solicită obţinerea unei vize 
(sunt scutiţi de viză) pot circula liber pe teritoriile părţilor contractante în termen 
de 180 zile de la intrarea pentru un maxim de 90 de zile, în cazul în care îndepli-
nesc cerinţele de intrare.191

În cele din urmă, legislaţia UE prevede posibilitatea pentru membrii familiei 
resortisanţilor ţărilor terţe care au reşedinţa în mod legal în UE de a intra şi locui 
într-o ţară a UE. Normele comune privind dreptul la reîntregirea familiei sunt de-
finite în Directiva 2003/86/CE.192 

c) Combaterea migraţiei ilegale, a contrabandei şi traficului de persoa-
ne

În conformitate cu legislaţia UE, statele membre au dreptul de a lua măsuri pen-
tru a preveni accesul persoanelor neautorizate pe teritoriul lor.

189.  CJUE, Rahmanian Koushkaki c. Bundesrepublik Deutschland, C-84/12, Hotărârea din 19 decembrie 
2013.
190.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:EN:PDF. 
191.  Articolele 19 şi 21 din Convenţia Schengen prevăd că resortisanţii ţărilor terţe care deţin o viză 
Schengen pentru şedere pe termen scurt (altfel cunoscută ca viză uniformă Schengen) şi care au intrat în 
mod legal pe teritoriul unui stat Schengen sau cei care deţin o un permis de şedere valabil, eliberat de unul 
dintre statele Schengen şi un document de călătorie valabil, pot circula liber pe teritoriul tuturor statelor 
Schengen, atât timp cât viza lor este valabilă (de ex., pentru un maxim de 90 de zile în decurs de 180 de 
zile de la intrare).
192.  Directiva nu se aplică Danemarcei, Irlandei şi Regatului Unit.



102 A Handbook for the Republic of Moldova

În cazul ANAFE c. Ministère de l’Interieur, de l’Outre-mer, des Col-
lectivités territoriales et de l’immigration,193 CJUE a declarat că le-
gislaţia UE nu este contrară normelor franceze care interzic întoar-
cerea în Franţa a resortisanţilor ţărilor terţe care posedă un permis 
de şedere temporară, dar nu o viză de reintrare. Curtea interpre-
tează noţiunea de „viză de reintrare” ca o autorizaţie naţională ce 
urmează a fi emisă pentru resortisantul unei ţări terţe şi care îi per-
mite să părăsească statul membru în cauză şi să revină ulterior în 
acelaşi stat membru.194 

Cu scopul de combate migraţia ilegală şi contrabanda, au fost luate o serie de 
măsuri la nivelul UE:

1. Directiva 2002/90 de definire a facilitării195 defineşte intrarea, tranzitul şi 
şederea neautorizată şi permite sancţiuni împotriva celor care facilitează 
astfel de încălcări. Aceste sancţiuni stabilite de către statele membre tre-
buie să fie eficiente, proporţionale şi cu efect de descurajare (Articolul 3).

2. Directiva 2004/82/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 impune transpor-
tatorilor aerieni să colecteze şi să transmită datele privind pasagerii către 
autorităţile din statul membru de destinaţie şi responsabil pentru efectu-
area verificărilor. Nerespectarea poate duce la impunerea unor amenzi 
şi, în caz de încălcare gravă, la confiscarea mijlocului de transport sau 
retragerea licenţei.

3. Obligaţiile prevăzute în Directiva de mai sus sunt complementare cu cele 
prevăzute de Articolul 26 al Convenţiei de aplicare a Acordului Schengen, 
completată de Directiva 2001/51/CE a Consiliului (Directiva de sanc-
ţionare a transportatorilor) privind obligaţia companiilor aeriene de a 
returna resortisanţii ţărilor terţe cărora li s-a refuzat intrarea de către statul 
membru de destinaţie.

4. Directiva 2009/52/CE prevede sancţiuni şi măsuri ce trebuie aplicate la 
adresa angajatorilor de resortisanţilor din ţări terţe aflaţi în situaţie ilegală, 
stabilind astfel o interdicţie generală a angajării ilegale a resortisanţilor din 
ţările terţe. Alte măsuri vizează îmbunătăţirea controalelor la frontierele 

193.  CJUE, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE) c. Ministre de 
l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’immigration, C-606/10, Hotărârea din 14 iunie 
2012.
194.  Ibid., paragr. 48.
195.  Directiva 2002/90/EC a Consiliului din 28 noiembrie 2002. 
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externe ale UE.196

5. Directiva privind returnarea (Directiva 2008/115/CE) prevede introdu-
cerea unei „interdicţii de intrare”, prevenind reintrarea pe teritoriul tuturor 
statelor membre pentru a însoţi ordinele de expulzare. Această măsură 
este menită în mod principal să aibă efect preventiv. Durata interdicţiei 
de intrare va fi stabilită cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor 
relevante în cauza respectivă. În mod normal, interdicţia nu ar trebui să 
depăşească 5 ani.

Pentru combaterea traficului uman, UE a adoptat măsuri pentru a pedepsi cri-
minalii implicaţi în traficul de persoane şi pentru a asista mai bine victimele.197 În 
2010, Comisia Europeană a numit un coordonator al UE pentru combaterea trafi-
cului cu scopul de a îmbunătăţi coordonarea şi coerenţa acţiunilor implementate 
de actorii implicaţi (instituţii, agenţii, state membre ale UE şi ţări terţe).

d) Refugiaţii şi solicitanţii de azil

Articolul 78 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) pre-
vede că politica comună a UE în materie de azil trebuie să fie dezvoltată în 
conformitate cu Convenţia refugiaţilor din 1951 şi cu alte tratate relevante. Nicio 
persoană care solicită azil nu poate fi respinsă la frontieră, nici expulzată sau 
forţată să se întoarcă în ţara de origine în cazul în care aceasta poate fi supusă 
persecuţiilor. Solicitanţii de azil se bucură de aceleaşi drepturi ca şi orice per-
soană străină, iar statul de destinaţie acordă solicitanţilor de azil şi refugiaţilor 
acelaşi tratament ca şi propriilor resortisanţi.

Acquis-ul UE privind azilul se aplică doar din momentul în care un individ a ajuns 
la frontieră, inclusiv apele teritoriale şi zonele de tranzit (Articolul 3(1) din Di-
rectiva privind procedurile de azil (2013/32/UE)). Pentru astfel de cereri, Arti-

196.  De exemplu, UE a elaborat o strategie pentru managementul integrat al frontierelor ce vizează men-
ţinerea unui nivel ridicat de securitate prin utilizarea tehnologiilor informaţionale şi a caracteristicilor biome-
trice de identificare. În februarie 2008, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru stabilirea 
Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) axat pe „consolidarea supravegherii fron-
tierelor cu scopul principal de a preveni trecerea neautorizată a frontierei, combaterea criminalităţii trans-
frontaliere şi susţinerea măsurilor ce urmează a fi luate împotriva persoanelor care au trecut ilegal frontie-
ra”. A se vedea Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul European al Regiunilor - Analizând crearea unui sistem european de supraveghere 
a frontierelor (EUROSUR) {SEC (2008) 151} {SEC (2008) 152}; COM/2008/0068 finală.
197.  Directiva 2011/36/UE a Comisiei din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de per-
soane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului.
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colul 6 al directivei prevede detalii privind accesul la procedura de azil, statuând 
că cererile ar trebui să fie, în general, înregistrate în termen de trei zile lucrătoa-
re. Conform Articolului 43, cererile de azil pot fi procesate la frontieră în termen 
de patru săptămâni de la depunerea cererii; în caz contrar, solicitantul trebuie să 
aibă acces la teritoriu. În acest context, admisibilitatea cererii, precum şi fondul 
acesteia, poate fi examinată prin proceduri accelerate (Articolul 31). În astfel de 
circumstanţe, sunt aplicate în continuare principiile de bază şi garanţiile aplicabi-
le în cazul cererilor de azil depuse în interiorul teritoriului.

Articolul 6 al Directivei 2003/9/CE privind condiţiile de primire afirmă drep-
tul la documentaţie pentru solicitanţii de azil, în termen de trei zile de la apli-
carea cererii, solicitanţii de azil trebuie să primească un document care să le 
dea dreptul să rămână în ţară în timp ce este examinată cererea lor de azil. În 
conformitate cu Articolul 24 din Directiva (2011/95/CE) privind standardele 
minime, persoanele cărora le-a fost acordată protecţie internaţională au dreptul 
la un permis de şedere: permisul poate avea valabilitate până la trei ani pentru 
refugiaţi şi un an pentru protecţie subsidiară. Articolul 25 al Directivei conferă 
refugiaţilor şi, în anumite cazuri, beneficiarilor de protecţie subsidiară, dreptul la 
documente de călătorie.



DREPTURILE MIGRANŢILOR 
LA FRONTIERĂ

CAPITOLUL II
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În virtutea suveranităţii sale, un stat dispune de autoritatea de a-şi exercita îm-
puternicirile asupra cetăţenilor săi, precum şi asupra tuturor celorlalte persoane 
prezente pe teritoriul său şi sub jurisdicţia sa, inter alia, prin adoptarea legilor şi 
aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea acestora.

Controalele la frontieră pot fi definite drept controale efectuate de către un stat 
la limita legală a suveranităţii teritoriale depline şi exclusive a acestuia, cu 
scopul de a facilita mobilitatea migranţilor legali şi de a împiedica mobilitatea 
persoanelor care călătoresc fără autorizaţie sau care acţionează într-un mod 
criminal. În contextul verificărilor la frontieră, standardele internaţionale interzic 
utilizarea disproporţionată a violenţei, abuzul de orice natură, detenţia arbitrară a 
migranţilor, precum şi discriminarea la luarea unei decizii privind intrarea.

Statele sunt libere să stabilească criteriile specifice în conformitate cu care per-
soanele care nu sunt cetăţeni ai statului respectiv pot fi admise şi pot locui pe 
teritoriul lor. În acelaşi timp, la controlul admisiei în stat şi la frontierele acestuia, 
statele sunt obligate să acţioneze în conformitate cu obligaţiile internaţi-
onale asumate. Prin urmare, în unele cazuri, statele pot fi obligate prin drept 
internaţional să permită unei persoane intrarea sau şederea pe teritoriul lor în 
funcţie de circumstanţele în care se află acea persoană. Acesta poate fi cazul, 
de exemplu, când persoana în cauză îndeplineşte criteriile pentru a solicita sta-
tutul de refugiat sau dacă unei persoane i se permite de a intra pe teritoriul unui 
stat în scopul reîntregirii familiei. 

Acest capitol va ilustra unele principii de bază ale drepturilor omului care trebuie 
să fie respectate de către state în contextul gestionării frontierelor, explicând 
cum sunt aplicabile aceste drepturi în contextul Republicii Moldova şi modul în 
care acestea au fost incluse în ordinea juridică din Republica Moldova.

Prima secţiune se va concentra pe analiza atribuţiilor şi jurisdicţiei statului asupra 
frontierelor sale, cât de departe se extind acestea şi în ce condiţii sunt limitate de 
obligaţiile juridice internaţionale asumate de stat. Într-o sub-secţiune se vor pune 
în discuţie, în special, controalele la frontieră şi se vor depune eforturi pentru a 
ilustra de ce este indispensabilă pentru persoanele care sunt angajate în exer-
citarea acestor controale o înţelegere aprofundată a standardelor în materie de 
drepturi ale omului ce trebuie respectate în exercitarea verificărilor la frontiere.

Următoarele secţiuni vor descrie o serie de drepturi specifice implicate în con-
textul gestionării frontierelor. În primul rând, vor fi tratate obligaţiile statului legate 
de dreptul la viaţă. În cele ce urmează, se vor discuta în detaliu interzicerea 
torturii, inclusiv principiul-cheie al nereturnării. Obligaţiile statului referitoare 
la nediscriminare şi la un proces echitabil (se va examina, de asemenea, 
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dreptul unei persoane la un proces echitabil şi de a contesta deciziile administra-
tive luate împotriva sa în faţa unei autorităţi judiciare).

a) suveranitatea şi jurisdiCţia statului asupra frontierelor sale

Suveranitatea şi egalitatea statelor reprezintă două dintre axiomele fundamenta-
le inerente în viaţa şi competenţa statelor în cadrul internaţional.198 

Ca „entitate politică ce are în jurisdicţia sa şi deţine controlul efectiv asupra unui 
teritoriu definit, (...) autoritatea de a lua decizii colective pentru o populaţie per-
manentă, [şi] monopolul asupra utilizării legitime a forţei,”199 fiecare stat are 
împuternicirea şi posibilitatea de a-şi exercita suveranitatea prin mijloacele 
pe care le are la alegerea sa. În exercitarea suveranităţii sale, fiecare stat este 
împuternicit să reglementeze intrarea migranţilor pe teritoriul său. Conceptul de 
suveranitate are, în plus, ca unul dintre principalele corolare faptul că un stat îşi 
poate exercita jurisdicţia asupra unui teritoriu specific şi populaţiei care locuieşte 
pe acesta (care ar putea consta din cetăţeni ai statului sau nu). Deoarece suve-
ranitatea sau, cel puţin, suveranitatea teritorială se sfârşeşte la frontiera statului, 
persoanele care au intrat pe teritoriul cuprins între frontierele statului sunt astfel 
supuse suveranităţii acestuia şi, deci, se află sub jurisdicţia sa, chiar dacă se 
află chiar la limita acestora. Libertatea ce revine statului în temeiul suveranităţii 
sale este deosebit de relevantă în contextul migraţiei şi a gestionării frontierelor, 
oferind statului suficientă flexibilitate cu privire la stabilirea procedurilor ce permit 
accesul pe teritoriul său.

Frontierele delimitează limita legală a suveranităţii teritoriale depline şi ex-
clusive a statului. Luând în considerare faptul că ordinea juridică într-un stat 
începe şi se termină la frontierele acestuia şi că orice persoană care se află pe 
teritoriul statului şi în jurisdicţia acestuia trebuie să fie protejată, iar drepturile 
(omului) acesteia trebuie respectate - şi că statul trebuie să asigure respectarea 
acestor drepturi pe teritoriul său200 – statul are dreptul de a controla frontierele 
sale şi de a impune restricţii privind libera circulaţie.

Cu toate acestea, statele pot reglementa accesul pe teritoriul lor însă în li-
mitele stabilite de standardele juridice internaţionale, elaborând politici spe-
cifice de gestionare a frontierelor pentru a asigura atât guvernarea adecvată, cât 
şi respectarea celor dintâi. Astfel de politici sunt elaborate tradiţional ţinând cont 
de două obiective principale: 

198.  Malcom N., Shaw, International Law („Drept internaţional”), Cambridge University Press, 2008.
199.  OIM, Glosar privind migraţia, disponibil la: http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_1_EN.pdf.
200.  A se vedea Capitolul 1.
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1. facilitarea fluxului de migranţi în situaţie regulată; şi 

2. prevenirea intrării ilegale a migranţilor ilegali.

Măsurile implementate de state pot include, de exemplu, impunerea unui regim 
de vize pentru a intra pe teritoriul ţării, impunerea unor sancţiuni împotriva mi-
granţilor ilegali care au ajuns pe teritoriul statului, precum şi interzicerea migraţiei 
ilegale.201

În timp ce legătura între conceptele de teritoriu şi suveranitatea acestuia permite 
unui stat să reglementeze gestionarea frontierelor sale, standardele prevăzu-
te de dreptul internaţional impun statelor să elaboreze strategii sofisticate de 
gestionare a frontierelor ce ar trebui să faciliteze intrarea călătorilor legitimi, să 
prevină intrarea în ţară a migranţilor ilegali şi să respecte, în acest sens, normele 
fundamentale ale drepturilor omului. 

Exercitarea jurisdicţiei, în special la frontiere, poate avea un impact considerabil 
asupra drepturilor persoanelor care se pot afla într-o astfel de locaţie.202 Este 
demn de reiterat faptul că împuternicirea unui stat de a-şi exercita jurisdicţia 
asupra persoanelor aflate pe teritoriul său, permite statului nu doar să emită 
reglementări pe care aceste persoane sunt obligate să le respecte, ci şi impune 
statului responsabilitatea de a asigura şi proteja drepturile tuturor persoanelor 
aflate în jurisdicţia sa, indiferent de naţionalitate.203 În acest context, este impor-
tant de a stabili criteriile în funcţie de care o persoană ar trebui să fie considerată 
ca subiect aflat în jurisdicţia unui stat şi care sunt zonele ce trebuie luate în con-
siderare ca fiind teritoriul statului în acest scop. (de ex. apele teritoriale, zone de 
tranzit aeroportuar). 

Aspecte specifice legate de definirea jurisdicţiei şi împuternicirilor unui stat asu-
pra frontierelor sale (şi fluxurilor migratorii ce tranzitează aceste frontiere) apar 
în ceea ce priveşte:

i. conceptul de jurisdicţie extrateritorială; 

ii. statutul de refugiat; şi 

iii. reglementarea în zonele de tranzit. 

201.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
202.  B. Bogusz et al. (eds.). Migraţia ilegală şi drepturile omului: perspective teoretice, europene şi inter-
naţionale, Martin Nijhof 2004. 
203.  Articolul 2(1) al PIDCP; Articolul 2(1) al CDC; Articolul 7 al CIDLM; articolul 1 al CEDO.
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(i) În ceea ce priveşte conceptul de jurisdicţie extrateritorială, Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit că, deşi jurisdicţia este în primul rând 
de natură teritorială,204 aceasta are şi aplicabilitate extrateritorială în cazul în 
care statul îşi exercită controlul asupra unui spaţiu în afara frontierelor sale sau 
atunci când statul îşi exercită, legal sau ilegal, autoritatea sau controlul asupra 
unei persoane.205 Prin urmare, un stat este obligat, de asemenea, să respecte 
şi protejeze drepturile persoanelor care nu au intrat pe teritoriul său, dar care se 
află sub autoritatea şi controlul statului. Într-o altă hotărâre, CEDO a recunoscut 
în mod clar că, atunci când autorităţile de stat interceptează o barcă, chiar dacă 
aceasta se află în afara apelor teritoriale ale statului, acesta din urmă îşi exer-
cită jurisdicţia asupra tuturor persoanelor de pe barcă şi trebuie să asigure, prin 
urmare, protecţia drepturilor acestora.206 Această jurisprudenţă demonstrează 
faptul că întrebarea dacă o persoană se află în jurisdicţia unui stat ţine, în primul 
rând, de control. Ca urmare, plasarea unor avanposturi de frontieră puţin în 
afara jurisdicţiei unui stat (de exemplu, pe teritoriul unui stat vecin în baza unui 
acord cu acest stat) nu implică faptul că acesta este absolvit de răspundere în 
ceea ce priveşte drepturile persoanelor care contactează cu agenţii de stat în 
astfel de avanposturi de frontieră.

(ii) În ceea ce priveşte jurisdicţia unui stat şi statutul de refugiat, definiţia juris-
dicţiei şi, prin urmare, responsabilitatea statului pentru refugiaţi este relevantă 
pentru aplicabilitatea Convenţiei privind statutul refugiaţilor, ce instituie un regim 
de drepturi şi responsabilităţi pentru refugiaţi. În majoritatea cazurilor, doar în 
cazul în care se examinează solicitarea statutului de refugiat depusă de către o 
persoană, înainte ca aceasta să fie afectată de exerciţiul jurisdicţiei statului (de 
exemplu, penalizare pentru intrare „ilegală”), poate fi sigur statul că obligaţiile 
internaţionale asumate în virtutea Convenţiei refugiaţilor sunt îndeplinite. Impu-
nerea unor sancţiuni (de exemplu, pentru intrare ilegală pe teritoriul statului) fără 
examinarea situaţiei specifice fiecărui solicitant (de exemplu, evaluarea circum-
stanţelor pentru a stabili dacă acesta poate beneficia de statutul de refugiat), 
poate duce la încălcarea de către stat a obligaţiei de a asigura şi a proteja drep-
turile fiecărei persoane aflate pe teritoriul său sau supuse jurisdicţiei sale.207

(iii) În ceea ce priveşte zonele de tranzit, se consideră că migranţii se află sub 
jurisdicţia statului şi atunci când sunt prezenţi într-o „zonă internaţională” sau în 
„zona de aşteptare” a unui aeroport. În conformitate cu CEDO (Amuur c. Fran-

204.  CEDO, Bankovic şi alţii c. Belgia şi alţii, Cerere nr. 52207/99, Hotărâre din 12 decembrie 2001.
205.  Ibid., Öcalan c. Turcia (CG), Cerere nr. 46221/99, Hotărâre din 12 mai 2005.
206.  Ibid., Medvedyev şi alţii c. Franţa (CG), Cerere nr. 3394/03, Hotărâre din 29 martie 2010; a se vedea, 
de asemenea, Hirsi Jamaa şi alţii c. Italia, Cerere nr. 27765/09, Hotărâre din 23 februarie 2012.
207.  Articolul 2(1) al Convenţiei Internaţionale din 1966 privind Drepturile Civile şi Politice.
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ţa208), un stat poate fi responsabil pentru persoanele care se află într-o zonă de 
tranzit. 

Zonele de tranzit au, de obicei, o serie de trăsături comune specifice. În astfel de 
zone, posibilităţile migranţilor sunt mai limitate în termeni de acces la oficialităţile 
de migraţie, consiliere juridică şi, chiar, cazare. 

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că astfel de caracte-
ristici – ce ar putea avea ca efect practic de a face mediile în 
care se află migranţii şi mai dificile - nu diminuează responsa-
bilitatea statului faţă de astfel de persoane care se găsesc în 
aceste zone.

În mod tradiţional, există două locaţii principale pentru zonele de tranzit: 

1. aeroporturi internaţionale, în cazul în care este necesară o zonă de cazare 
temporară pentru un imigrant până la luarea unei decizii cu privire la acce-
sul acestuia pe teritoriul statului; şi 

2. zone îndepărtate şi insulare în caz de refuz de intrare. 

În cazul Republicii Moldova, a doua categorie nu este relevantă dat fiind faptul 
că, neavând frontieră maritimă, Republica Moldova nu dispune de zone insu-
lare, deşi este clar că pot exista puncte de trecere ale frontierei la distanţă. 

Următoarele categorii de persoane pot fi printre cele care au tendinţa de a ajun-
ge în zonele de tranzit: 

1. străini fără documente (sau cei care şi-au distrus documentele în timpul 
călătoriei); 

2. străinii fără un paşaport valabil, fără viză sau a căror nume figurează pe 
anumite liste, inclusiv liste a persoanelor indezirabile (ce constituie su-
biectul unei interdicţii de intrare şi şedere); 

3. solicitanţii de protecţie internaţională (inclusiv victime ale traficului de per-
soane, potenţiali solicitanţi de azil, persoane care au nevoie de protecţie 
temporară sau refugiaţi);

4. migranţi ilegali reţinuţi de către autorităţi în zona de frontieră; şi 

208. 
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5. femei şi minori (neînsoţiţi). 

Un stat este obligat să protejeze toate persoanele aflate pe te-
ritoriul său, precum şi toate persoanelor aflate sub controlul 
efectiv al statului. 

Regimul juridic ce reglementează frontierele Republicii Moldova a fost insti-
tuit prin Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova ce a intrat 
în vigoare în 2012, după ce a fost abrogată legea anterioară din 1994 privind 
frontierele Republicii Moldova. Aceasta reglementează: 

1. metodele de cartografiere a frontierelor statului; 

2. zona de frontieră; 

3. paza frontierei de stat; 

4. condiţiile pentru circulaţia persoanelor, mărfurilor şi altor bunuri peste 
frontieră, precum şi a mijloacelor de transport ale acestora; şi 

5. pescuitul şi gestionarea pescuitului la frontierele maritime ale statului.

Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova din 16 iulie 2010 
prevede condiţiile generale de intrare şi ieşire a cetăţenilor străini şi acordă 
dreptul de şedere permanentă sau temporară. Aceasta se referă, de aseme-
nea, la documentaţia şi dovezile străinilor; protecţia datelor cu caracter per-
sonal şi gestionarea acestora; regimul juridic pentru minorii străini; accesul la 
studii; repatrierea în ţara de origine; şi la autorităţile competente în domeniu. 
Conformitatea acestei prevederi juridice cu standardele internaţionale 
privind drepturile omului este asigurată prin Articolul 4 al Constituţiei 
Republicii Moldova.

În ceea ce priveşte refugiaţii, în particular, şi determinarea statutului de 
refugiat la frontieră, prevederile juridice de bază, în afară de măsurile de 
protecţie prevăzute de Constituţia Republicii Moldova, sunt Legea nr. 270 pri-
vind azilul în Republica Moldova din 18 decembrie 2008, Legea nr. 273 pri-
vind actele de identitate din sistemului naţional de paşapoarte din 9 noiembrie 
1994 şi Hotărârea Guvernului nr. 626 din 28 iunie 2005 cu privire la actele de 
identitate ale refugiaţilor. Legea nr. 270 privind azilul în Republica Moldova 
stabileşte cadrul legal pentru cetăţeni străini, apatrizi şi beneficiari de protecţie 
în Republica Moldova, precum şi procedura de acordare, refuzare sau anulare 
a protecţiei. În baza prevederilor legislative, autorităţile competente trebuie să 



112 A Handbook for the Republic of Moldova

asigure accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru fiecare cetăţean străin 
aflat la frontieră din momentul în care străinul îşi exprimă în scris sau oral vo-
inţa sa de a intra în ţară pentru a solicita protecţie. Legea reglementează, de 
asemenea, principiul nereturnării, în conformitate cu care niciun solicitant de 
azil sau beneficiar al unei forme de protecţie nu poate fi returnat sau expulzat 
de la frontieră sau de pe teritoriul Republicii Moldova, fără o examinare cores-
punzătoare a circumstanţelor pentru a determina dacă acesta se confruntă cu 
riscul de a fi persecutat. Autorităţile competente trebuie să respecte principiul 
reîntregirii familiei, modalităţile căruia sunt prevăzute de prevederile juridice 
relevante.

Pentru a determina statutul unui anumit individ şi pentru a decide dacă persoanei 
respective ar trebui să i se permită să rămână pe teritoriul unui stat, ar putea fi 
necesar, în anumite circumstanţe, de a reţine persoana în cauză pentru o perioa-
dă limitată de timp. Detenţia, ca privare de libertatea de circulaţie, este discutată 
în detaliu în Capitolul 3 din acest volum. Cu toate acestea, pentru moment, este 
suficient să se ofere câteva observaţii privind detenţia la frontieră şi, în special, 
în zonele de tranzit.

Detenţia în zonele de tranzit este permisă în condiţii strict de-
finite.

Privarea de libertatea de mişcare este limitată din punct de vedere juridic la 
nivelul Consiliului Europei, având caracter obligatoriu pentru statele membre (in-
clusiv Republica Moldova): detenţia trebuie să fie justificată în baza uneia dintre 
situaţiile enumerate la Articolul 5 din CEDO (a se vedea Capitolul 3 pentru deta-
lii). Această categorie include persoane reţinute cu scopul de a preveni accesul 
ilegal pe teritoriul sau persoane care sunt supuse unei proceduri de îndepărtare 
sau de extrădare. În legislaţia Republicii Moldova sunt prevăzute diferite motive 
pentru a justifica privarea de libertate a migranţilor ilegali (detenţie pentru a pre-
veni intrarea neautorizată; detenţie pentru a aplica procedura de îndepărtare, de-
tenţie pentru intrare, ieşire sau şedere ilegală; detenţie pentru a stabili identitatea 
şi naţionalitatea etc.). Cu toate acestea, simpla prezenţă a uneia dintre aceste 
circumstanţe nu înseamnă în mod neapărat că reţinerea acestor persoane este 
justificată în conformitate cu legislaţia naţională. Conform legislaţiei sau jurispru-
denţei naţionale pot fi solicitate şi alte condiţii, cum ar fi un test de necesitate sau 
proporţionalitate. CEDO prevede la Articolul 5(4) că „[o]rice persoană care este 
privată de libertate prin arestare sau detenţie are dreptul să introducă recurs în 
faţa unui tribunal pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra lega-
lităţii detenţiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenţia este ilegală”. 
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În cazul Amuur c. Franţa, CEDO a decis că detenţia într-o zonă 
aeroportuară de tranzit trebuie să fie limitată în timp şi nu poate fi 
prelungită excesiv şi aplicată persoanelor care nu au comis o in-
fracţiune. 

limitele suveranităţii: Controalele la frontieră

În mod obişnuit, statele investesc în sisteme de gestionare a frontierelor con-
cepute să atingă două obiective importante: să faciliteze mobilitatea migranţilor 
legali şi să împiedice mobilitatea celor care călătoresc fără autorizaţie sau în 
mod criminal. În acest sens, statele iau măsuri pentru a controla frontierele lor 
asigurând, în acelaşi timp, respectarea deplină a drepturilor omului.

Dreptul internaţional privind drepturile omului protejează migranţii aflaţi la fronti-
eră de cazuri posibile de violenţă fizică şi psihică din partea poliţiei de frontieră 
şi a altor autorităţi, inclusiv de violenţă disproporţionată în raport cu privarea de 
libertate şi protecţia împotriva controalelor corporale excesive şi inadecvate. În 
acest context, suveranitatea şi jurisdicţia fiecărui stat sunt limitate, deoare-
ce acestea pot fi exercitate doar în conformitate cu standardele internaţio-
nale de protecţie a drepturilor omului. În ceea ce priveşte gestionarea fronti-
erelor, de fapt, există standarde internaţionale atât în privinţa conduitei generală 
în timpul controalelor la frontieră, cât şi în privinţa unor aspecte specifice, cum ar 
fi protecţia datelor şi în legătură cu drepturile omului cele mai relevante (şi anu-
me, dreptul la viaţă, interzicerea torturii, nediscriminarea şi dreptul la un proces 
echitabil).

Standardele prevăzute pentru conduita generală în timpul controalelor la frontie-
ră şi aspectele specifice ce ţin de protecţia datelor sunt descrise în următoarele 
paragrafe. Următoarele secţiuni ale capitolului sunt dedicate analizei drepturilor 
omului celor mai relevante în legătură cu gestionarea frontierelor.

verifiCări la frontieră

Cu scopul de a exercita controlul asupra frontierelor lor, statele elaborează po-
litici de gestionare a frontierelor, ce reprezintă un exerciţiu al suveranităţii lor. În 
cadrul general al controlului la frontieră, statele trebuie să respecte standardele 
stabilite de dreptul internaţional. Unele dintre aceste standarde sunt prezentate 
în secţiunea următoare. 
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Îndatoririle autorităţilor naţionale de a respecta standardele 
privind drepturile omului se aplică şi în timpul controalelor la 
frontieră. 

În mai multe rapoarte, Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) a condamnat 
folosirea disproporţionată a violenţei, existenţa abuzurilor (de orice fel) şi de-
tenţia arbitrară a migranţilor, precum şi discriminarea la luarea deciziilor privind 
intrarea migranţilor pe teritoriul statului. 

CAT a constatat acuzaţiile împotriva Greciei în legătură cu „acuzaţii 
continue de folosire excesivă a forţei şi a armelor de foc, inclusiv 
cazuri de crime şi rapoarte privind abuzul sexual, de către poliţie şi, 
în special, poliţiştii de frontieră. Multe dintre victime, potrivit relatări-
lor, sunt cetăţeni albanezi sau membri ai altor grupuri dezavantajate 
social (...).”209

Drepturile prevăzute de PIDCP trebuie respectate în timpul verificărilor la fron-
tieră şi se încadrează în sistemul de monitorizare al Comitetului ONU pentru 
Drepturile Omului, care a demonstrat dorinţa de a echilibra interesele legitime 
ale statelor privind securitatea naţională cu drepturile fundamentale ale omului, 
precum şi de a aplica în acest sens un test de proporţionalitate.

În cazul Ranjit Singh c. Franţa, Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului a considerat că obligarea bărbatului sikh de a-şi scoate tur-
banul pentru a face fotografia pentru actul de identitate oficial con-
stituie o încălcare a Articolului 18 al PIDCP. Comitetul nu a accep-
tat argumentul privind necesitatea de a apărea cu capul descoperit 
într-o fotografie pentru un act de identitate cu scopul de a proteja 
siguranţa şi ordinea publică.210

La nivelul Consiliului Europei, Comisarul CE pentru Drepturile Omului a emis o 
recomandare în 2001211 afirmând că: 

1. Orice persoană are dreptul, la sosirea la frontiera unui stat membru, să fie 
tratată cu respect pentru demnitatea sa umană, mai degrabă decât să fie 

209.  Raport A/60/44 (2004) CAT, Grecia, paragr. 47.
210.  CCPR/C/102/D/1876/2009, Comisia pentru drepturile omului, sesiunea 102, 11-29 iulie 2011, disponi-
bil la http://www.ccprcentre.org/doc/OP1/Decisions/102/1876%202009%20France_en.pdf.
211.  CommDH/Rec(2001)1 din 19 septembrie 2001.
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considerată în mod automat a fi un criminal sau vinovată de fraudă. 

2. La sosire, persoanele ale căror drept de intrare este contestat trebuie să 
beneficieze de o audiere, în cazul în care este necesar, printr-un interpret 
care va fi plătit de către ţara de destinaţie, pentru a putea, dacă este ca-
zul, să depună o cerere de azil . (...). Practica de returnare „la poarta de 
sosire” devine astfel inacceptabilă. 

3. De regulă nu ar trebui să existe restricţii privind libertatea de circulaţie. Ori 
de câte ori este posibil, detenţia trebuie să fie înlocuită cu alte măsuri de 
supraveghere, cum ar fi acordarea unor garanţii sau alte măsuri similare.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a abordat o serie de ca-
zuri ce implică controalele la frontieră, statuând că trebuie stabilit 
un echilibru între drepturile individuale şi dreptul statului de a 
efectua procedurile necesare la frontierele sale.

În cazul El Morsli c. Franţa, s-a constatat că cerinţa înaintată unei 
femei musulmane de a-şi scoate basmaua pentru a-i fi verificată 
identitatea la consulat nu-i încalcă dreptul la libertatea de religie 
conform Articolului 9 al CEDO.212

În cazul Phull c. Franţa,213 CEDO a concluzionat că cererea înain-
tată unui bărbat sikh obligat de a-şi scoate turbanul în timpul unui 
control de securitate la un aeroport a fost în mod vădit nefondată, 
acest lucru fiind considerat, fără nicio îndoială, necesar în vederea 
protecţiei siguranţei publice.

CEDO prevede, de asemenea, datoria generală a individului de a coopera cu 
autorităţile de frontieră.

În cazul Sarigiannis c. Italia,214 CEDO a decis că o persoană este 
obligată să coopereze cu poliţia în timpul procedurilor de control la 
frontieră, chiar dacă nu există niciun motiv pentru a suspecta că 
persoana respectivă încearcă să comită o crimă. Cu toate acestea, 
deşi Articolul 3 nu exclude aplicarea forţei de către poliţişti în timpul 
interogatoriului, aplicarea forţei trebuie să fie proporţională şi nece-
sară. 

212.  CEDO, El Morsli c. Franţa 15585/06, 4 martie 2008;
213.  CEDO, Phull c. Franţa, Decizia din 11 ianuarie 2005.
214.  Ibid., Sarigiannis c. Italia, Cererea nr. 14569/05, Hotărârea din 5 iulie 2011.



116 A Handbook for the Republic of Moldova

CEDO a hotărât, de asemenea, că migranţii la frontieră se află într-o situa-
ţie deosebit de vulnerabilă, ceea ce poate duce la încălcări ale drepturilor 
omului mai grave decât ar fi cazul.

În cazul Zontul c. Grecia,215 CEDO a concluzionat că violul unui 
deţinut migrant de către un grănicer este o formă foarte gravă de 
maltratare, dat fiind uşurinţa cu care infractorul poate exploata vul-
nerabilitatea şi rezistenţa slabă a victimei sale; şi a considerat că 
acest comportament generează o traumă psihologică profundă, de 
natură să provoace sentimente degradante şi umilitoare, similare 
cu tortura. 

Republica Moldova urmează standardele stabilite de sistemul ONU şi 
este, de asemenea, subiect al jurisdicţiei CEDO. În acest sens, Republica 
Moldova este obligată să asigure proceduri adecvate pentru a asigura 
că drepturile migranţilor la frontieră sunt respectate. În conformitate cu 
prevederile Articolului 19 din Legea nr. 215/2011 privind frontiera de stat a Re-
publicii Moldova, „controlul la trecerea frontierei este efectuat cu respectarea 
deplină a demnităţii umane, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etni-
că, limbă, sex, religie, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială”. 
Prevederi similare sunt incluse în Codul deontologic al poliţistului de frontieră, 
ce prevede că „la executarea acţiunilor de constrângere poliţiştii de frontieră 
vor asigura respectarea demnităţii umane”.

Atât legislaţia internaţională privind drepturile omului, cât şi legislaţia 
internă a Republicii Moldova au drept scop să protejeze migranţii la fron-
tiere împotriva unei posibile violenţe fizice şi psihice din partea poliţiei 
de frontieră sau a altor autorităţi, inclusiv împotriva violenţei dispropor-
ţionate în legătură cu privarea de libertate şi protecţia împotriva controa-
lelor corporale excesive şi necorespunzătoare. Orice încălcare a acestor 
standarde poate duce la o acţiune în justiţie în faţa instanţelor din Republica 
Moldova sau, în cazul de epuizare a căilor de recurs interne, în faţa CEDO.

215.  Ibid., Zontul c. Grecia, Cererea nr. 12294/07, Hotărârea din 17 ianuarie 2012.



117
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi state membre ale Con-
siliului Europei şi sunt, astfel, supuse jurisdicţiei CEDO în baza CEDO, asu-
mându-şi astfel obligaţii identice cu cele ale Republicii Moldova, totuşi este clar 
că s-a atins un nivel de integrare mai profund în cadrul UE în privinţa ges-
tionării frontierelor. Secţiunea următoare va oferi o privire de ansamblu asupra 
principalelor prevederi în acest sens.

Articolul 77 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) pre-
vede că UE trebuie să dezvolte o politică care urmăreşte să asigure: 

1. eliminarea oricăror controale asupra persoanelor la trecerea frontierelor 
interne în cadrul UE, indiferent de cetăţenie; 

2. supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe ale UE; şi 

3. introducerea treptată a unui sistem integrat de gestionare a frontierelor 
externe. 

Codul Frontierelor Schengen prevede că toţi resortisanţii din afara UE sunt 
supuşi controalelor la frontierele statelor membre ale UE şi că cetăţenii UE pot fi 
supuşi unui control minim (deşi aceştia pot, de asemenea, în mod nesistematic, 
să fie verificaţi în bazele de date naţionale şi cele europene). Cetăţenii UE şi 
resortisanţii SEE nu sunt obligaţi să aibă asupra lor un paşaport; orice document 
de călătorie valabil va fi suficient. Cetăţenii ţărilor terţe care se bucură deja de 
libertatea de circulaţie (de exemplu, membrii de familie a cetăţenilor UE) ar tre-
bui să fie supuşi doar unui control minim (Articolele 3 şi 7). Aceste proceduri 
specializate trebuie să se desfăşoare astfel încât să fie respectat principiul 
fundamental al demnităţii umane, aceste proceduri trebuie să fie furnizate 
de fiecare stat pentru a asigura un mijloc eficient de recurs pentru persoa-
nele ale căror drepturi nu sunt respectate.
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În cazul Mohamad Zakaria c. Letonia,216 CJUE a reiterat faptul că 
controalele la frontieră trebuie să fie efectuate cu respectarea de-
plină a demnităţii umane. Deşi Codul Frontierelor Schengen obli-
gă statele membre să stabilească cai de de atac doar împotriva 
deciziilor privind refuzul de intrare, Curtea a remarcat că, pentru a 
respecta pe deplin demnitatea umană, statele membre trebuie să 
furnizeze căi de atac adecvate în sistemele lor juridice naţionale. În 
acelaşi caz, CJUE a afirmat că acest principiu obligă statele mem-
bre să stabilească un mijloc pentru persoane de a solicita recurs 
doar pentru deciziile cu privire la respingerea cererii de intrare în 
ţară.

Cu scopul de a consolida şi coordona supravegherea frontierelor externe ale 
UE şi a promova gestionarea integrată a frontierelor, prin Regulamentul (CE) 
nr. 2007/2004 s-a instituit agenţia Frontex (Agenţia europeană pentru gesti-
onarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale 
Uniunii Europene) în anul 2005217. Şase ani mai târziu, Parlamentul European 
şi Consiliul European, prin Regulamentul (UE) 1168/2011 au împuternicit Fron-
tex să elaboreze şi să implementeze Strategia sa privind drepturile fundamen-
tale şi a desemnat un Ofiţer pentru drepturile fundamentale. Mai târziu, în anul 
2011, Consiliul de administraţie al Frontex a aprobat Strategia Privind Drepturile 
Fundamentale, în conformitate cu care respectarea şi promovarea drepturilor 
fundamentale sunt componente necondiţionate şi integrale ale unei gestionări 
integrate eficiente a frontierelor. Prin aceasta s-a precizat în plus că Frontex 
se angajează pe deplin în dezvoltarea şi promovarea unei înţelegeri comune a 
drepturilor fundamentale în rândul întregii comunităţi de grăniceri a UE, precum 
şi în aplicarea acesteia în cooperarea cu ţările terţe. UE a luat măsuri importante 
pentru a asigura că Frontex consolidează activitatea sa în conformitate cu legis-
laţia internaţională privind drepturile omului. În urma hotărârii Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene (CJUE) prin care s-a anulat Decizia 2010/252/UE,218 UE a 
stabilit noi reguli şi linii directoare pentru operaţiunile pe mare ale Frontex.  

216.  CJUE, Caz C23/12 Mohamad Zakaria, Hotărâre din 17 ianuarie 2013. Caz C-23/12, disponibil la http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0023
217.  Agenţia europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre 
ale Uniunii Europene (pentru mai multe detalii a se vedea: http://frontex.europa.eu/)
218.  Ibid, Caz C-355/10, 5 septembrie 2012. 
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În ultimele decenii, tehnologiile informaţionale au cunoscut o sferă de influenţă 
în continuă creştere în societate, iar acum se extind şi în sfera cea mai privată a 
vieţii persoanelor.

Autorităţile de imigrare necesită o serie de informaţii cu caracter personal 
cu scopul de a lua o decizie în cunoştinţă de cauză cu privire la intrarea şi 
şederea non-cetăţenilor pe teritoriul unui stat, iată de ce sunt impuse limite de 
către normele internaţionale privind drepturile omului cu privire la modul 
în care informaţiile pot fi colectate şi stocate. Există, de asemenea, un grad 
semnificativ de suprapunere între imigraţie şi procedurile penale din întreaga 
lume. De exemplu, în cadrul Uniunii Europene, Sistemul de Informaţii Schengen 
de a doua generaţie (SIS II) stochează datele personale biografice şi biometrice 
ale persoanelor care au fost implicate în infracţiuni grave sau cărora nu li se per-
mite să intre în UE. Chiar luând în considerare necesitatea autorităţilor publice 
respective de a avea acces la datele unei persoane, colectarea datelor de la per-
soanele fizice ar putea reprezenta o încălcare a dreptului la viaţă privată, drept 
garantat de diverse instrumente internaţionale şi regionale.219

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie a fost prevăzut pentru 
prima dată în Articolul 12 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 
(DUDO), ce include dreptul de a proteja viaţa privată a unei persoane, identita-
tea (de ex., numărul de securitate socială), numele, genul, demnitatea, aspectul 
fizic, sentimentele şi orientarea sexuală. În mod similar, Articolul 17 al Pactului 
internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) prevede că „[n]
imeni nu va fi supus vreunor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa particulară, în 
familia, domiciliul sau corespondenţa sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei şi 
reputaţiei sale”. Acesta prevede în continuare că „[o]rice persoană are drept la 
protecţia legii împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri”. Aceeaşi formulare 
este utilizată în Articolul 14 al Convenţiei privind lucrătorii migranţi pentru a pro-
teja lucrătorii migranţi şi familiile acestora de interferenţă arbitrară în viaţa lor de 
familie şi viaţa privată. Articolul 16 al Convenţiei cu privire la drepturile copilului 
şi Articolul 22 al Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi garan-
tează, de asemenea, în special dreptul la viaţă privată pentru copii şi persoanele 
cu dizabilităţi.

CEDO a considerat că simpla stocare a datelor unei persoane poate inter-
fera cu viaţa privată a acesteia după cum se înţelege în Articolul 8 din CEDO. 
Gradul de interferenţă depinde de natura datelor, nivelul de colectare a da-

219.  Inter alia, Articolul 12 al DUDO; Articolul 17 al PIDCP; Articolul 8 al CEDO

b) dreptul la viaţă privată şi proteCţia datelor
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telor, utilizarea ulterioară a datelor şi transferul datelor către alte ţări.220 Cu 
toate acestea, există limite cu privire la cazul în care instanţa poate să declare 
încălcarea Articolului 8:

În cazul Dalea c. Franţa,221 unui cetăţean român i-a fost interzisă 
intrarea în Germania din cauza înregistrării sale în baza de date 
SIS II, conform căreia se preciza că acestuia i s-a refuzat intrarea 
pe teritoriul Schengen. Înregistrarea a fost creată din motive de si-
guranţă publică. Reclamantul s-a adresat în instanţa administrati-
vă cu cererea ca înregistrarea respectivă să fie ştearsă. Instanţa 
a respins cererea sa fără a oferi niciun motiv bine întemeiat pentru 
crearea înregistrării. CEDO a considerat cererea ca inadmisibilă în 
baza Articolului 8 dat fiind faptul că acesta a avut posibilitatea să 
conteste proporţionalitatea acestei măsuri în faţa diferitor instanţe 
naţionale. 

Cazul Nada c. Elveţia222 face referire la interdicţia de intrare şi de 
tranzit impusă de Elveţia dlui Youssef Moustafa Nada, cetăţean cu 
dublă cetăţenie italiană şi egipteană, dat fiind că acesta a fost inclus 
în 2001 într-o listă de persoane fizice şi entităţi pretinse a fi asociate 
cu al-Qaeda. Lista respectivă a fost elaborată de un comitet al Con-
siliului de Securitate al ONU şi adoptată în Elveţia prin „Ordonanţa 
taliban”. Dl Nada trăia în Campione d’Italia, o enclavă italiană de cir-
ca 1,6 km², înconjurată de cantonul elveţian Ticino şi, prin urmare, 
a fost împiedicat în mod efectiv de a-şi părăsi comunitatea. CEDO 
a constatat că i-au fost încălcate drepturile în temeiul Articolelor 8 
şi 13 din Convenţie. 

Convenţia pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a da-
telor cu caracter personal (Convenţia privind protecţia datelor) stabileşte prin-
cipiile directoare în acest sens şi se aplică tuturor activităţilor, inclusiv privind 
stocarea datelor la frontieră.223

220.  CEDO, Leander c. Suedia, Cererea nr. 9248/81, Hotărârea din 26 martie 1987.
221.  Ibid., Dalea c. Franţa, Cererea nr. 964/07, Hotărârea din 2 februarie 2010.
222.  Ibid., Nada c. Elveţia, Cererea nr.10593/08, Hotărârea din 12 septembrie 2012; a se vedea, de ase-
menea, CJUE - Caz T-315/01 Yassin Abdullah Kadi c. Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor 
Europene.
223.  În ceea ce priveşte Convenţia privind protecţia datelor, prevederile Articolelor 2 şi 3 se aplică tuturor 
activităţilor, inclusiv în cele de aplicare a legii, unde sunt necesare date personale, variind de la colectare 
până la distrugerea acestora, inclusiv divulgarea şi doar deţinerea datelor. În plus, aceste prevederi se apli-
că tuturor informaţiilor privind persoane identificabile sub formă de text, imagini sau sunet. În conformitate 
cu Articolul 8, persoanele fizice au dreptul de a cunoaşte dacă datele lor cu caracter personal sunt prelu-
crate, să aibă acces la date, ca datele inexacte să fie corectate, iar datele prelucrate în mod ilegal să fie 
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În plus, Recomandarea (CE) nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniştri către statele 
membre privind reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în sectorul 
poliţienesc specifică faptul că:

1. datele cu caracter personal ar trebui să se limiteze la ceea ce este 
necesar „pentru prevenirea unui pericol real sau suprimarea unei 
infracţiuni”; 

2. datele sensibile ar trebui colectate doar „în caz de absolută necesi-
tate în vederea unei anumite anchete”, şi 

3. datele ar trebui folosite doar în scopuri poliţieneşti. 

Accesul persoanei vizate la datele sale personale poate fi refuzat doar în cazuri 
„indispensabile” în scopuri poliţieneşti sau pentru a proteja persoana respectivă 
sau alte persoane. 

Legislaţia Republicii Moldova acordă, de asemenea, o atenţie considerabilă 
dreptului la viaţă privată. În conformitate cu Articolul 28 din Constituţia Repu-
blicii Moldova, „[s]tatul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată.” 
Toate persoanele aflate sub jurisdicţia statului, fără discriminare, benefi-
ciază de acest drept şi au dreptul de a solicita despăgubiri în instanţă în 
cazul în care drepturile lor sunt încălcate. 

În conformitate cu Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la infor-
maţie, protecţia vieţii private a unei persoane include:

1. dreptul unei persoane de a da consimţământul sau de a refuza divul-
garea informaţiilor personale; dreptul unei persoane de a participa la 
procesul de luare a deciziilor în calitate de partener egal; 

2. dreptul la viaţă privată; 

3. dreptul de a revizui şi modifica informaţii inadecvate, inexacte, incom-
plete şi irelevante; 

4. dreptul de a nu fi identificat automat în timpul procedurii de luare a 
deciziilor cu privire la divulgarea de informaţii; şi 

blocate sau şterse. Sunt permise derogări de la principiul de protecţie a datelor şi dreptul de acces în inte-
resul protecţiei securităţii de stat, a siguranţei publice şi în interesele monetare ale statului; pentru protecţia 
persoanei în cauză; sau pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Aceste derogări trebuie să 
fie „prevăzute de lege” şi să fie „necesare într-o societate democratică”. Articolul 9 prevede că trebuie să 
existe „sancţiuni şi căi de atac adecvate în caz de încălcare” a principiului de protecţie a datelor interne. 
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5. dreptul de a se adresa în instanţele judecătoreşti cu privire la aspecte 
legate de încălcarea vieţii private.

Cadrul juridic intern se referă nu doar la baze de date, dar şi la conţinutul aces-
tora (Legea nr. 17 din 15 februarie 2007 privind protecţia datelor cu caracter 
personal). Datele privind starea de sănătate a unei persoane sau viaţa privată, 
precum şi datele privind condamnările penale, sunt categorii speciale de date 
cu caracter personal. Utilizarea datelor cu caracter personal este suprave-
gheată de Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

În ceea ce priveşte cererile de azil, Articolul 13 din Legea nr. 270 privind azilul 
în Republica Moldova se referă la confidenţialitate. Toate datele şi informaţii-
le referitoare la cererile de azil sunt confidenţiale. Obligaţia de a respecta 
principiul confidenţialităţii se aplică tuturor autorităţilor şi organizaţiilor 
ce desfăşoară activităţi în domeniul azilului, părţilor terţe implicate în pro-
cedura de azil şi acelor persoane care în mod întâmplător capătă în posesie 
astfel de date.

Luând în considerare necesitatea ca autorităţile publice re-
spective să aibă acces la datele unei persoane, protecţia drep-
tului la viaţă privată şi a datelor personale trebuie totuşi să 
fie asigurată în conformitate cu standardele internaţionale în 
domeniul drepturilor omului.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve) 

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi state membre ale Consi-
liului Europei şi sunt, astfel, supuse jurisdicţiei Curţii Europene a Drepturi-
lor Omului în baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, asumându-şi 
astfel obligaţii identice cu cele ale Republicii Moldova, totuşi UE a implementat în 
acest domeniu mecanisme avansate de protecţie a datelor. Secţiunea următoare 
va oferi o privire de ansamblu asupra principalelor prevederi în acest sens. 

Tratatele UE prevăd norme privind protecţia datelor şi respectarea vieţii priva-
te.224 Au fost stabilite mai multe sisteme informatice de colectare a datelor, cum 

224.  Tratatul de la Lisabona a introdus un temei juridic general pentru „normele privind protecţia datelor” 
din Articolul 16 al TFUE şi a inclus, de asemenea, Carta drepturilor fundamentale a UE, ca instrument 
obligatoriu, nu doar pentru instituţiile şi organismele UE, dar şi pentru statele membre atunci când acestea 
acţionează în baza legislaţiei UE. Articolul 7 al Cartei drepturilor fundamentale a UE conţine dreptul la res-
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ar fi EURODAC, Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) şi Sistemul de Infor-
maţii Schengen (SIS): 

EURODAC este o bază de date a amprentelor digitale ale solicitanţilor de azil şi 
ale migranţilor ilegali în UE. Una dintre funcţiile sale principale este de a facilita 
aplicarea Regulamentului Dublin.225 În 2009, Comisia Europeană a prezentat 
o propunere de a oferi acces agenţiilor de aplicare a legii şi/sau Europolului la 
baza de date EURODAC. Această propunere a generat multe discuţii şi preocu-
pări cu privire la probabilitatea stigmatizării şi în privinţa implicaţiilor legate de 
protecţia datelor de un astfel de nivel. 

Sistemul de Informaţii privind Vizele (VIS) este un sistem ce conţine informaţii 
despre solicitanţii de viză, inclusiv fotografii şi amprente. Acesta include date 
privind vizele statelor membre ale UE şi ale ţărilor asociate, aplică o politică co-
mună în materie de vize şi conţine informaţii doar despre persoanele din ţările ce 
se află pe „lista neagră”, în conformitate cu Regulamentul nr. 574/1999.

Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) este cel mai mare sistem de informaţii 
pentru securitate publică în Europa. În 2013, a fost introdus SIS II. Acesta per-
mite schimbul de informaţii între punctele de control ale frontierelor naţionale, 
punctele vamale şi autorităţile poliţieneşti şi, astfel, ajută la asigurarea siguranţei 
la trecerea frontierelor. Baza de date SIS II asistă la aplicarea interdicţiilor de 
intrare ce împiedică persoanele să intre şi se afle într-o ţară a UE pentru o anu-
mită perioadă de timp. Durata unei interdicţii de intrare este determinată pentru 
fiecare caz în parte. Fiecare ţară a UE poate decide în ce condiţii va emite o 

pectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. Orice limitare a acestui drept trebuie 
să fie prevăzută de lege, trebuie să respecte esenţa drepturilor şi libertăţilor recunoscute de Cartă şi trebuie 
să fie proporţională şi necesară. Articolul 8 al Cartei conţine dreptul la protecţia datelor cu caracter perso-
nal. În mod specific, aceasta cere ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod corect, în scopuri 
specificate şi în baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut 
de lege. Aceasta acordă, de asemenea, persoanelor fizice dreptul de acces la datele lor, în cazul în care 
acestea au fost colectate, şi dreptul de a le rectifica, dacă este necesar. Respectarea acestor reguli va fi asi-
gurată de o autoritate independentă. În plus, legislaţia europeană ce se ocupă de protecţia datelor include 
şi o serie de măsuri specifice, cum ar fi directivele. De exemplu, Directiva 95/46/CE (Directiva privind pro-
tecţia datelor) armonizează legislaţiile naţionale ce impun practici de gestionare a datelor de înaltă calitate 
din partea „operatorilor de date”. Aceasta garantează, de asemenea, o serie de drepturi pentru persoane. 
Directiva 2002/58/CE asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice garantează prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Regulamentul 45/2001 
se referă la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile 
şi organismele Uniunii şi libera circulaţie a acestor date. În cele din urmă, Decizia-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului impune protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării judiciare în materie 
penală şi poliţienească.
225.  Prevederile juridice ale UE ce stabilesc criteriile de identificare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de azil în cadrul Uniunii Europene, au fost elaborate în mod principal „pentru a des-
curaja multiplicarea cererilor de azil şi pentru a determina cât mai repede posibil statul membru responsabil 
să asigure accesul efectiv la procedura de azil” (Regulamentul nr. 604/2013). A se vedea şi http://www.ecre.
org/topics/areas-of-work/protection-in-europe/10-dublin-regulation.html



124 A Handbook for the Republic of Moldova

interdicţie de intrare, deşi acest lucru se află sub rezerva altor prevederi ale le-
gislaţiei UE, cum ar fi Directiva privind returnarea. Articolul 24 din Regulamentul 
1987/2006 privind baza de date SIS II defineşte două motive pentru care pot fi 
raportaţi resortisanţii ţărilor terţe: 

1. dacă persoana este considerată a fi o ameninţare pentru ordinea publică, 
siguranţa publică sau securitatea naţională; sau

2. pentru aplicarea deciziilor legate de dreptul de imigrare.

În privinţa acestor trei baze de date ale UE, la nivel european au fost exprimate 
o serie de preocupări. Înregistrarea informaţiilor cu privire la cererile de azil sau 
înregistrările în cazul reţinerii unei persoane pentru trecerea frontierei UE, riscă 
să creeze anumite categorii de persoane, bazate exclusiv pe statutul lor de mi-
graţie, ceea ce poate produce efecte discriminatorii.226 Cu toate acestea, riscul 
unui astfel de rezultat este atenuat de prezenţa unor reguli clare, limitând atât în 
termeni de timp cât şi din punct de vedere de fond, informaţiile ce pot fi păstrate 
cu privire la persoanele fizice în baza sistemelor discutate mai sus. 

Gestionarea operaţională a EURODAC, VIS şi SIS II este supravegheată de Au-
toritatea europeană pentru protecţia datelor (AEPD), care monitorizează instituţi-
ile şi organismele UE atunci când acestea prelucrează date cu caracter personal 
pentru a asigura că acestea sunt conforme cu principiile de protecţie a datelor. 
AEPD face, de asemenea, recomandări principalelor instituţii ale UE cu privire la 
noua legislaţie ce ar putea avea un impact considerabil asupra protecţiei datelor 
cu caracter personal.227 Aceste sisteme ajută să asigure că drepturile individuale 
nu sunt încălcate prin intermediul sistemelor de gestionare a migraţiei. Există 
reguli clare privind datele ce pot fi stocate şi pentru cât timp. De exemplu, pentru 
colectarea, transmiterea şi compararea amprentelor digitale ale solicitanţilor de 
protecţie internaţională, statele pot stoca şi utiliza aceste date doar pentru 72 de 
ore maximum (perioadă extensibilă în anumite cazuri cu 48 de ore), cu restricţii 
privind modul şi momentul când datele pot fi folosite.

În cele din urmă, este de remarcat că la 28 februarie 2013, Comisia UE a propus 
un „pachet de frontiere inteligente”228 pentru a accelera, a facilita şi a consolida 
procedurile de trecere a frontierei pentru străinii care călătoresc în UE. Pachetul 
consta dintr-un „program de înregistrare a călătorilor” şi un „sistem de intrare/ie-

226.  E. Guild, Criminalisation of Migration in Europe: Human Rights Implications („Incriminarea migraţiei în 
Europa: implicaţii ale drepturilor omului”), https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1579605.
227.  A se vedea Regulamentul (UE) nr. 603/2013, Capitolul 2, Articolul 9 http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN
228.  A se vedea ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/in-
dex_en.htm.
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şire” ce ar simplifica procedurile pentru persoanele din ţările terţe care călătoresc 
frecvent la frontierele externe ale spaţiului Schengen şi ar consolida securitatea 
frontierelor UE. Propunerea de către Parlamentul European şi Consiliu a acestui 
regulament privind instituirea unui program de înregistrare a călătorilor (RTP) ar 
permite persoanelor din ţările terţe care călătoresc frecvent să intre în UE prin 
controale simplificate la frontiere, sub rezerva unei examinări de securitate şi a 
unei proceduri de abilitare. Propunerea unui regulament privind instituirea unui 
sistem de intrare/ieşire (EES) pentru a înregistra datele de intrare şi ieşire ale 
cetăţenilor statelor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre ale UE 
ar necesita să se înregistreze timpul şi locul de intrare şi ieşire a resortisanţilor 
ţărilor terţe care călătoresc în UE.

C) dreptul la viaţă

Printre diversele drepturi ale omului ce au o importanţă deosebită în contextul 
gestionării frontierelor, poate fi menţionat dreptul la viaţă. 

„Fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă”229 şi „[n]imeni nu poate fi lipsit 
în mod arbitrar de viaţă”230. Astfel cum este formulat, dreptul la viaţă reprezintă 
dreptul suprem al omului, ce constituie baza tuturor celorlalte drepturi ale 
omului şi nu permite absolut nicio derogare pe timp de pace. 

Dreptul este protejat în temeiul Articolului 3 al DUDO, Articolului 2 al CEDO, 
Articolului 6 al PIDCP şi, de asemenea, indirect, prin Articolul 4 din Constituţia 
Republicii Moldova. În plus, Articolul 24 din Constituţia Republicii Moldova 
garantează în mod explicit dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, 
şi prevede că statul trebuie să garanteze aceste drepturi. 

Un corolar al acestui drept este faptul că se interzice privarea arbitrară de 
viaţă şi este de datoria fiecărui stat nu doar să se abţină de la încălcarea acestui 
drept prin acţiunile sale, dar să şi protejeze în mod activ acele persoane care 
sunt supuse jurisdicţiei sale de la orice ameninţare la adresa vieţii, inclusiv de 
„malnutriţie, boli ce pun viaţa în pericol, (...) sau de conflicte armate”231. În acest 
sens, statele au obligaţia nu doar de a respecta dreptul la viaţă, dar şi de a lua 
măsuri pozitive pentru a asigura dreptul la viaţă (de ex., obligaţia de a investiga 
decesele suspecte).232  

229.  Art. 6(1) PIDCP.
230.  Ibid.
231.  Manfred Nowak, Pactul ONU cu privire la drepturile civile şi politice. Comentariu CCPR (Ed. a doua 
rev.). Kehl am Rhein: Engel, 2005. Pp. xxxix + 1277.
232.  A se vedea de ex. Articolul 6 al PIDCP şi Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Jacobs, 
White şi Ovey: Convenţia europeană privind drepturile omului. Oxford University Press, 2014.
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Aplicarea dreptului la viaţă, în contextul gestionării frontierelor devine relevantă 
în următoarele situaţii, o serie de acţiuni devenind astfel ilegale: 

1. Orice privare arbitrară de viaţă prin omor de către agenţi ai statului, atunci 
când se atestă elemente de nelegalitate, nedreptate, caracter de capriciu 
şi nerezonabil.233 În termeni practici, o acţiune poate încălca dreptul la 
viaţă atunci când este disproporţionată în raport cu cerinţele de aplicare a 
legii. O încălcare a dreptului la viaţă poate lua, de asemenea, forma unei 
omisiuni în cazul în care autorităţile nu iau măsurile adecvate pentru a 
proteja acest drept.234

2. Decesele în custodie235 şi dispariţiile forţate, adică „răpirea şi detenţia per-
soanelor, urmată de refuzul de a dezvălui soarta şi locul aflării acestora”236

3. Extrădarea sau expulzarea dispusă cu încălcarea principiului nereturnă-
rii. Prin urmare, într-o situaţie în care un migrant se confruntă cu un risc 
real de a fi condamnat la moarte dacă este extrădat sau expulzat într-un 
alt stat (în cele ce urmează un sub-paragraf va fi destinat acestui subiect 
specific), se poate produce o încălcare a dreptului la viaţă, în afară de 
încălcarea principiului nereturnării, examinat în mod obişnuit în cadrul in-
terdicţiei asupra torturii.

Interdicţia torturii reprezintă un drept fundamental al omului, 
protejat prin mai multe prevederi ale dreptului internaţional şi 
constituie ius cogens (adică, este peremptoriu şi obligatoriu, indi-
ferent de circumstanţe, fără nicio restricţie).

În mod specific, tortura este interzisă în temeiul Articolului 5 din Declaraţia Uni-
versală a Drepturilor Omului, precum şi în temeiul Articolului 7 al PIDCP şi a Arti-
colul 3 din CEDO, şi, indirect, prin Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova, 
ca urmare a aplicării doctrinei moniste.

233.  Manfred Nowak, Comentariu CCPR (op. cit.).
234.  Ibid.
235.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
236.  Ibid.

d) interdiCţia torturii
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Interdicţia asupra torturii nu cuprinde doar tortura, dar şi trata-
mentul inuman şi degradant. Tratamentul degradant este con-
siderat mai puţin sever decât tratamentul inuman, care, la rân-
dul său, este considerat mai puţin sever decât tortura, cu toate 
acestea astfel de comportamente sunt toate interzise.

Noţiunea de tortură include „orice act prin care se provoacă în mod intenţionat 
unei persoane durere sau suferinţă acută, de natură fizică sau psihică, în scopuri 
cum ar fi obţinerea de la aceasta sau de la o terţă persoană a unor informaţii sau 
mărturisiri, de a o pedepsi pentru o faptă pe care aceasta sau o terţă persoană a 
comis-o sau de comiterea căreia este suspectată, sau intimidarea sau constrân-
gerea acesteia sau a unei terţe persoane pentru oricare alt motiv ce are la bază 
o discriminare de orice fel, atunci când o asemenea durere sau suferinţă este 
provocată de către sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al 
unei oficialităţi publice sau al unei alte persoane care acţionează în exercitarea 
atribuţiilor sale oficiale”237. 

Cu alte cuvinte, interdicţia torturii se referă la cazurile de pe-
deapsă sau tratament agravat şi deliberat, crud, inuman şi de-
gradant provocate de un agent de stat, ce implică, în general, 
un nivel minim de severitate.238 

În contextul gestionării frontierelor, o serie de forme de tratament pot încălca 
interdicţia torturii. De exemplu:

1. atunci când migranţii sunt supuşi unor controale şi proceduri ce implică 
suferinţă sau umilire (chiar şi în situaţia când nu există intenţia de a umili 
şi provoca suferinţă) şi, mai ales, în situaţii în care orice încălcare a inter-
dicţiei poate fi considerată agravată de motive rasiale având în vedere că 
sunt implicaţi străini;239  

2. atunci când, în cursul arestării şi detenţiei de către poliţie, migranţii sunt 
subiecţi ai unor acte ce depăşesc ceea ce este rezonabil şi necesar în 
circumstanţe specifice; 

237.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
238.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
239.  Ibid.
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3. atunci când migranţii sunt deţinuţi în condiţii de detenţie ce diminuează 
demnitatea lor, ce generează tratament degradant, inclusiv folosirea dis-
proporţionată a detenţiei în izolare (a se vedea, de asemenea, Capitolul 3 
cu privire la detenţie).240

nereturnare

În anumite circumstanţe, interdicţia torturii poate avea un efect extrateritorial.241 
Acest fapt conectează interdicţia cu obligaţia pozitivă a statelor de a respecta 
principiul nereturnării. Noţiunea de nereturnare derivă din termenul francez „refo-
uler”, ce înseamnă a returna sau a respinge. Această noţiune a fost iniţial elabo-
rată în baza dreptului refugiaţilor: nereturnarea se referă la obligaţia statelor de a 
nu returna un refugiat la „frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea acestuia 
ar fi ameninţată pe motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit 
grup social sau opinii politice”.242 În diverse tratate internaţionale principiul este 
formulat diferit, în modul cel mai proeminent fiind prezentat în Convenţia pentru 
refugiaţi, însă întotdeauna acesta se referă la interdicţia de a returna o persoană 
într-o ţară unde aceasta poate fi supusă riscului real de a fi persecutată.

Aceasta implică că viaţa persoanei ar putea fi pusă în pericol 
sau că aceasta ar putea fi expusă pericolului de tortură sau 
unui tratament crud, inuman sau degradant (inclusiv la pe-
deapsa cu moartea). 

Acest principiu se aplică la returnarea persoanelor ce se află 
pe teritoriul statului, atât pentru cele care au intrat în mod le-
gal, cât şi pentru cele care au intrat ilegal, precum şi pentru 
persoanele aflate la frontieră care au încercat să intre, legal 
sau ilegal, şi cărora li s-a refuzat intrarea.

O explicaţie mai amănunţită a principiului nereturnării va fi furnizată în Capitolul 
4, în care se vorbeşte de expulzarea imigranţilor, refugiaţilor şi a solicitanţilor de 
azil. Este relevant faptul că acest principiu se aplică şi la sosirea migranţilor şi 
solicitanţilor de azil la frontieră, în linii generale, atunci când individul se află sub 
jurisdicţia statului, ce presupune anumite zone, cum ar fi cele maritime (marea 

240.  Ibid.
241.  Ibid.
242.  1954 Convenţia ONU privind statutul refugiaţilor, Articolul 33(1)
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teritorială şi zona învecinată), atunci când o navă este interceptată în largul mă-
rii, dar şi în zonele de tranzit.

Cele mai frecvente cazuri implică persoane care ar fi în pericol de a fi maltratate 
de către autorităţile statului lor de origine, în cazul în care vor fi returnate. 

În anumite cazuri, principiul nereturnării se poate aplica şi când 
este vorba de ameninţare cu încălcarea drepturilor omului din 
partea unor actori non-statali, cum ar fi membrii de familie sau 
grupuri armate, în special în circumstanţe în care autorităţile 
statului, în care este returnat migrantul, nu sunt în măsură să 
ofere protecţie suficientă împotriva unor astfel de ameninţări.

În cazul H.L.R. c. Franţa, Curtea a afirmat că: „[d]at fiind caracterul 
absolut al dreptului garantat, Curtea nu exclude posibilitatea ca Ar-
ticolul 3 din Convenţie să poată fi aplicat şi în cazul în care pericolul 
provine de la persoane sau grupuri de persoane care nu deţin func-
ţii publice. Cu toate acestea, trebuie să se demonstreze că riscul 
este real şi că autorităţile statului de reşedinţă nu sunt în măsură să 
prevină riscul asigurând protecţia corespunzătoare.”243

Riscurile cărora pot fi supuşi migranţii dacă sunt expulzaţi trebuie să fie perso-
nale, ceea ce înseamnă că aceştia trebuie să fie vizaţi în mod individual sau 
fac parte dintr-o categorie de persoane în mod deosebit supuse la abuzuri 
(M.S.S. c. Belgia şi Grecia). În mod excepţional, principiul poate fi aplicat în 
cazul în care ţara în care migrantul trebuie expulzat este afectată de un climat 
general de violenţă. 

În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că principiul nereturnării se 
aplică şi atunci când migranţii şi solicitanţii de azil sunt trimişi 
înapoi într-o ţară care i-ar putea deporta într-o altă ţară în care 
aceştia ar fi în pericol.

243.  Ibid., H.L.R. c. Franţa (CG), Cerere nr. 24573/94, Hotărâre din 29 aprilie 1997.
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În cazul Sharifi şi alţii c. Italia şi Grecia, CEDO a constatat că retur-
narea în Grecia a treizeci şi două de cetăţeni afgani, a doi cetăţeni 
sudanezi şi a unui cetăţean al Eritreei, care au intrat ilegal în Italia 
din Grecia, a încălcat Articolul 3 precum şi Articolul 13, aşa cum 
aceştia se temeau în mod rezonabil că vor fi deportaţi în ţările lor de 
origine, unde s-au confruntat cu riscul morţii, torturii sau tratamentu-
lui inuman sau degradant.244

Nimeni nu poate fi returnat într-o ţară în care viaţa i-ar fi ame-
ninţată sau unde ar putea fi expus la pericolul de tortură sau 
pedeapsă sau tratament crud, inuman sau degradant (inclusiv 
la pedeapsa cu moartea).245

Principiul nediscriminării este reflectat în toate tratatele internaţionale privind 
drepturile omului şi implică tratament egal al unui individ sau grup, indiferent 
de caracteristicile specifice, asigurarea tuturor celorlalte drepturi şi libertăţi ale 
omului protejate de standardele internaţionale. Acesta este inclus, de exemplu, 
în Articolul 2 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO), Articolul 26 
din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (PIDCP), Articolul 
14 şi Protocolul nr. 12 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi, în mod 
indirect, în Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova ca urmare a aplicării 
doctrinei moniste în sistemul juridic al Republicii Moldova. De notat că mai multe 
articole din Constituţie acordă o atenţie deosebită nediscriminării. 

În mod tradiţional, motive nepermise pentru discriminare includ 
factori precum rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politi-
că sau altele, origine naţională sau socială, avere, naştere sau 
orice alt statut.246 În ceea ce priveşte aceşti factori, noţiunea de 
discriminare cuprinde orice „eşec de a trata toate persoanele în 
mod egal în cazul în care nu pot fi găsite distincţii rezonabile 
între persoanele favorizate şi cele care nu sunt favorizate.”247 

244.  Ibid, Sharifi şi alţii c. Italia şi Grecia, Cerere nr. 16643/09, Hotărâre din 21 octombrie 2014.
245.  Acest lucru rezultă din aderarea Republicii Moldova la CEDO.
246.  Cf. Articolul 2, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
247.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).

e) nedisCriminare
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În termeni practici, rolul principiului nediscriminării în contextul gestionării fron-
tierelor este important, deşi limitat. Pe de o parte, principiul nu interzice elabo-
rarea unor politici ce fac distincţia între intrarea cetăţenilor statului respectiv şi 
intrarea migranţilor pe teritoriul acestui stat. Pe de altă parte, principiul interzice 
orice tratament inegal în baza unor criterii nerezonabile, disproporţionate şi non-
obiective.248 

Următoarele paragrafe oferă o scurtă prezentare a rolului principiului nediscri-
minării în aspecte ce ţin de gestionarea frontierelor în cadrul diferitor regimuri 
juridice, relevante în contextul Republicii Moldova. 

În ceea ce priveşte intrarea pe teritoriul unui stat, Comitetul pentru Drepturile 
Omului al ONU a declarat că „Pactul [PIDCP] nu recunoaşte dreptul străinilor de 
a intra sau de a se stabili pe teritoriul unui stat parte. Este, în principiu, de com-
petenţa statului de a decide pe cine admite pe teritoriul său. Cu toate acestea, 
în anumite circumstanţe, un străin se poate bucura de protecţia Pactului, chiar şi 
în ceea ce priveşte intrarea sau şederea, de exemplu, atunci când este vorba de 
consideraţii legate de nediscriminare, interdicţia tratamentelor inumane şi res-
pectarea vieţii de familie.”249 Declaraţia reafirmă că, deşi dreptul general de intra-
re nu este recunoscut per se de PIDCP pentru non-cetăţeni, statele trebuie totuşi 
să implementeze politici de migrare în conformitate cu principiul nediscriminării.

Problema intrării a fost pusă în discuţie direct în cazul Aumeeruddy-
Cziffra c. Mauritius.250 CCPR a examinat legislaţia privind imigraţia 
în Mauritius, ce acordă în mod automat femeilor străine dreptul de 
a rămâne în ţară în cazul în care se căsătoresc cu bărbaţi din Ma-
uritius, dar nu acordă acelaşi lucru bărbaţilor străini care se căsă-
toresc cu femei din Mauritius. S-a constatat că legislaţia în materie 
de imigraţie este discriminatorie pe criterii de gen, încălcând astfel 
PIDCP.

Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discrimina-
re rasială (ICERD) interzice în mod specific discriminarea rasială.251 După cum 
s-a menţionat deja, în domeniul controlului imigrării, se permite diferenţierea în-
tre cetăţeni şi non-cetăţeni, însă aplicarea unor astfel de controale pe baza de 

248.  Manfred Nowak, Comentariu CCPR (op. cit.).
249.  Comentariu General nr. 15 privind poziţia străinilor conform Pactului.
250.  Shirin Aumeeruddy-Cziffra şi alte 19 femei mauritiene c. Mauritius, Comunicare nr. R.9/35, U.N. Doc. 
Sup. nr. 40 (A/36/40) la 134 (1981).
251.  ICERD, Articolul 2.
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rasă, culoare, origine etnică sau naţională trebuie să constituie, de asemenea, 
obiectul unui control în baza ICERD. Discriminarea rasială este interzisă în mod 
explicit prin Articolul 5 în contextul dreptului de a părăsi şi de a reveni în propria 
ţară, precum şi a dreptului la liberă circulaţie şi şedere într-o ţară. Deşi dreptul de 
intrare pentru non-cetăţeni nu este menţionat în mod explicit în Articol, este de 
remarcat faptul că lista drepturilor şi libertăţilor incluse nu este una exhaustivă.252

La nivel european, CEDO oglindeşte PIDCP şi ICERD cu privire la nediscrimina-
re şi se aplică în cazul tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia unui stat parte, 
indiferent de naţionalitate sau statutul juridic. În CEDO principiul nediscriminării 
se găseşte în Articolul 14. Interzicerea discriminării de gen şi a discriminării 
rasiale în aspecte ce ţin de trecerea frontierei au fost afirmate în mod spe-
cial de către CEDO.253

În cazul Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatul Unit,254 CEDO 
a decis că normele în materie de imigraţie ce nu permit soţului unei 
femei să rămână cu aceasta sau să i se alăture în Marea Britanie, 
dar ce permit soţiei unui bărbat într-o situaţie similară să o facă, 
constituie o discriminare pe criterii de gen.

În cazul Timishev c. Rusia din 2005, CEDO a subliniat că „în orice 
circumstanţă, (...), nicio diferenţă de tratament ce se bazează ex-
clusiv sau într-o măsură decisivă pe originea etnică a unei persoane 
nu poate fi justificată în mod obiectiv într-o societate democratică 
contemporană, construită pe principiile pluralismului şi a respectării 
diferitelor culturi”.255

Profilarea rasială sau etnică, de exemplu a comunităţii de romi care că-
lătoresc în statele părţi ale CEDO, poate fi considerată, de asemenea, ca 
tratament discriminator. Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intole-
ranţei (ECRI) defineşte profilarea rasială ca „folosirea de către poliţie, fără nicio 
justificare obiectivă şi rezonabilă, a unor criterii precum rasă, culoare, limbă, 
religie, naţionalitate sau origine naţională sau etnică, în activităţile de control, 
supraveghere sau de anchetare”256; şi, în acest context, discriminarea persoane-

252.  CERD, a 48-a Sesiune, 1996, Recomandarea Generală XX cu privire la Articolul 5 al Convenţiei.
253.  CEDO, Asiatici din Africa de Est c. Regatului Unit, Cereri nr. 4715/70; 4783/71; 4827/71, Decizia din 
6 martie 1978. 
254.  Ibid., Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatul Unit, Plenară, Caz nr. 15/1983/71/107-109, Hotărâ-
rea din 24 aprilie 1985.
255.  Ibid., Timishev c. Rusia, Cereri nr. 55762/00 şi 55974/00, Hotărârea din 13 decembrie 2005.
256.  ECRI, Recomandare de politică generală privind combaterea rasismului şi discriminării rasiale în 
activităţile poliţiei.
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lor de etnie romă şi recunoaşterea faptului că „minorităţile necesită protecţie 
specială şi colectivă, dacă drepturile lor urmează a fi respectate”257 capătă 
o importanţă deosebită în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului.

Mai multe articole din Constituţia Republicii Moldova se referă la nediscrimi-
nare şi egalitate. Articolul 16 prevede că toţi cetăţenii Republicii Moldova 
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, 
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă poli-
tică, avere sau origine socială, precum şi Articolul 19(1) prevede că ce-
tăţenii străini şi apatrizii se bucură de aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi 
cetăţenii Republicii Moldova. În conformitate cu Articolul 16, Articolul 19(1) 
şi Articolul 41(2) din Constituţie, toate autorităţile publice trebuie să respecte 
principiul egalităţii în relaţia cu cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, 
apatrizii şi persoanele juridice. În mod similar, Constituţia interzice de a acorda 
unei persoane un tratament legal special cu scopul de a o plasa într-o poziţie 
de subordonare sau supraordonare în comparaţie cu ceilalţi cetăţeni. Articolul 
4 din Constituţie prevede ca prevederile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile omului să fie interpretate şi aplicate în conformitate cu instrumentele 
internaţionale ratificate de Republica Moldova. Cu toate acestea, spre deo-
sebire de instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor omului la care 
Republica Moldova este parte, lista de criterii de discriminare interzise în Arti-
colul 16(2) este oarecum limitată. Dar având în vedere dispoziţiile Articolului 4, 
agenţii statului moldovenesc vor acţiona în conformitate cu obligaţiile ce 
le revin în virtutea obligaţiilor asumate la nivel internaţional (în materie 
de drepturile omului) de Republica Moldova.

În ceea ce priveşte solicitanţii de azil la frontieră, principiul nediscriminării este 
enumerat ca un principiu general în Legea privind azilul în Republica Moldo-
va, ce prevede în Articolul 10 că „prevederile legislaţiei naţionale se aplică 
solicitanţilor de azil şi beneficiarilor unei forme de protecţie fără discriminare, 
indiferent de rasă, cetăţenie, etnie, limbă, religie, apartenenţă politică, catego-
rie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă.” Acest principiu este, de 
asemenea, reiterat în Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea 
străinilor în Republica Moldova.

257.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
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Principiul nediscriminării este reflectat în toate tratatele inter-
naţionale privind drepturile omului. Principiul nu împiedică 
statele să aplice politici de gestionare a frontierelor care să tra-
teze cetăţenii şi străinii în mod diferit, dar limitează exercitarea 
suveranităţii lor, impunând unele caracteristici pentru o astfel 
de diferenţiere: doar o diferenţiere rezonabilă, proporţională şi 
obiectivă nu încalcă principiul nediscriminării. 

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve) 

Principiul nediscriminării şi egalităţii este prezent în mai multe articole din Tra-
tatul privind Uniunea Europeană (TUE) şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE).258 Acest principiu a fost, de asemenea, reiterat în legislaţia 
secundară şi prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).259 
Aici, principiul este reiterat, în general, în condiţii similare cu CEDO. Cu toate 
acestea, există unele domenii în care cetăţenii non-UE sunt excluşi din 
aplicarea standardelor incluse în legislaţia UE. De exemplu, libertatea de cir-
culaţie a persoanelor în UE se aplică doar cetăţenilor din statele membre ale UE 
(a se vedea Capitolul 1 pentru mai multe detalii în acest sens). În plus, directivele 
privind nediscriminarea conţin diverse excluderi în aplicarea lor în cazul resorti-
sanţilor din ţările terţe. De exemplu, Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/
CE) se concentrează doar pe asigurarea egalităţii rasiale şi nu acoperă diferen-
ţele de tratament bazate pe naţionalitate sau statutul juridic al resortisanţilor din 
ţările terţe. 

258.  Articolul 2 şi 3(3) al TUE.
259.  A se vedea Directiva privind egalitatea de gen (2006/54/CE); Directiva privind tratamentul egal la ocu-
parea forţei de muncă (2000/78/CE); şi cazul Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG., CEJ, Cauza 
C-555/07, Hotărârea Curţii (Marea Cameră) din 19 ianuarie 2010.
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Noţiunea de proces echitabil implică efectuarea unor proceduri judiciare în con-
formitate cu „norme şi principii general acceptate ce prevăd protecţia şi respec-
tarea drepturilor individuale, inclusiv preavizul şi dreptul la un proces echitabil 
în faţa instanţei sau a unei agenţii administrative împuternicite să ia decizii 
pe marginea cazului”260.

Printre instrumentele juridice internaţionale ce garantează un proces echitabil 
pot fi menţionate următoarele prevederi: Articolele 7 şi 10 din DUDO, Articolul 
14 din PIDCP şi Articolul 6 din CEDO. Prin acestea se afirmă că, prin lege, toate 
persoanele au dreptul la protecţie juridică în temeiul principiului nediscriminării261 
şi că acestea vor fi tratate egal în faţa instanţelor judecătoreşti.262 Conţinutul 
acestora prezintă „un simbol pregnant a ceea ce constituie o administrare corec-
tă a justiţiei”263 ca element fundamental al noţiunii de stat de drept. 

În contextul gestionării frontierelor, standardele procedurale ce trebuie garantate 
în conformitate cu regula unui proces echitabil asigură migranţilor:

1. în cazul urmăririlor penale şi a litigiilor legate de drepturi şi obligaţii în in-
stanţe judecătoreşti, dreptul la o audiere corectă (adică, cu respectarea 
principiului „egalităţii armelor”264) şi publică în faţa unei instanţe indepen-
dente, competente şi imparţiale. Aceasta reprezintă aşa-numitul drept de 
acces la o instanţă, ce trebuie însoţit de necesitatea eficienţei pro-
cedurilor judiciare. Cerinţele generale pentru un proces echitabil includ 
necesitatea unui anumit grad de egalitate procedurală, dreptul de a avea 
un proces contradictoriu cu prezentarea dovezilor pentru ambele părţi, 
dreptul general de a se prezenta în persoană la proces (în situaţia în 
care prezenţa are o importanţă esenţială pentru corectitudinea procedurii) 
şi de a participa efectiv la proces.265 

2. dreptul la un proces public (adică, publicitatea procedurii, precum şi 
pronunţarea publică a hotărârii), cu excepţia situaţiilor în care urmează 
a fi protejate interesele unui copil;266 hotărârea trebuie să derive dintr-o 
procedură de lungime rezonabila (judecarea procesului într-un termen re-

260.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
261.  A se vedea de ex. Articolul 7 DUDO.
262.  A se vedea de ex. Articolul 14 al PIDCP.
263.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
264.  Manfred Nowak, Comentariul CCPR (op. cit.).
265.  Cf. Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului 
(op. cit.).
266.  A se vedea de ex. Articolul 14 al PIDCP.

f) proCes eChitabil
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zonabil), în special, în situaţii ce se referă la deţinuţi;

3. dreptul de a fi informat cu privire la taxele a fi achitate şi într-o limbă 
pe care o poate înţelege (cu asistenţa gratuită a unui interpret);267

4. dreptul de a dispune de suficient timp pentru a-şi pregăti apărarea şi 
de a comunica cu un avocat.268 

Aceste garanţii afectează politicile de gestionare a frontierei în mai multe aspec-
te. De exemplu, pentru a asigura protecţie împotriva expulzării, nu poate fi luată 
o decizie arbitrară de expulzare (Articolul 13 al PIDCP) şi toţi cetăţenii străini 
care se află în mod legal pe teritoriul ţării şi constituie subiectul unui ordin de 
expulzare ar trebui să aibă acces la reprezentare juridică cu scopul de a putea 
contesta şi prezenta motive împotriva expulzării lor269, cu excepţia cazului când 
există motive imperioase legate de siguranţa naţională ce limitează sau exclud 
aplicabilitatea acestui drept 270. 

267.  A se vedea de ex. Articolul 14 al PIDCP..
268.  Ibid.
269.  Observaţii finale privind Danemarca, CCPR/CO/70/DNK, 31 octombrie 2001, paragr. 17.
270.  V.R.M.B. c. Canada, CCPR/C/33/D/236/1987, 18 iulie 1988, paragr. 6.3; Karker c. Franţa, CCPR/
C/70/D/833/1998, 26 octombrie 2000, paragr. 9.3.



DREPTURILE MIGRANŢILOR
ÎN DETENŢIE

CAPITOLUL III
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Motivele pentru care migranţii pot fi reţinuţi (în statul de destinaţie) sunt nenumă-
rate. Statele trebuie, în primul rând, să respecte legea, iar migranţii, în acest 
sens, ca orice altă persoană în jurisdicţia unui anumit stat, pot fi reţinuţi sub 
suspiciunea de a fi comis o încălcare a legislaţiei ţării în cauză. Dar, în afară de 
aceasta, mai există o serie întreagă de alte motive specifice pentru a reţine 
un migrant. Persoanele suspectate de încălcarea regimului de vize, de intrare 
ilegală sau sosire neautorizată, precum şi persoanele care constituie obiectul 
deportării şi îndepărtării sunt uneori ţinute în detenţie până la luarea unei decizii 
de către autorităţile de imigrare fie de a le acorda o viză şi de a le elibera, fie de 
a le repatria în ţara lor de plecare/origine. Practicile de reţinere sau întemniţare 
obligatorie a persoanelor care solicită azil sau care sunt considerate a fi imigranţi 
ilegali, sau au sosit neautorizat într-o ţară nu sunt, de asemenea, mai puţin frec-
vente. Uneori poate fi, de asemenea, necesar de a plasa în detenţie persoanele 
care ar putea să se ascundă de autorităţi dacă nu sunt plasate în custodie.

În ceea ce priveşte detenţia migranţilor, statele trebuie să le garanteze anumi-
te drepturi. Acestea se referă în primul rând la tratamentul acordat migran-
ţilor în timp ce aceştia sunt deţinuţi. În acest sens, statele trebuie să asigure 
că migranţii beneficiază de cele mai fundamentale drepturi şi, anume, că le este 
protejat dreptul la viaţă şi că nu sunt supuşi torturii, tratamentelor inumane sau 
degradante. În afară de aceasta, statele sunt obligate să mai asigure anumite 
standarde minime privind tratamentul deţinuţilor, în special, în ceea ce priveşte 
dreptul la sănătate. Dreptul de a fi informat despre motivele detenţiei, habeas 
corpus şi interzicerea detenţiei arbitrare reprezintă, de asemenea, garanţii im-
portante pe care statele trebuie să le asigure migranţilor în detenţie, prevederi 
speciale fiind aplicate unor grupuri identificate ca fiind vulnerabile, cum ar fi vic-
timele torturii, femei şi copii.

Aceste drepturi sunt protejate printr-o serie de regimuri juridice multini-
velare ce se suprapun, inclusiv de o varietate de tratate internaţionale, ius co-
gens şi dreptul internaţional cutumiar, aparatul juridic al Consiliului Europei şi, în 
special, Convenţia europeană a drepturilor omului şi, desigur, dreptul intern din 
Republica Moldova. Şi drepturile înseşi se suprapun într-o măsură semnificativă. 
Cu toate acestea, în acest capitol s-a făcut un efort pentru a reflecta prevederile 
relevante într-un mod sistematic.

Capitolul începe cu o scurtă recapitulare a dreptului la viaţă care a fost deja tratat 
în detaliu în capitolul anterior, explicându-se de ce tocmai respectarea acestui 
drept este esenţială în contextul detenţiei. După aceea, a doua secţiune cu-
prinde o prezentare mai detaliată a interdicţiei torturii, tratamentelor inumane şi 
degradante, inclusiv a obligaţiei statului de a menţine anumite standarde privind 
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tratamentul uman în timpul detenţiei. Cea de-a treia secţiune oferă o prezentare 
generală a demnităţii umane, precum şi a dreptului la sănătate în contextul de-
tenţiei.

Capitolul continuă apoi cu aspecte legate de garanţiile procedurale, prezentând 
un rezumat privind interzicerea detenţiei arbitrare, dreptul de a fi informat cu 
privire la motivele detenţiei, habeas corpus şi controlul jurisdicţional. Capitolul 
se încheie cu evaluarea unor garanţii ce sunt acordate grupurilor identificate ca 
fiind vulnerabile.
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Printre diversele drepturilor ale omului, relevante în contextul detenţiei, dreptul 
la viaţă este cu siguranţă unul ce trebuie menţionat. Acest drept a fost discutat în 
detaliu în Capitolul 2, prin urmare nu vom prezenta aici decât un scurt rezumat 
în acest sens. 

„Fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă”271 şi „[n]imeni nu poate fi lipsit 
în mod arbitrar de viaţă”272. Astfel cum este formulat, dreptul la viaţă reprezintă 
dreptul suprem al omului, ce constituie baza tuturor celorlalte drepturi ale 
omului şi nu permite absolut nicio derogare pe timp de pace.

Dreptul este protejat în temeiul Articolului 3 al Declaraţiei Universale a Drepturi-
lor Omului (DUDO), Articolului 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO), Articolului 6 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi po-
litice (PIDCP) şi, de asemenea, indirect, prin Articolul 4 din Constituţia Republi-
cii Moldova. În plus, Articolul 24 din Constituţie garantează în mod explicit 
dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, şi prevede că statul trebuie 
să garanteze aceste drepturi. 

Un corolar al acestui drept este faptul că privarea arbitrară de viaţă este inter-
zisă şi este de datoria fiecărui stat nu doar să se abţină de la încălcarea acestui 
drept prin acţiunile sale, dar să şi protejeze în mod activ acele persoane care 
sunt supuse jurisdicţiei sale de la orice ameninţare la adresa vieţii, inclusiv 
de „malnutriţie, boli ce pun viaţa în pericol, (...) sau de conflicte armate”273. 
În acest sens, statele au obligaţia nu doar de a respecta dreptul la viaţă, dar şi 
de a lua măsuri pozitive pentru a asigura dreptul la viaţă (de ex., obligaţia de a 
investiga decesele suspecte).274

Aplicarea dreptului la viaţă în contextul detenţiei devine relevantă în următoarele 
circumstanţe, o serie de acţiuni devenind astfel ilegale:

1. Orice privare arbitrară de viaţă prin omor de către agenţi ai statului, atunci 
când se atestă elemente de nelegalitate, nedreptate, caracter de capriciu 
şi nerezonabil.275 În termeni practici, o acţiune poate încălca dreptul la 
viaţă atunci când este disproporţionată în raport cu cerinţele de aplicare a 
legii. O încălcare a dreptului la viaţă poate lua, de asemenea, forma unei 

271.  Art. 6(1) PIDCP.
272.  Ibid.
273.  M. Nowak, Pactul ONU cu privire la drepturile civile şi politice. Comentariu CCPR, Ed. a 2a. (în conti-
nuare Nowak), Engel 2005, p. 1277.
274.  A se vedea, de ex., Articolul 6 al PIDCP şi Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Jacobs, 
White şi Ovey: Convenţia europeană privind drepturile omului. Oxford University Press, 2014.
275.  Nowak, p. 1277.

a) dreptul la viaţă
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omisiuni în cazul în care autorităţile nu iau măsurile adecvate pentru a 
proteja acest drept.276

2. Decesele în custodie277 şi dispariţiile forţate, adică „răpirea şi detenţia per-
soanelor, urmată de refuzul de a dezvălui soarta şi locul aflării acestora”278

3. Extrădarea sau expulzarea dispusă cu încălcarea principiului nereturnării. 
Prin urmare, într-o situaţie în care un migrant se confruntă cu un risc real 
de a fi condamnat la moarte dacă este extrădat sau expulzat într-un alt 
stat (se poate produce o încălcare a dreptului la viaţă, în afară de încălca-
rea principiului nereturnării, examinat în mod obişnuit în cadrul interdicţiei 
asupra torturii).

În contextul detenţiei, obligaţia activă a statului este de a proteja persoanele afla-
te în jurisdicţia sa de ameninţări la viaţa lor. Prin îndatoririle faţă de persoanele 
care sunt plasate în detenţie, statul trebuie inter alia să ofere asistenţă medicală, 
condiţii umane şi protecţie împotriva torturii, tratamentului inuman şi degradant 
(toate acestea sunt discutate în detaliu mai jos). Statul trebuie să aibă grijă ca, în 
urma detenţiei, nicio persoană să nu fie lipsită în mod arbitrar de viaţă, inter alia, 
prin malnutriţie, maltratare sau abuz.

Interdicţia torturii reprezintă un drept fundamental, protejat de o serie de 
prevederi din dreptul internaţional şi constituie ius cogens (adică, o normă 
imperativă şi obligatorie, indiferent de circumstanţe, fără nicio restricţie).

În mod specific, tortura este interzisă în temeiul Articolului 5 al DUDO, precum 
şi în temeiul Articolului 7 al PIDCP şi Articolul 3 al CEDO, dar şi, indirect, prin 
Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova, ca urmare a aplicării doctrinei mo-
niste.

Interdicţia asupra torturii nu se referă doar la tortură, aceas-
ta cuprinde, de asemenea, tratamentul inuman şi degradant. 
Tratamentul degradant este considerat mai puţin sever decât 
tratamentul inuman, care, la rândul său, este considerat mai 
puţin sever decât tortura, totuşi, astfel de comportamente sunt 
interzise în egală măsură.

276.  Nowak, p. 1277.
277.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
278.  Ibid.

b) interdiCţia torturii şi neCesitatea de a asigura Condiţii umane
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Noţiunea de tortură include „orice act prin care se provoacă în mod intenţionat 
unei persoane durere sau suferinţă acută, de natură fizică sau psihică, în scopuri 
cum ar fi obţinerea de la aceasta sau de la o terţă persoană a unor informaţii sau 
mărturisiri, de a o pedepsi pentru o faptă pe care aceasta sau o terţă persoană a 
comis-o sau de comiterea căreia este suspectată, sau intimidarea sau constrân-
gerea acesteia sau a unei terţe persoane pentru oricare alt motiv ce are la bază 
o discriminare de orice fel, atunci când o asemenea durere sau suferinţă este 
provocată de către sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al 
unei oficialităţi publice sau al unei alte persoane care acţionează în exercitarea 
atribuţiilor sale oficiale”279. 

Cu alte cuvinte, interdicţia torturii se referă la cazurile de pe-
deapsă sau tratament agravat şi deliberat, crud, inuman şi de-
gradant provocat de un agent de stat, ce implică, în general, un 
nivel minim de severitate.280 

În contextul detenţiei, o serie de forme de tratament pot încălca interdicţia torturii. 
De exemplu:

1. atunci când migranţii sunt supuşi unor controale şi proceduri ce implică 
suferinţă sau umilire (chiar şi în situaţia când nu există intenţia de a umili 
şi provoca suferinţă) şi, mai ales, în situaţii în care orice încălcare a inter-
dicţiei poate fi considerată agravată de motive rasiale având în vedere că 
sunt implicaţi străini;281

2. atunci când, în cursul arestării şi detenţiei de către poliţie, migranţii sunt 
supuşi unor acte ce depăşesc ceea ce este rezonabil şi necesar în circum-
stanţe specifice; şi 

3. atunci când migranţii sunt deţinuţi în condiţii de detenţie ce diminuează 
demnitatea şi valoarea lor, ce generează tratament degradant, de exem-
plu:

a. folosirea disproporţionată a detenţiei în izolare; 

b. imposibilitatea de a recunoaşte şi a se ocupa de cererile repetate ale 
deţinuţilor; 

279.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
280.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks, şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).
281.  Ibid.
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c. aplicarea şi respectarea normelor de detenţie într-un mod arbitrar şi in-
egal, crearea unui climat de suspiciune şi neîncredere în rândul deţinu-
ţilor; şi 

d. vizitarea celulelor sau camerelor unde se află deţinuţii fără niciun motiv 
şi pe neprins de veste.

Cu scopul de a-şi îndeplini obligaţiile asumate în materie de interdicţie a torturii 
şi tratamentului inuman sau degradant, statele trebuie să asigure spaţii adecvate 
pentru ca persoanele reţinute să nu fie plasate în condiţii de supraaglomerare. 
Prin urmare, nu trebuie să se depăşească capacitatea de proiectare a centrelor 
în acest sens.

Derogări de la interdicţia asupra torturii nu sunt permise în niciun caz. 

Cadrul legal de bază relevant pentru interdicţia asupra torturii este asigurat de 
sistemul Consiliului Europei.

În cazul M.S.S. c. Belgia şi Grecia,282 CtEDO a considerat că Grecia 
a încălcat Articolul 3 dat fiind condiţiile de detenţie şi acomodare în 
Grecia, precum şi Articolul 13 (dreptul la un recurs efectiv), corobo-
rat cu Articolul 3, ca urmare a deficienţelor înregistrate în procedura 
de azil la care a recurs solicitantul. Având în vedere deficienţele 
procedurii de azil şi condiţiile în care au fost plasate persoanele 
deţinute în Grecia, care nu ar fi putut fi necunoscute autorităţilor 
belgiene la data expulzării reclamantului, Curtea a declarat, de ase-
menea, încălcarea Articolului 3 de către Belgia ca urmare a expu-
nerii solicitantului la riscuri legate de aceste deficienţe şi condiţiile 
de detenţie şi de viaţă.

Cazul de mai sus demonstrează că condiţiile de detenţie din ţara de destinaţie, 
în cazul returnării migranţilor care se confruntă cu riscul de a fi plasaţi în detenţie, 
pot fi, de asemenea, relevante pentru autorităţile statului de trimitere şi obligaţiile 
acestuia în baza dreptului internaţional privind drepturile omului. 

În afară de interdicţia torturii, statele sunt obligate să asigure condiţii umane 
pentru toţi cei aflaţi în detenţie şi să asigure îndeplinirea unor standarde minime.

282.  Ibid., M.S.S. c. Belgia şi Grecia (CG), Cerere nr. 30696/09, Hotărâre din 21 ianuarie 2011.
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Standardele internaţionale ce stipulează condiţiile minime pentru persoanele 
aflate în detenţie sunt reprezentate de:

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; 

2. Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inu-
mane sau degradante; 

3. Rezoluţia ONU 43/173, Ansamblu de principii privind protecţia tuturor per-
soanelor care se află sub orice formă de detenţie sau închisoare; 

4. Rezoluţia ONU 40/33 (Reguli Standard Minimale ale ONU cu privire la 
administrarea justiţiei pentru minori („Regulile de la Beijing”)); şi 

5. Normele minime pentru tratamentul deţinuţilor, adoptate de primul Con-
gres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimelor şi tratamentul delin-
cvenţilor şi aprobate de Consiliul Economic şi Social în rezoluţiile sale 663 
C (XXIV) din 31 iulie 1957 şi 2076 (LXII) din 13 mai 1977.

Acest ansamblu de instrumente cere ca deţinuţii să fie trataţi cu demnitate şi 
respect. Condiţiile de detenţie trebuie să respecte drepturile omului, inclu-
siv dreptul la viaţa de familie şi la viaţă privată; dreptul la asistenţă medicală, 
cazare şi hrană adecvată; dreptul la viaţă culturală; dreptul la timp liber; dreptul 
la religie; şi dreptul la educaţie.

Prin urmare, autorităţile competente ar trebui să asigure cazare decentă şi, anu-
me, cazare ce corespunde tuturor reglementărilor naţionale şi locale în termeni 
de sănătate. Blocurile sanitare ar trebui să permită fiecărui deţinut să-şi îndepli-
nească necesităţile într-un mod curat şi decent. Deţinuţii ar trebui să aibă paturi 
individuale, bărbaţii şi femeile ar trebui să fie plasaţi separat, iar familiilor 
ar trebui să li se ofere spaţii corespunzătoare. Fiecare deţinut ar trebui să 
primească alimente cu o valoare nutritivă adecvată vârstei şi condiţiei fizice a 
deţinutului. La solicitare, alimente ce corespund practicilor religioase ale deţi-
nutului. Tuturor deţinuţilor urmează să li se asigure îngrijire medicală adecvată 
şi, atunci când este necesar, aceştia ar trebui să fie transferaţi în instituţii me-
dico-sanitare corespunzătoare. În plus, deţinuţii ar trebui să fie supuşi unui 
examen medical cât mai curând posibil pentru a identifica supravieţuitorii 
torturii şi deţinuţii cu alte nevoi speciale, astfel încât să li se poată oferi 
îngrijirea adecvată. Deţinuţilor minori trebuie să li se ofere educaţie similară cu 
cea oferită cetăţenilor ţării respective - deşi, de regulă, copiii nu ar trebui să fie 
reţinuţi, iar în cazul în care aceştia sunt plasaţi în detenţie, acest lucru ar trebui 
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să fie o măsură de ultimă instanţă şi pentru un termen cât mai scurt posibil.283 Şi 
deţinuţii adulţi ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi continua studiile sau să aibă 
acces la învăţământul vocaţional. În cele din urmă, în timpul detenţiei deţinuţii ar 
trebui să aibă acces la activităţi de agrement. 

Consiliul Europei reproduce, în mare măsură, standardele de mai sus, asi-
gurând persoanelor aflate în detenţie condiţii minime reglementate de:

1. Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale; 

2. Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor şi trata-
mentelor inumane sau degradante; 

3. Recomandarea Rec(2006)2 a Comitetului de Miniştri către statele mem-
bre cu privire la normele penitenciare europene; şi Recomandarea 
Rec(2006)13 a Comitetului de Miniştri către statele membre privind uti-
lizarea detenţiei provizorii, condiţiile în care are loc aceasta şi furnizarea 
unor garanţii împotriva abuzurilor; şi 

4. Linii directoare privind protecţia drepturilor omului în contextul procedurilor 
de azil accelerate (Articolul XI), adoptate de Comitetul de Miniştri la 1 iulie 
2009.

Aceste standarde includ, inter alia284:

1. spaţii adecvate, potrivite pentru situaţia specifică de detenţie în contextul 
controlului imigraţiei şi, prin urmare, diferite de cele ale deţinuţilor din pe-
nitenciare sau a persoanelor plasate în centre de detenţie preventivă285;

2. condiţii de detenţie adecvate pentru situaţia deţinutului, de exemplu, un 
spital pentru un pacient cu probleme de sănătate mintală286 sau un loc de 
cazare ce permite membrilor unei familii să rămână împreună;

3. acces la blocuri sanitare, duşuri şi, în general, la un mediu curat, sigur şi 
sănătos în termeni de spaţiu, lumină, ventilaţie, activităţi în aer liber etc.287;

283.  Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariu General nr. 6, http://www2.ohchr.org/english/bo-
dies/crc/docs/GC6.pdf, paragr. 61.
284.  Alte exemple relevante de jurisprudenţă sunt: Peers c. Grecia, CtEDO, Cererea nr. 28524/95, Ho-
tărârea din 19 aprilie 2001; Dougoz c. Grecia, CtEDO, Cerere nr. 40907/98, Hotărârea din 6 martie 2001; 
Kalashnikov c. Federaţia Rusă, CtEDO, Cerere nr. 47095/99, Hotărârea din 15 iulie 2002; şi Van der Ven c. 
Ţările de Jos, CtEDO, Cerere nr. 50901/99, Hotărârea din 4 februarie 2003.
285.  CtEDO, Saadi c. Regatul Unit (CG), Cerere nr. 13229/03, Hotărâre din 29 ianuarie 2008.
286.  Ibid., Aerts c. Belgia, Cerere nr. 25357/94, Hotărâre din 30 iulie 1998.
287.  Ibid., Orchowski c. Polonia, Cerere nr. 17885/04, Hotărâre din 22 octombrie 2009.
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4. contact şi comunicare cu exteriorul, avocatul şi familia288; şi 

5. acces la servicii religioase, zone separate pentru practici religioase şi po-
sibilităţi pentru deţinuţi de a-şi practica religia.

La nivel de drept intern, Articolul 24 din Constituţia Republicii Moldova 
prevede că nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente 
crude, inumane ori degradante..

În urma ratificării de către Republica Moldova, la 30 martie 2006, a Protoco-
lului opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante în temeiul Legii nr. 52 din 3 aprilie 2014 pentru 
a proteja oamenii împotriva torturii şi altor pedepse crude, inumane sau degra-
dante, în Biroul Ombudsmanului a fost instituit Consiliul pentru Preveni-
rea Torturii ca mecanism naţional de prevenire a torturii.

Deţinuţii trebuie să fie trataţi cu demnitate şi respect. Condiţiile 
de detenţie pot fi considerate, în anumite circumstanţe, drept 
tortură sau tratament inuman sau degradant.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (prevăzute în scopuri compara-
tive)

În general, detenţia trebuie să respecte toate normele privind drepturile funda-
mentale. Condiţiile de detenţie ale solicitanţilor de azil sunt reglementate de 
Articolul 10 din Directiva revizuită privind condiţiile de primire (2013/33/UE).

Directiva privind returnarea289 afirmă că detenţia se va produce, de regulă, în 
centre specializate de cazare. În cazul în care un stat membru nu poate oferi ca-
zare într-un centru specializat şi trebuie să recurgă la cazare într-un penitenciar, 
resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în detenţie vor fi plasaţi separat de deţinuţii obişnu-
iţi. Resortisanţilor din ţările terţe aflaţi în detenţie li se va permite, la solicitare, şi 
în timp util să-şi contacteze reprezentanţii legali, membrii familiei şi autorităţile 
consulare competente. De asemenea, trebuie prevăzute servicii de îngrijire a 
sănătăţii de urgenţă şi tratament de bază al unor boli. 

288.  CtEDO, Ilaşcu şi alţii c. Moldova şi Rusia (CG), Cerere nr. 48787/99, Hotărâre din 8 iulie 2004.
289.  Directiva 2008/115/CE.
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Conceptul de demnitate umană este inclus, într-o formă sau alta, în aproape 
toate instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului. Cu 
toate acestea, este dificil de a determina în mod specific conţinutului acestuia. 
În sensul cel mai larg, acesta se referă la dreptul fiecărei persoane de a nu fi 
supusă unui tratament umilitor sau degradant. Acesta este strâns legat de 
dreptul la integritate fizică. În special, în contextul migraţiei, acesta interzice 
utilizarea forţei excesive în timpul detenţiei sau a unor metode, în mod specific, 
degradante pentru a înfrânge rezistenţa unei persoane. Ca urmare, acesta este 
strâns legat de interdicţia torturii şi de dreptul la tratament uman în detenţie, pre-
zentat mai sus. 

Dreptul la sănătate include atât libertatea migranţilor de a-şi controla propria 
sănătate, cât şi dreptul acestora de a accesa un sistem de protecţie a sănătăţii 
ceea ce oferă egalitate de şanse pentru ca oamenii să se bucure de cel mai 
înalt nivel posibil de sănătate.290 Obligaţiile statelor în ceea ce priveşte dreptul la 
sănătate includ:

1. prevenirea, tratarea şi controlul bolilor epidemice, endemice, profesionale 
şi de altă natură; şi

2. crearea unor condiţii care să asigure tuturor persoanelor accesul la servi-
cii medicale şi asistenţă medicală în caz de boală.

De asemenea, ca parte a dreptului la sănătate este şi dreptul de a găsi condiţii 
prealabile de baza în cadrul statului pentru a trăi o viaţă sănătoasă, cum ar fi:

1. accesul la apă potabilă şi sigură; 

2. instalaţii sanitare adecvate; 

3. o sursă adecvată de alimente sigure şi nutritive; şi 

4. cazare sigură şi de încredere

Dreptul la sănătate ar trebui să fie înţeles ca un concept dinamic, în sensul că 
acesta este receptiv la noile descoperiri medicale, progresul ştiinţific şi schimba-
rea condiţiilor de mediu.291 În contextul detenţiei, aceste principii creează obligaţii 
pentru state ca acestea să ofere locuri de detenţie unde se va asigura un nivel 

290.  Comentariu General nr. 14 al CESCR, cuprins în documentul E/C.12/2000/4, paragr. 8.
291.  E. Riedel, Sănătate, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţi-
onal, paragr. 31.

C) demnitate, integritate fiziCă şi dreptul la sănătate şi asistenţă 
mediCală
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adecvat de sănătate pentru toţi deţinuţii şi ce va putea fi menţinut.

Dreptul la demnitate şi integritate fizică nu poate constitui obiectul nici unei ex-
cepţii. Dreptul la sănătate este supus doar unor limitări stabilite de lege şi doar 
în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar în 
scopul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. Prin 
urmare, în contextul detenţiei, dreptul la sănătate este extrem de puţin probabil 
să fie supus unor derogări. 

Articolele 2 şi 3 din CEDO sunt iarăşi relevante în acest context. În mod spe-
cial, trebuie să se evalueze gravitatea vătămării sau a altor leziuni ce ar fi putut 
fi cauzate de funcţionarii publici persoanelor fizice aflate în custodia şi controlul 
celor dintâi pentru a vedea dacă este posibil de a invoca Articolul 3 al CEDO. 
În plus, trebuie luate în considerare vulnerabilităţile specifice ale unei persoane, 
cum ar fi cele ce decurg din vârstă sau sănătatea mintală a acesteia.292

În Popov c. Franţa, în ceea ce priveşte detenţia administrativă a 
unei familii timp de două săptămâni la Centrul Rouen-Oissel în 
Franţa până la îndepărtarea acestora în Kazahstan, Curtea a con-
statat că autorităţile nu au luat în considerare efectele inevitabil de-
vastatoare asupra copiilor (cu vârsta de cinci luni şi trei ani) de a 
fi plasaţi într-un centru de detenţie în condiţii ce depăşesc nivelul 
minim de severitate necesar pentru a intra în domeniul de aplicare 
al Articolului 3.

CtEDO a stabilit că statele membre nu au doar obligaţii „negative” de a nu dăuna 
persoanelor, dar şi obligaţii „pozitive” de a proteja persoanele împotriva pier-
derii vieţii sau a vătămării grave, inclusiv de către terţe părţi sau de ele înseşi, 
precum şi de a le asigura accesul la servicii medicale. 

În cazul Kaya c. Turcia,293 CtEDO a reiterat faptul că statul membru 
trebuie să ia în considerare forţa folosită şi gradul de risc ce poate 
duce la pierderea vieţii. 

292.  CtEDO, M.S.S. c. Belgia şi Grecia (CG), Cerere nr. 30696/09, Hotărâre din 21 ianuarie 2011; CtE-
DO, Darraj c. Franţa, Cerere nr. 34588/07, Hotărâre din 4 noiembrie 2010.
293.  CtEDO, Kaya c. Turcia, Cerere nr. 22729/93, Hotărâre din 19 februarie 1998.
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În cazul Ilhan c. Turcia,294 Curtea a constatat că s-a încălcat mai de-
grabă Articolul 3 al CEDO şi nu Articolul 2 în cazul în care persoana 
a suferit de leziuni ale creierului ca urmare a utilizării excesive a 
forţei în cadrul arestării. 

Detenţia este arbitrară dacă nu corespunde cerinţelor prevăzute de lege sau în 
cazul în care există astfel de cerinţe, lăsând astfel autorităţilor posibilitatea de 
a reţine persoane la propria discreţie. Dreptul omului la libertate nu garantează, 
strict vorbind, protecţie contra detenţiei, dar obligă statele să creeze condiţii 
prealabile de fond şi cerinţele procedurale pentru detenţie în termeni juridici 
şi să se conformeze acestora în practică. Noţiunea de arbitraritate este interpre-
tată mai larg decât doar „împotriva legii” şi include elemente ce ţin de nejustifi-
care şi proporţionalitate.295 Conform standardului acceptat la nivel internaţional 
cu privire la privarea de libertate, în afară de garanţiile discutate anterior în acest 
capitol, detenţia trebuie să fie legală. 

Legalitatea detenţiei: Motivele şi procedura detenţiei trebuie să fie prevăzute 
de lege înainte de a se produce detenţia. Astfel, orice privaţiune de libertate 
trebuie să fie autorizată de o normă generală de drept, fie un act al parlamen-
tului, fie o cutumă transparentă de lungă durată.296 Norma pe care se bazează 
privarea de libertate trebuie să fie obligatorie din punct de vedere juridic, să aibă 
caracter general şi să fie accesibilă publicului. În esenţă, aceasta trebuie să fie 
suficient de clară şi precisă pentru a permite persoanelor vizate să prevadă con-
secinţele acţiunilor lor.297 

În al doilea rând, orice act de privare de libertate în sine trebuie să fie con-
form cu legislaţia.

În al treilea rând, orice detenţie trebuie să aibă la bază un motiv de fond recu-
noscut de norma internaţională aplicabilă în materie de drepturi ale omului. 
Art. 5(1) al CEDO cuprinde o listă exhaustivă de motive pentru detenţie, conside-
rate legitime conform CEDO. Printre acestea sunt, de exemplu, justiţia penală, 
imigrarea, controlul bolilor infecţioase şi aplicarea unui tratament psihiatric.

294.  Ibid., Ilhan c. Turcia (CG), Cerere nr. 22277/93, Hotărâre din 27 iunie 2000, paragr. 77 şi 87. 
295.  O. Dörr, Detenţie, Arbitrar, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 3.
296.  CtEDO, Drozd şi Janousek c. Franţa şi Spania, Cerere nr. 12747/87, paragr. 105-7.
297.  O. Dörr, Detenţie, Arbitrar, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 12.

d) interdiCţia detenţiei arbitrare
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În cele din urmă, orice privaţiune de libertate trebuie să fie în orice altă privinţă 
nearbitrară. Această cerinţă generală include elemente de justiţie şi justificare. 
CtEDO consideră, de exemplu, că proporţionalitatea oricărei măsuri de deten-
ţie este un element esenţial. Aceasta a statuat în mod repetat că „detenţia unei 
persoane este o măsură gravă, justificată doar în cazul în care alte măsuri, mai 
puţin severe, au fost luate în considerare şi s-au constatat a fi insuficiente pen-
tru a proteja persoana sau interesul public ce ar putea impune ca persoana în 
cauză să fie reţinută.”298

Interzicerea detenţiei arbitrare este supusă doar unor limitări stabilite de lege 
şi doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar 
în scopul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. 

PIDCP nu include prevederi specifice pentru cazurile în care privarea de libertate 
este permisă, deşi acceptă, în principiu, că detenţia poate fi admisă ca răspuns 
la intrarea ilegală în ţară şi că aceasta nu este neapărat arbitrară. Statul trebuie 
să demonstreze că detenţia este rezonabilă, necesară şi proporţională în fie-
care caz în parte şi trebuie să stabilească faptul că detenţia nu este arbitrară299 
(Articolul 9 al PIDCP). Privarea de libertate poate fi „arbitrară”, dacă nu este 
întemeiată juridic sau dacă nu urmează cerinţele procedurale. Cu scopul de a 
determina necesitatea şi proporţionalitatea detenţiei, trebuie să se demonstreze 
că au fost luate în considerare alte măsuri mai puţin restrictive şi că acestea s-au 
dovedit a fi insuficiente.

În cazul A. c. Australia,300 Comitetul ONU pentru Drepturile Omului 
a subliniat că trebuie să existe o justificare rezonabilă pentru de-
tenţie şi că detenţia nu ar trebui să dureze mai mult decât termenul 
pentru care se aplică această justificare. Comitetul a afirmat, de 
asemenea, că detenţia poate fi justificată la intrare cu scopul de a 
verifica identitatea persoanei, deşi aceasta poate deveni arbitrară, 
dacă este prelungită în mod nejustificat. În plus, Comitetul a hotărât 
că: „noţiunea de „arbitrar” nu trebuie să fie echivalată cu „împotriva 
legii”, dar trebuie interpretată mai larg pentru a include elemente 
cum ar fi inadecvarea şi nedreptatea. În plus, plasarea în custodie 
ar putea fi considerată arbitrară dacă nu este necesară în circum-
stanţele cazului, de exemplu, pentru a preveni ca persoana să nu 
se ascundă de autorităţi sau interferenţa dovezilor: elementul pro-

298.  CtEDO, Witold Litwa c. Polonia, Cerere nr. 26629/95, paragr. 78.
299.  PIDCP disponibil la http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
300.  A c. Australia, Comunicare nr. 560/1993, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (30 aprilie 1997).
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porţionalităţii devine relevant în acest context”. CCPR a observat, 
totuşi, că orice decizie de a plasa o persoană în detenţie ar trebui să 
fie deschisă pentru o revizuire periodică pentru evaluarea moti-
velor de justificare a acesteia. 

Comitetul pentru drepturile civile şi politice (CCPR) aplică acest raţionament şi în 
cazurile de azil.301 În conformitate cu dreptul internaţional în materie de refugiaţi, 
detenţia solicitanţilor de azil este permisă, dar numai în condiţii specifice 
prevăzute la Articolul 31 din Convenţia refugiaţilor din 1951. Liniile direc-
toare ale ICNUR privind criteriile aplicabile şi standardele referitoare la detenţia 
solicitanţilor de azil şi a alternativelor la detenţie302 prevăd că detenţia poate fi 
permisă:

1. cu scopul de a verifica identitatea unei persoane; 

2. pentru a determina baza în care s-a depus cererea de protecţie; 

3. pentru a proteja securitatea naţională şi ordinea publică; şi 

4. în cazul în care persoanele au folosit documente false. 

Cu toate acestea, detenţia refugiaţilor în alte scopuri, cum ar 
fi pentru a descuraja alţi potenţiali solicitanţi de azil, pentru a 
descuraja solicitanţii de azil în timpul încercării lor de a depune 
o cerere pentru azil sau din motive punitive, contravine dreptu-
lui refugiaţilor, inclusiv Convenţiei privind statutul refugiaţilor, 
dreptului internaţional cutumiar şi CEDO. 303

Deşi ICNUR se opune detenţiei refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, iar Convenţia 
privind statutul refugiaţilor din 1951 interzice în mod expres guvernelor să pena-

301.  C. c. Australia, 13/11/2002, CCPR/C/76/D/900/1999. „C.”, un solicitant de azil iranian a fost reţinut 
după sosirea sa în Australia şi după depunerea cererii de azil (procesul decizional privind cererea era în 
curs de desfăşurare) în conformitate cu legislaţia australiană. C. a susţinut că detenţia sa a constituit o 
încălcare a Articolului 9(1) din PIDCP. „Comitetul reaminteşte jurisprudenţa sa că, pentru a evita caracteri-
zarea ca fiind arbitrară, o detenţie nu ar trebui să continue mai mult decât termenul pentru care statul parte 
poate oferi o justificare adecvată. În aceste condiţii, indiferent de motivele pentru detenţia iniţială, continu-
area detenţiei pe motiv de imigrare pe un termen de doi ani, fără o justificare individuală şi fără vreo şansă 
de control jurisdicţional de fond a fost, în opinia Comitetului, arbitrară şi a constituit o încălcare a Articolului 
9 paragraful 1.” (paragraful 8.2) 
302.  http://www.unhcr.org/505b10ee9.html
303.  A se vedea, de asemenea, ICNUR, Linii directoare privind detenţia, http://www.unhcr.rg/505b10ee9.
html, paragr. 21.
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lizeze refugiaţii pentru intrare ilegală, unele state plasează în detenţie refugiaţii 
care încă nu au solicitat în mod oficial azil, solicitanţii de azil ce se află în aş-
teptarea unei decizii privind statutul lor, solicitanţii de azil a căror cerere a fost 
respinsă, migranţii ilegali şi migranţii care urmează a fi deportaţi. Aceştia pot fi 
deţinuţi în diferite etape ale procesului de migrare sau de obţinere a statutului de 
refugiat: 

1. înainte de a fi admişi în mod oficial la frontieră; 

2. în timpul procesării cererilor de solicitare a permisiunii de a rămâne în ţară 
(inclusiv a cererilor pentru statutul de refugiat); sau

3. înainte de deportare. 

Durata acestei detenţii administrative variază de la un stat la altul.304

În cadrul Consiliului Europei, jurisprudenţa CtEDO clarifică în mod evident că 
restricţia faţă de libertatea de circulaţie va duce la privare de libertate, în funcţie 
de o serie de „factori cum ar fi natura, durata, efectele şi modul de executare 
a pedepsei sau măsurii în cauză”305.

Decizia de a plasa în detenţie o persoană trebuie să aibă un temei juridic, ceea 
ce asigură astfel că persoanele sunt protejate împotriva unor decizii arbitrare 
(CEDO, Articolul 5(1) lit. f)). În mod specific, aceasta înseamnă că detenţia tre-
buie să fie în conformitate cu legile şi procedurile naţionale, iar aceste legi şi 
proceduri trebuie să permită persoanei să prevadă într-o mare măsură largă 
consecinţele pe care le-ar putea avea asupra lor aplicarea legii. Cu toate aces-
tea, CtEDO a constatat că dacă detenţia se aplică ca o măsură de prevenire a 
intrării neautorizate sau de a asigura deportarea, nu este necesar de a dove-
di că detenţia persoanei este rezonabilă, necesară sau proporţională.306

304.  De exemplu, în Regatul Unit (Legea din 2000 privind terorismul, http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2000/11, Secţiunea 41) permite, în anumite cazuri, detenţia pentru o perioadă de timp nedetermi-
nată, în timp ce în Germania, detenţia administrativă poate fi ordonată doar pentru o perioadă de până la 
12 luni (Legea privind şederea, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/index.html, Secţiunea 
62(4)).
305.  CtEDO, Engel şi aţii c. Ţările de Jos, Cereri nr. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, Hotă-
râre din 2 iunie 1976.
306.  Ibid., Chahal c. Regatul Unit (CG), Cerere nr. 22414/93, Hotărâre din 15 noiembrie 1996.
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În cazul Rahimi c. Grecia,307 CtEDO a considerat că „[î]n princi-
piu, durata [...] detenţiei - două zile - nu se poate califica drept ne-
rezonabilă în vederea realizării obiectivului [deportarea]. Cu toate 
acestea, ordinul de reţinere în cazul de faţă pare să fi rezultat din 
aplicarea automată a legislaţiei în cauză. Autorităţile naţionale nu 
au luat în considerare cele mai bune interese ale solicitantului în 
calitate de minor sau situaţia individuală a acestuia în calitate de 
minor neînsoţit.”

Cerinţa ca legislaţia privind detenţia să fie accesibilă şi precisă, şi că detenţia 
fiind folosită ca pedeapsă (de exemplu, pentru nerespectarea legislaţiei 
interne) să fie previzibilă, are implicaţii deosebite pentru migranţi. Legea tre-
buie să prevadă termene care să se aplice în cazul detenţiei şi proceduri clare 
pentru revizuirea sau extinderea detenţiei. În plus, trebuie să existe dovezi clare 
pentru arestarea persoanei sau plasarea persoanei în custodie.

În cazul Abdolkhani şi Karimnia c. Turcia,308 CtEDO a decis că o 
lege, conform căreia persoanele ce nu sunt cetăţeni ai statului re-
spectiv şi nu deţin documente de călătorie valabile trebuie să tră-
iască în anumite locuri desemnate, nu oferă temei juridic suficient 
pentru detenţia acestora în timpul procesului de deportare. În acest 
caz, Curtea a precizat că, având în vedere lipsa unor prevederi ju-
ridice clare care să stabilească procedura de ordonare şi extindere 
a detenţiei în vederea deportării şi stabilire a limitelor de timp pen-
tru o astfel de detenţie, privarea de libertate căreia au fost supuşi 
reclamanţii nu a fost circumscrisă de garanţii adecvate împotriva 
arbitrariului.

Acelaşi raţionament se aplică şi în cazurile unde sunt implicaţi solicitanţi de 
azil: 

Detenţia este permisă în următoarele situaţii specifice legate de procesul de mi-
grare (CEDO, Articolul 5(1) lit. f):

1. pentru a preveni intrarea neautorizată în ţară; sau 

2. în cazul în care o persoană este deportată sau extrădată. 

307.  Ibid., Rahimi c. Grecia, Cerere nr. 8687/08, Hotărâre din 4 aprilie 2011.
308.  Ibid., Abdolkhani şi Karimnia c. Turcia, Cerere nr. 30471/08, Hotărâre din 22 septembrie 2009.
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Cu toate acestea, legile şi procedurile trebuie să asigure că detenţia la intrare nu 
afectează în mod negativ dreptul persoanelor de a solicita statutul de refugiat în 
conformitate cu dreptul internaţional. 

Mai mult decât atât, în cazul în care există o întârziere în executarea unui ordin 
de eliberare emis de către o instanţă naţională sau în cazul în care procedura 
este suspendată pentru o perioadă semnificativă de timp, detenţia poate fi cali-
ficată drept arbitrară. 

CtEDO a decis în cazul Amuur c. Franţa309 că „reţinerea” solicitan-
ţilor de azil în zona internaţională a aeroportului cu restricţia liberei 
circulaţii şi în supravegherea poliţiei timp de 20 de zile, se egalează 
cu privarea de libertate. 

În cazul Eminbeyli c. Rusia,310 perioada de trei zile pentru a co-
munica hotărârea şi a elibera persoana a fost considerată drept o 
încălcare a Articolului 5(1)(f). CtEDO a considerat că, deşi „este de 
înţeles o oarecare întârziere în executarea deciziei de eliberare a 
unui deţinut şi chiar deseori inevitabilă, având în vedere conside-
rentele practice legate de funcţionarea instanţelor şi respectarea 
anumitor formalităţi (...) autorităţile naţionale trebuie să încerce să o 
minimizeze (...) [iar] formalităţile legate de eliberare nu pot justifica 
o întârziere de mai mult de câteva ore.”

În cazul Saadi c. regatul Unit,311 CtEDO a remarcat că detenţia re-
clamantului timp de şapte zile în centrul de la Oakington nu a con-
stitut o încălcare a Articolului 5(1) al Convenţiei, având în vedere 
problemele administrative grave cu care s-a confruntat Regatul Unit 
în legătură cu numărul de cereri de azil. 

În mod similar, în cazul în care autorităţile nu sunt în măsură să deporteze per-
soana în ţara de origine, deoarece aceasta ar constitui o încălcare a principiu-
lui nereturnării, nu mai poate fi justificată detenţia în scopul deportării. Acelaşi 
principiu se aplică atunci când alte obstacole juridice sau practice împiedică de-
portarea, cum ar fi persoana este apatrid şi nicio altă ţară nu este dispusă să o 
accepte. CtEDO a subliniat că, atunci când scopul real al detenţiei este transferul 
persoanei într-un alt stat pentru a fi urmărită penal şi judecată, detenţia este o 

309.  Ibid., Amuur c. Franţa, Caz nr. 17/1995/523/609, Hotărâre din 20 mai 1996.
310.  Ibid., Eminbeyli c. Rusia, Cerere nr. 42443/02, Hotărâre din 26 februarie 2009.
311.  Ibid., Saadi c. Regatul Unit, nr.13229/03, Hotărâre din 29 ianuarie 2008,.
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„deghizare” pentru extrădare şi este, prin urmare, arbitrară şi contrară Articolului 
5(1)(f).312

În conformitate cu dreptul intern al Republicii Moldova, restricţia libertăţii 
unei persoane se va realiza în conformitate cu Articolul 25 din Constituţia Re-
publicii Moldova, care prevede că reţinerea sau arestarea unei persoane 
sunt permise doar în cazurile prevăzute de lege şi în baza unui mandat 
emis de un judecător. Acesta acoperă toate persoanele aflate sub jurisdic-
ţia Republicii Moldova. Conform Constituţiei, libertatea individuală şi siguran-
ţa persoanei sunt inviolabile. Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei 
persoane sunt permise doar în conformitate cu procedurile stabilite de lege. 
Perioada de detenţie în custodie nu poate depăşi 72 de ore. Arestarea unei 
persoane se face în baza unui mandat emis de un judecător pentru o perioadă 
de 30 de zile cel mult. Durata detenţiei poate fi prelungită până la 12 luni, dar 
numai de către o autoritate judiciară. Dacă nu mai există motive pentru reţine-
re sau arestare, persoana în cauză trebuie să fie eliberată fără întârziere.

Legea nr 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în pentru Repu-
blica Moldova prevede la Articolul 8(5) că „în cazul în care părăsirea imediată 
a punctului de trecere a frontierei de stat de către străin nu este posibilă, or-
ganul abilitat va dispune cazarea lui într-un loc amenajat în acest scop, până 
la încetarea motivelor care fac imposibilă plecarea acestuia, dar nu mai mult 
de 24 de ore de la data cazării. Dacă motivele care fac imposibilă plecarea nu 
încetează în 24 de ore de la data cazării, străinul va fi predat autorităţii compe-
tente pentru străini în vederea îndepărtării de pe teritoriul Republicii Moldova, 
în condiţiile legii”. Articolul 64(1) din Legea respectivă defineşte luarea unui 
străin în custodie publică ca fiind „o măsură de restrângere a libertăţii de miş-
care, dispusă de instanţa de judecată împotriva străinului care nu a executat 
decizia de returnare sau care nu a putut fi returnat în termenul prevăzut de 
legislaţie, care a trecut sau care a încercat sa treacă ilegal frontiera de stat, 
care a intrat în ţară în perioada de interdicţie dispusă anterior, a cărui identitate 
nu a putut fi stabilită, care a fost declarat indezirabil ori împotriva căruia a fost 
dispusă expulzarea”.

312.  Ibid., Bozano c. Franţa, Cerere nr. 9990/82, Hotărâre din 18 decembrie 1986.
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Orice limitare a libertăţii trebuie să fie rezonabilă, necesară şi 
proporţională. Detenţia este arbitrară dacă nu este prevăzută 
de lege în mod clar şi exhaustiv şi dacă nu se respectă ce-
rinţele procedurale specifice. În procesul de migrare, detenţia 
poate fi prevăzută în trei cazuri:

i. în caz de intrare neautorizată în ţară sau la depăşirea ter-
menului vizei sau a permisului de şedere;

ii. în aşteptarea unei decizii în curs cu privire la statutul de
azil (în circumstanţe limitate); şi

iii. în aşteptarea deportării sau a extrădării.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Carta drepturilor fundamentale a UE (CDF) afirmă că toată lumea are dreptul la 
libertate şi siguranţă.313 În timpul procesului de migrare sunt permise restricţii la 
acest drept în două situaţii specifice:

1. detenţia ca urmare a intrării neautorizate (migranţi ilegali sau solicitanţi
de azil în condiţii specifice), inclusiv persoanele care depăşesc termenul
indicat în permisul de şedere; sau

2. detenţia în vederea deportării sau extrădării.

1. Migranţii care încearcă să intre pe teritoriul unui stat membru al UE fără a
îndeplini cerinţele prevăzute de Codul Frontierelor Schengen314 sunt reţinuţi 
uneori. Statele membre ale UE trebuie să se asigure că motivele reţinerii stabilite 
la nivel naţional nu depăşesc pe cele enumerate în lista motivelor legitime deli-
mitate în Articolul 5(1) al CEDO.315 În ceea ce priveşte solicitanţii de azil, Re-
gulamentul Dublin316 interzice deţinerea unei persoane doar pentru că aceasta 

313.  Articolul 6, Carta drepturilor fundamentale a UE.
314.  Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de in-
stituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor 
Schengen).
315.  Privarea de libertate se află sub incidenţa Articolului 5(1)(f) al CEDO, este reflectată de Directiva Con-
siliului 2005/85/CE în Articolul 18, în Directiva Consiliului 2003/9/CE în considerentul 10 şi Articolele 6(2), 
13(2) şi 14(8), precum şi în Directiva 2008/115/CE (Directiva privind returnarea).
316.  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de sta-
bilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri 
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solicită protecţie internaţională. În conformitate cu acesta, există un singur motiv 
ce permite statelor membre să reţină în mod legal o persoană: atunci când există 
un risc semnificativ de sustragere. Detenţia ar trebui să fie cât mai scurtă posibil, 
sub rezerva principiilor necesităţii şi proporţionalităţii. 

Alte prevederi referindu-se la detenţia solicitanţilor de azil sunt incluse în Direc-
tiva privind procedurile de azil,317 ce interzice, de asemenea, statelor membre 
să reţină persoanele doar din simplul motiv că acestea sunt solicitanţi de azil, şi 
în Directiva privind condiţiile de primire,318 ce conţine garanţii pentru solici-
tanţii de azil aflaţi în detenţie şi norme privind condiţiile de detenţie, precum şi în 
Regulamentul (UE) nr. 604/2013 ce prevede şase justificări legale (Articolul 8) 
pentru a permite statelor membre ale UE să reţină migranţii:

1. pentru a determina sau verifica identitatea sau naţionalitatea solicitantului; 

2. pentru a determina elementele cererii de azil ce nu ar putea fi obţinute în 
absenţa detenţiei, în special în cazul în care există riscul de sustragere;

3. pentru a decide asupra dreptului reclamantului de a intra pe teritoriul ţării; 

4. în cazul în care persoanele sunt deţinute în conformitate cu Directiva pri-
vind returnarea şi depun o cerere de azil pentru a întârzia sau împiedica 
îndepărtarea; 

5. în cazul în care acest lucru este impus de protecţia securităţii naţionale 
sau a ordinii publice; şi 

6. în conformitate cu Articolul 28 al Regulamentului Dublin, care în anumite 
condiţii permite detenţie pentru a asigura procedurile de transfer în con-
formitate cu Regulamentul.

de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant dintr-o ţară 
terţă sau un apatrid (reformat).
317.  Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile 
comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformată).
318.  Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a stan-
dardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformată).
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2. Articolul 15 din Directiva privind returnarea319 permite statelor membre să 
reţină migranţii doar atunci când aceştia sunt „supuşi procedurilor de returnare 
în vederea pregătirii returnării şi/sau a desfăşurării procesului de îndepărtare”, în 
special atunci când:

1. există riscul de sustragere; sau 

2. resortisantul în cauză al unei ţări terţe evită sau împiedică pregătirea pro-
cesului de returnare sau de îndepărtare. 

Deşi Articolul 15 impune ca „detenţia să dureze o perioadă cât mai scurtă posi-
bil”, acesta permite detenţia unui migrant în termen de până la 6 luni, cu posibili-
tatea de extindere pentru încă două perioade de 6 luni, dacă se îndeplinesc anu-
mite cerinţe. Detenţia se dispune de către autorităţi administrative sau judiciare, 
în scris, fiind indicate în fapt şi în drept motivele acesteia. 

Toate persoanele reţinute au dreptul de a fi informate prompt 
despre motivele detenţiei lor şi oricare acuzaţii aduse împotri-
va lor. Această garanţie se aplică nu doar persoanelor arestate 
în conformitate cu procedurile penale, ci în cazul tuturor for-
melor de detenţie. 

Toate persoanele deţinute ar trebui să ştie de ce sunt private de libertate, acest 
lucru este menit să le acorde posibilitatea de a contesta legalitatea detenţiei. 
Prin urmare, deţinuţilor trebuie să li se spună într-un limbaj simplu, non-tehnic 
pe care să îl poată înţelege, care sunt motivele de drept şi de fapt pentru ares-
tarea lor.320

În cazul în care persoana deţinută nu este resortisant al statului în care este 
pusă în detenţie, la solicitarea persoanei reţinute, statul respectiv trebuie să in-
formeze oficiul consular al statului de trimitere, a cărui resortisant este deţinutul, 
despre detenţia acestuia.321 

319.  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind stan-
dardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală.
320.  O. Dörr, Detenţie, Arbitraritate, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 22.
321.  Art. 36(1)(b) Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare, 596 UNTS 261.

e) dreptul de a fi informat Cu privire la motivele detenţiei
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Dreptul de a fi informat cu privire la motivele reţinerii poate fi supus doar unor 
limitări stabilite de lege şi doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu 
natura dreptului şi doar în scopul de a promova bunăstarea generală într-o 
societate democratică.

Articolul 9(2) al PIDCP prevede că „Orice persoană arestată trebuie să fie in-
formată, în momentul arestării, cu privire la motivele arestării sale şi va fi în-
ştiinţată în cel mai scurt timp cu privire la orice învinuiri care i se aduc.” Toate 
acestea vor fi prezentate într-o limbă pe care persoana o înţelege. La sosire, 
refugiaţii, solicitanţii de azil şi migranţii sunt deosebit de vulnerabili. Prin urmare, 
este esenţial de a asigura înţelegerea de către aceştia a ceea ce se întâmplă şi 
a drepturilor de care beneficiază. În plus, trebuie să fie prezenţi avocaţi pentru a 
vorbi direct cu cei nou veniţi.

Articolul 5(2) al CEDO a stabilit dreptul unei persoane de a fi informată cu privire 
la motivele privării de libertate, iar în cazul în care persoana este acuzată de o 
infracţiune, aceasta va fi informată de natura acuzaţiei. În conformitate cu juris-
prudenţa, aceste informaţii trebuie să fie furnizate, în principiu, în momentul în 
care se desfăşoară acţiunea sau cât mai curând posibil. Autorităţile competente 
trebuie să furnizeze imediat persoanei reţinute informaţii cu privire la drepturile 
sale, inclusiv la procesul de revizuire sau recurs împotriva deciziei privind de-
tenţia. CEDO reiterează cerinţa ca informaţiile să fie prezentate într-o limbă pe 
care persoana respectivă o înţelege. 

În cazul Shamayev şi alţii c. Georgia şi Rusia,322 CtEDO a reiterat 
faptul că Articolul 5, paragraful 2 prevede că orice persoană care 
este arestată trebuie să fie înştiinţată de ce este privată de libertate. 
Această prevedere constituie o parte integrantă a protecţiei confe-
rite de Articolul 5. Conform paragrafului 2, orice persoană arestată 
trebuie informată în cel mai scurt timp posibil şi într-o limbă pe care 
o înţelege cu privire la motivele arestării şi la orice acuzaţii ce i se 
aduc, astfel încât să fie în măsură de a contesta legalitatea deten-
ţiei în conformitate cu paragraful 4. În plus, conţinutul informaţiilor 
prezentate vor fi evaluate în mod individual. De asemenea, Curtea 
a constatat că aceste prevederi nu fac distincţie între persoanele 
private de libertate prin arestare şi cele private de libertate prin pla-
sarea în custodie.

322.  CtEDO, Shamayev şi alţii c. Georgia şi Rusia, Cerere nr. 36378/02, Hotărâre din 12 aprilie 2005.



160 A Handbook for the Republic of Moldova

În cazul Saadi c. Regatul Unit,323 în ceea ce priveşte încălcarea 
Articolului 5(2), Curtea a considerat că petiţionarul a fost informat 
pentru prima dată prin reprezentantul său despre adevăratul motiv 
al arestării sale la 5 ianuarie 2001, după 76 de ore de detenţie. Ma-
rea Cameră a constatat că Articolul 5(2) a fost încălcat, deoarece 
perioada de 76 de ore este incompatibilă cu obligaţia de a informa 
deţinutul „în cel mai scurt timp posibil”.

Dreptul intern al Republicii Moldova prevede ca persoana reţinută sau arestată 
să fie informată fără întârziere cu privire la motivele reţinerii sau arestării sale 
şi înştiinţată de învinuirile ce i se aduc. Învinuirile vor fi aduse doar în prezenţa 
unui avocat fie ales de pârât, fie numit din oficiu (Constituţia Republicii Moldo-
va, Articolul 26).

Persoana reţinută trebuie să fie informată imediat şi într-o lim-
bă pe care o înţelege cu privire la motivele arestării şi detenţiei 
sale, precum şi cu privire la drepturilor de care beneficiază, 
inclusiv despre procesul de revizuire sau recurs împotriva de-
ciziei privind detenţia.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

În afară de garanţiile prevăzute de aparatul juridic internaţional – dat fiind că 
toate statele membre ale UE sunt, de asemenea, state membre ale Consiliului 
Europei - Articolul 8 al Directivei reformate privind procedura de azil prevede ca 
statele membre să furnizeze resortisanţilor din ţările terţe sau apatrizilor infor-
maţii cu privire la modul de solicitare a protecţiei internaţionale, precum şi 
la servicii de interpretare necesare pentru a facilita depunerea cererilor. Statele 
membre vor asigura, de asemenea, că organizaţiile şi persoanele care oferă 
consiliere solicitanţilor au acces la solicitanţii prezenţi la punctele de trecere a 
frontierelor externe, inclusiv în zonele de tranzit.

În conformitate cu Directiva privind returnarea, detenţia este dispusă de către 
autorităţi administrative sau judiciare, în scris, cu indicarea în fapt şi în drept a 
motivelor acesteia.

323.  CtEDO, Saadi c. Regatul Unit, 13229/03, Consiliul Europei: Curtea Europeană a Drepturilor Omu-
lui, 29 ianuarie 2008.
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Noţiunea de proces echitabil implică efectuarea unor proceduri judiciare în con-
formitate cu „norme şi principii general acceptate ce prevăd protecţia şi respec-
tarea drepturilor individuale, inclusiv preavizul şi dreptul la un proces echitabil 
în faţa instanţei sau a unei agenţii administrative împuternicită să ia decizii 
pe marginea cazului”324. În contextul detenţiei migranţilor, acesta este asigurat 
de o serie de mai multe drepturi:

1. Dreptul de a putea prezenta autorităţii competente motivele împotriva 
detenţiei (numit, de asemenea, habeas corpus – „acţiune în faţa unei 
instanţe pentru a testa legalitatea detenţiei sau privării de libertate cu 
închisoarea”);325 

2. Dreptul la reexaminarea cazului de către un tribunal independent şi im-
parţial sau de către o autoritate administrativă într-o procedură în care 
migrantul poate fi reprezentat; şi 

3. Dreptul la egalitate în faţa instanţelor judecătoreşti.

Cu excepţia lucrătorilor migranţi, există anumite restricţii limitate asupra circum-
stanţelor în care străinii aflaţi ilegal pe teritoriul statului nu pot invoca aceste 
garanţii procedurale. Cu toate acestea, în general vorbind, dreptul la un proces 
echitabil poate fi suspendat în cazul unei situaţii de urgenţă publică ce pune 
în pericol viaţa naţiunii şi a cărei existenţă este declarată oficial, cu condiţia 
ca aceste măsuri nu se află în contradicţie cu alte obligaţii ce îi revin statului în 
temeiul dreptului internaţional şi nu implică discriminare exclusiv pe motive de 
rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială.

PIDCP prevede la Articolul 14 că „[o]rice persoană acuzată de comiterea unei 
infracţiuni penale are dreptul, în condiţii de deplină egalitate, (...), să fie judecată 
fără întârziere”. În plus, în conformitate cu PIDCP, autorităţile trebuie să asigu-
re revizuirea iniţială şi periodică a statutului juridic al persoanelor deţinute. În 
acest sens, oricine este privat de libertate prin arestare sau deţinere are dreptul 
să depună o cerere în faţa unei instanţe pentru ca aceasta să decidă fără întâr-
ziere asupra legalităţii detenţiei şi eliberării persoanei în cauză, dacă detenţia nu 
corespunde prevederilor juridice (Articolul 9, paragr. 4). Cu toate acestea, „ter-

324.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
325.  Această idee se bazează pe Magna Carta, document emis în Anglia în 1215, ce a îngrădit puterea 
regelui, fiind considerat ca unul dintre primele acte de protecţie a drepturilor individuale în jurisprudenţă. 
OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.)

f) proCes eChitabil, habeas Corpus şi Control jurisdiCţional
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menul rezonabil” pentru revizuirea judiciară a detenţiei depinde de circumstanţe. 

În cazul Torres c. Finlanda,326 Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului a stabilit că „Articolul 9, paragraful 4 (...) prevede că le-
galitatea detenţiei vor fi stabilite de o instanţă, astfel încât să se 
asigure un grad mai mare de obiectivitate şi independenţă în cazul 
unui astfel de control. Comitetul notează că în timp ce Torres era 
reţinut din ordinul poliţiei, acesta nu a putut solicita revizuirea lega-
lităţii detenţiei sale de către un tribunal. Acest lucru a fost posibil 
doar atunci când, după şapte zile, detenţia a fost confirmată prin 
ordinul ministrului. Cum nicio contestare nu ar fi fost posibilă până 
în a doua săptămână de detenţie, arestarea autorului (...) a încălcat 
prevederile Articolului 9, paragraful 4 al Pactului”.

Comitetul a afirmat mai târziu în cazul Mansour Ahani c. Canada 327 
că o întârziere de luni nouă şi jumătate pentru a determina legalita-
tea detenţiei a fost o încălcare a Articolului 9(4) al PIDCP. 

Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a subliniat în mod repetat că un control 
jurisdicţional necesită o examinare reală şi nu una formală a motivelor şi circum-
stanţelor detenţiei. Procesul de revizuire trebuie să respecte standardele unui 
proces. Deşi nu este întotdeauna necesar pentru ca revizuirea să includă ace-
leaşi garanţii procedurale precum cele necesare pentru litigii civile sau penale, 
aceasta trebuie să aibă un caracter judiciar şi să ofere un temei juridic pentru 
tipul de privare de libertate în cauză. În acest sens, procedura ar trebui să fie 
contradictorie şi să asigure întotdeauna „egalitatea” între părţi. 

În ceea ce priveşte refugiaţii şi solicitanţii de azil, autorităţile mai trebuie 
să asigure contactul acestora cu avocaţii sau reprezentanţii biroului local al 
ICNUR, organismele naţionale pentru refugiaţi sau alte agenţii şi să permită re-
prezentanţilor acestora acces la centrele de detenţie (linii directoare revizuite ale 
ICNUR privind criteriile şi standardele aplicabile în materie de detenţie a solici-
tanţilor de azil328).

326.  Torres c. Finlanda, CCPR/C/38/D/291/1988, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului (CDO), 5 aprilie 
1990
327.  Mansour Ahani c. Canada, Comunicare nr. 1051/2002, U.N. Doc. CCPR/C/80/D/1051/2002 (2004).
328.  A se vedea http://www.unhcr.org.au/pdfs/detentionguidelines.pdf.
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Sistemul Consiliului Europei asigură un sistem sofisticat de protecţie a 
dreptului la un proces echitabil pentru persoanele care sunt deţinute. În 
Articolul 5(4) al CEDO se stipulează că orice persoană privată de libertate prin 
arestare sau deţinere are dreptul la apel în faţa unei instanţe pentru a decide pe 
termen scurt despre legalitatea detenţiei şi de a dispune eliberarea acesteia, 
dacă detenţia nu corespunde prevederilor juridice. Acest lucru are drept scop de 
a preveni privarea arbitrară de libertate prin închisoare şi abuzul. Cu toate aces-
tea, în conformitate cu jurisprudenţa CtEDO, în cazul în care decizia de plasare 
în custodie a fost emisă de un judecător, persoana în custodie nu are dreptul 
de a face apel, deoarece garanţia oferită de Articolul 5(4) este respectată de la 
început. 

În cazul M. şi alţii c. Bulgaria, „Curtea reiterează că cerinţa Conven-
ţiei cu privire la un act de privare de libertate pentru a fi supus unui 
control judiciar independent este de o importanţă fundamentală în 
contextul obiectivului fundamental al Articolului 5 din Convenţie de 
a oferi garanţii împotriva arbitrariului”. (paragr. 83) 

În cazul Embenyeli c. Rusia,329 CtEDO a stabilit că o perioadă de 
cinci luni pentru a procesa o revizuire a detenţiei a constituit o încăl-
care a Articolului 5(4) al CEDO.

CtEDO a stabilit că controlul jurisdicţional ar trebui să fie suficient de extins pen-
tru a lua în considerare condiţiile esenţiale pentru o detenţie în temeiul legii.330 
Revizuirea ar trebui să fie efectuată de un organism care dispune de competenţa 
de a emite decizii obligatorii, ce pot duce, dacă este cazul, la eliberarea persoa-
nei.331

Proceduri speciale pentru controlul jurisdicţional al detenţiei în cazuri ce impli-
că securitatea naţională sau combaterea terorismului pot încălca prevederile 
CEDO. 

329.  CtEDO, Eminbeyli c. Rusia, Cerere nr. 42443/02, Hotărârea din 26 februarie 2009.
330.  CEDO, Suso Musa c. Malta, Cerere nr. 42337/12, paragr. 50.
331.  Ibid., paragr. 51.
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În cazul A. şi alţii c. regatul Unit,332 CtEDO a constatat că sistemul 
de control al detenţiei administrative a persoanelor supuse con-
trolului de imigraţie sau suspectate de terorism, folosind avocaţi 
specializaţi care au acces la probele din dosar, fără ca deţinutul 
să cunoască despre prezenţa avocaţilor, nu îndeplineşte cerinţele 
Articolului 5(4) al CEDO. Curtea a considerat că deţinutul ar trebui 
să aibă acces la informaţii suficiente pentru a fi în măsură să dea 
instrucţiuni adecvate avocatului. Este o încălcare a Articolului 5(4) 
ca decizia de detenţie să se întemeieze în principal pe dovezi ne-
substanţiale accesibile şi dovezi materiale ce, în mare măsură, nu 
au fost accesibile deţinutului. 

Principiile de bază ale dreptului internaţional privind drepturile omului şi dreptul 
umanitar internaţional cer statelor să furnizeze căi de atac adecvate, eficien-
te şi prompte, inclusiv compensaţii pentru detenţie abuzivă, dacă este ca-
zul.333 În consecinţă, persoanele care au fost deţinute cu încălcarea prevederilor 
juridice au dreptul la despăgubiri compensatorii pentru detenţie ilegală (Articolul 
9(5) al PIDCP). Conform PIDCP, acest lucru înseamnă că de fiecare dată când 
detenţia este considerată „ilegală” este vorba de o încălcare a unei legi sau este 
o încălcare a PIDCP. Garanţii similare pot fi obţinute prin CEDO.

Dreptul intern al Republicii Moldova prevede că asupra legalităţii mandatului 
se poate depune recurs, în condiţiile legii, în instanţa judecătorească ierarhic 
superioară. (Constituţia Republicii Moldova, Articolul 25). Conform Codului de 
procedură penală al Republicii Moldova, termenul de detenţie a unei persoane 
în cursul unei anchete penale înainte de a merge la tribunal cauza nu poate 
depăşi 30 zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de Cod. În cazuri excepţionale, 
în funcţie de complexitatea cauzei penale, de gravitatea infracţiunii, precum şi 
în caz de pericol al dispariţiei învinuitului ori de risc al exercitării din partea lui 
a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii ori deteriorării mijloacelor de pro-
bă, durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi penale 
poate fi prelungit până la 6 luni, dacă persoana este învinuită de comiterea 
unei infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă maximă de 15 ani în-
chisoare. Detenţia poate fi prelungită până la 12 luni în cazul în care persoana 
este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede o pe-
deapsă maximă de 25 de ani închisoare sau detenţiune pe viaţă.

332.  Ibid., A. şi alţii c. Regatul Unit (CG), Cerere nr. 3455/05, Hotărâre din 19 februarie 2009.
333.  Cf. Raportul Reprezentantului Special al Secretarului General cu privire la problema drepturilor omului 
şi a societăţilor transnaţionale şi a altor întreprinderi, UN Doc. A/HRC/11/13/Add.1, p. 3.
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Migranţilor şi solicitanţilor de azil deţinuţi trebuie să li se per-
mită prompt de a depune recurs în faţa unui organism judiciar 
independent şi imparţial, în vederea controlului legalităţii de-
tenţiei. Pentru detenţie arbitrară trebuie să se asigure o com-
pensaţie.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Articolul 47 al CDF prevede că orice persoană într-o situaţie reglementată de 
dreptul UE are dreptul la o cale de atac efectivă şi la un proces echitabil şi public 
într-un termen rezonabil.

Regulamentul Dublin prevede că procedurile prevăzute în regulament cu privi-
re la o persoană aflată în detenţie trebuie să se aplice în mod prioritar, în cel mai 
scurt timp posibil.

Conform Directivei privind condiţiile de primire334, detenţia solicitanţilor se 
dispune în scris, de către autorităţile judiciare sau administrative. În cazul în care 
detenţia este dispusă de autorităţile administrative, statele membre vor preve-
dea un control judiciar rapid al legalităţii detenţiei, desfăşurat din oficiu, la cere-
rea solicitantului. 

În mod similar, Directiva privind returnarea335 prevede că detenţia trebuie re-
vizuită la intervale rezonabile de timp fie la cererea cetăţeanului în cauză a ţării 
terţe, fie din oficiu. În cazul unor perioade de detenţie prelungite, aceste controa-
le se vor desfăşura sub supravegherea unei autorităţi judiciare.

În sistemul UE, ca urmare a hotărârii CJUE în cauza Francovich 336, Statele 
membre ale UE sunt obligate, în anumite condiţii, să ofere compensaţie dacă 
este cazul pentru pagubele cauzate de faptul că un stat membru nu a reuşit să 
se conformeze cu legislaţia UE.

334.  Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a stan-
dardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională
335.  Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind stan-
dardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe 
aflaţi în situaţie de şedere ilegală
336.  CJUE, Cazuri conexe C-6/90 şi C-9/90 [1991] ECR I-05357, Francovich şi Bonifaci şi alţii c. Republica 
Italiană, 19 noiembrie 1991; CJUE, Cazul C-479/93 [1995] ECR I-03843, Francovich c. Republica Italiană, 
9 noiembrie 1995.
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Liniile directoare ale ICNUR privind detenţia solicitanţilor de azil337 recomanda 
să se ia în considerare alternative la detenţie pentru persoanele care ar putea 
să fie afectate grav de detenţie. Această categorie de persoane include femei, 
copii, persoane în vârstă neînsoţite, supravieţuitori ai torturii sau altor tra-
ume, persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice. Dacă aceste persoane sunt 
reţinute, ar trebui acordată o atenţie deosebită condiţiilor de detenţie, acordării 
asistenţei medicale etc. Acest principiu este deosebit de important atunci 
când sunt reţinuţi solicitanţi de azil care au suferit torturi, maltratări sau 
alte experienţe traumatice, ce au avut un impact semnificativ asupra sănătăţii 
lor fizice sau psihice. Pot apărea uneori probleme doar atunci când sunt deţinuţi 
supravieţuitori ai torturii şi traficului de persoane, copii, persoane în vârstă sau 
persoane care suferă de o boală gravă sau un handicap.

În cazul C. c. Australia,338 Comitetul ONU pentru Drepturile Omului 
a constatat că s-a încălcat Articolul 9(1) al PIDCP în baza faptului 
că statul parte nu a demonstrat, în funcţie de circumstanţele specia-
le ale reclamantului, indisponibilitatea unor mijloace mai puţin inva-
zive pentru a realiza aceleaşi scopuri, adică impunerea obligaţiilor 
de raportare, a unei cauţiuni sau a altor condiţii în care s-ar fi putut 
ţine cont de condiţia reclamantului. 

În cadrul sistemului CE, necesitatea de a asigura facilităţi corespunzătoare 
pentru categoriile menţionate mai sus este precizată în Recomandarea N. R 
(1998) 7 a Comitetului de Miniştri privind aspectele etice şi organizaţionale ale 
asistenţei medicale în închisoare. 

Nerespectarea condiţiilor adecvate s-ar egala cu tratamente in-
umane sau degradante şi ar constitui o încălcare a Articolului 
3 al CEDO.

337.  Linii directoare privind criteriile aplicabile şi standarde referitoare la reţinerea solicitanţilor de azil şi 
alternativele la detenţie, ICNUR, 2012, disponibil la http://www.unhcr.org/505b10ee9.html
338.  C. c. Australia, Comunicare nr. 900/1999, U.N. Doc. CCPR/C/76/D/900/1999 (2002).

g) proteCţie speCială pentru grupurile vulnerabile
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În Musial c. Polonia, CtEDO a afirmat că „[f]ără îndoială, persoanele 
reţinute care suferă de o tulburare psihică sunt mai sensibile faţă 
de sentimentul de inferioritate şi neputinţă. Din acest motiv, se face 
apel la vigilenţă sporită pentru a se revizui conformitatea cu Con-
venţia. Deşi autorităţile sunt cele care urmează să decidă, în baza 
normelor recunoscute ale ştiinţei medicale, ce metode terapeuti-
ce urmează a fi utilizate pentru a păstra sănătatea fizică şi psihică 
a pacienţilor incapabili de a decide pentru ei înşişi şi pentru care 
sunt, prin urmare, responsabile, astfel de pacienţi rămân totuşi sub 
protecţia Articolului 3 (...) Curtea consideră faptul că autorităţile nu 
au plasat solicitantul în cea mai mare parte a detenţiei sale într-un 
spital de psihiatrie adecvat sau un centru de detenţie cu o secţie de 
psihiatrie de specialitate, a prezentat un risc inutil pentru sănătatea 
acestuia ce a rezultat în stres şi anxietate”.339

Apar o serie de probleme şi în ceea ce priveşte detenţia persoanelor apatride, 
deoarece este dificil de a asigura returnarea acestora în ţara lor de origine sau 
de a identifica locuri alternative pentru a le transfera. Acest lucru poate rezulta 
în detenţia apatrizilor pentru perioade lungi în aşteptarea deportării sau în timp 
ce se fac eforturi pentru a determina sau a lua o decizie în privinţa statutului lor 
juridic sau a dreptului de a rămâne în ţara în care se află. Principiul ce solicită 
autorităţilor să stabilească dacă detenţia este justificată în timp ce se urmăreşte 
deportarea este, prin urmare, deosebit de important pentru apatrizi. Autorităţilor 
le va fi mult mai dificil de a justifica detenţia persoanelor apatride pentru că, 
adesea, nu există nicio ţară identificabilă în care aceştia să poată fi trimişi, astfel 
orice prevedere de returnare sau expulzare devenind dubioasă în cazul unor ast-
fel de persoane. Detenţia nu poate fi justificată în cazul în care nu există niciun 
progres activ sau realist în transferul către un alt stat.

Femeile sunt considerate, de obicei, drept un grup vulnerabil expus, în mod de-
osebit, la anumite tipuri de ameninţări. Diverse prevederi sunt incluse în CEDO, 
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
şi Ansamblul de principii ale ONU privind protecţia tuturor persoanelor supuse 
unei forme oarecare de detenţie sau închisoare. 

339.  CtEDO, Musial c. Polonia, Cerere nr. 28300/06, Hotărâre din 20 ianuarie 2009.
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În cazul Filiz Uyan c. Turcia340, CtEDO a considerat că „insistenţa 
de a utiliza cătuşele în timpul unei examinări de către ginecolog şi 
prezenţa a trei ofiţeri de securitate de sex masculin în sala de exa-
minare în timpul consultării, chiar şi în spatele unui ecran, au fost 
măsuri de securitate disproporţionate, dat fiind că au existat şi alte 
practici alternative”.

Copiii sunt consideraţi, de asemenea, un grup vulnerabil din cauza imaturităţii 
lor fizice şi mentale.341 De regulă, copiii nu ar trebui plasaţi în detenţie, iar dacă 
sunt deţinuţi, aceasta ar trebui să fie o măsură de ultimă instanţă şi pentru o 
perioadă cât mai scurtă posibil.342 În plus, ar trebui stabilit un sistem distinct de 
justiţie juvenilă.343

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului prevede la Articolul 37(b) că 
arestarea, detenţia sau încarcerarea unui copil trebuie să aibă loc în temeiul legii 
şi va fi doar o măsură de ultimă instanţă, impusă pentru o perioadă cât mai 
scurtă posibil. De asemenea, normele ONU pentru protecţia minorilor privaţi 
de libertate prevăd că: „pe cât posibil urmează să se evite detenţia înainte de 
proces şi se limitează la situaţii excepţionale” (Articolul 17). În plus, Articolul 40 
din Convenţie le cere statelor să promoveze un sistem distinct de justiţie juve-
nilă pentru copii (adică, persoanele până la 18 ani sau la vârsta majoratului), în 
paragraful 1 fiind stabilite obiective specifice pozitive mai degrabă decât punitive 
în acest sens.

În Comentariul general nr. 6, Comitetul pentru drepturile copilului a prevăzut o 
îndrumare cu privire la aplicarea Articolului 37(b) din CDC în cazul copiilor mi-
granţi. În acest sens, Comitetul a declarat „copii neînsoţiţi sau separaţi nu ar tre-
bui, de regulă, să fie reţinuţi. Detenţia nu poate fi justificată doar în baza faptu-
lui că un copil nu este însoţit sau este separat sau în baza statutului de migrant. 
Dacă detenţia este în mod excepţional justificată cu alte motive, la aceasta se va 
(...) recurge doar ca măsură extremă şi va fi cât mai scurtă posibil. Prin urmare, 
ar trebui să se facă toate eforturile, inclusiv accelerarea proceselor relevante 
pentru a permite eliberarea imediată din detenţie a copiilor neînsoţiţi şi separaţi 
şi plasarea acestora în locuri adecvate de cazare.”344

340.   Ibid., Filiz Uyan c. Turcia, Cerere nr. 7496/03, Hotărâre din 8 ianuarie 2009, paragraf 32
341.  Preambul la Convenţia cu privire la drepturile copilului.
342.  Comitetul pentru drepturile copilului, Comentariu general nr. 6, http://www2.ohchr.org/english/bodies/ 
crc/docs/GC6.pdf, paragr. 61.
343.  Art. 40(3) CDC.
344.  Comentariu general nr. 6: Tratamentul copiilor neînsoţiţi şi separaţi în afara ţării lor de origine, CDC, 
UN Doc. CRC/GC/2005/6, 1 septembrie 2005.
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În plus, în cazul detenţiei unui copil migrant, este important să se aplice prevede-
rile Articolului 3(1) al CDC, conform căruia în toate acţiunile ce se referă la copii, 
întreprinse fie de instituţii de asistenţă socială publice fie private, de instanţe 
judecătoreşti, autorităţi administrative sau organisme legislative, interesele co-
pilului trebuie să prevaleze. 

În cazul în care copiii sunt deţinuţi împotriva intereselor lor, Comitetul ONU pen-
tru Drepturile Omului a considerat că detenţia poate fi arbitrară şi încalcă pre-
vederile Articolului 9(1) al PIDCP. Se poate vorbi aici şi de încălcarea Articolului 
24 al PIDCP, ce garantează că fiecare copil, fără discriminare bazată pe rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, origine naţională sau socială, avere sau naştere, are 
dreptul la măsuri de îngrijire datorită statutului lor de minor în societate şi stat. 

În Bakhtiyari c. Australia,345 Comitetul ONU pentru Drepturile Omu-
lui a concluzionat că detenţia obligatorie a unui refugiat afgan cu 
cinci copii timp de doi ani şi opt luni a constituit un act de detenţie 
arbitrară şi o încălcare a Articolului 24(1) al PIDCP, dat fiind că la 
aplicarea acestor măsuri nu s-au luat în considerare interesele co-
piilor. Cu toate acestea, detenţia unui minor nu constituie în mod 
necesar o încălcare a Articolului 24 al PIDCP, dar poate fi justificată 
doar în circumstanţe excepţionale.

În conformitate cu Articolul 22(1) al CDC, statele trebuie să se asigure că un 
copil care caută să obţină statutul de refugiat sau care este considerat refugiat 
în conformitate cu reglementările şi procedurile internaţionale şi naţionale apli-
cabile, fie că este singur sau însoţit de tatăl sau mama sa sau orice altă persoa-
nă, trebuie să beneficieze de protecţie şi asistenţă umanitară corespunzătoare 
pentru a se bucura de drepturile recunoscute de instrumentele internaţionale în 
domeniul drepturilor omului sau instrumentele umanitare la care statele respec-
tive sunt părţi. Prevederile Articolului 39 al CDC sunt, de asemenea, relevante în 
această situaţie. În conformitate cu acestea, statele vor lua toate măsurile cores-
punzătoare pentru a facilita recuperarea fizică şi psihologică şi reintegrarea 
socială a unui copil care este victimă a unei forme de neglijenţă, exploatare, 
abuz, tortură, pedeapsă sau tratament crud, inuman sau degradant sau care 
este victimă a unui conflict armat. 

345.  Ali Aqsar Bakhtiyari şi Roqaiha Bakhtiyari c. Australia, Comunicare nr. 1069/2002, U.N. Doc. CPR/
C/79/D/1069/2002 (2003).
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Principii similare sunt reiterate în următoarele instrumente ale Consiliului 
Europei:

1. Linii directoare ale Comitetul de Miniştri privind protecţia drepturilor omului 
în contextul unor proceduri accelerate de azil în care se afirmă că „[c]opiii, 
inclusiv minorii neînsoţiţi, ar trebui, de regulă, să nu fie plasaţi în detenţie. 
În cazurile excepţionale în care copiii sunt deţinuţi, ar trebui să fie prevă-
zute supraveghere şi asistenţă specială”(Articolul XI, 2).; 

2. Rezoluţia APCE 1810 (2011) privind copiii neînsoţiţi în Europa: probleme 
legate de sosirea, şederea şi returnarea acestora; şi 

3. Recomandarea APCE 1985 (2011) referitoare la copiii migranţilor fără acte 
în situaţie neregulamentară: motiv de îngrijorare reală. Aceasta din urmă 
precizează că copiii nu ar trebui să fie separaţi de un părinte şi ar trebui 
să fie deţinuţi separat de adulţi. În plus, în cazul în care există îndoieli 
cu privire la vârsta copilului, acestuia i se va acorda beneficiul îndoielii.

CtEDO a încorporat aceste principii în jurisprudenţa sa, declarând că în cazul în 
care nu sunt îndeplinite aceste standarde are loc încălcarea Articolului 3 sau 8 
(dreptul la viaţă de familie). 

În cazul Mubilanzila Mayeka şi Kaniki Mitunga c. Belgia,346 CtEDO a 
constatat o încălcare a Articolului 3, deoarece condiţiile de detenţie 
au fost nepotrivite pentru un minor. CtEDO a menţionat că măsu-
rile luate au fost departe de a fi adecvate, aşa cum copilul a fost 
separat de părinţi şi deţinut timp de două luni într-un centru pentru 
adulţi, fără ca autorităţile să fi luat măsuri pentru a se asigura că, în 
centrul respectiv, copilul se află în condiţii de cazare sau primeşte 
educaţie şi îngrijire psihologică corespunzătoare. Vârsta fragedă a 
copilului şi faptul că era un străin în situaţie neregulamentară într-
o ţară străină, departe de familia sa, o plasa într-o situaţie extrem 
de vulnerabilă. Din aceste motive, Curtea a constatat că în cazul 
fetiţei detenţia a demonstrat lipsă de umanitate ce se egalează cu 
tratament inuman.

346.  CtEDO, Mubilanzila Mayeka şi Kaniki Mitunga v. Belgia, Cerere nr. 13178/03, Hotărâre din 12 octom-
brie 2006.
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În Republica Moldova, atât Codul penal al Republicii Moldova (Codul penal 
nr. 985/2002 cu modificările şi completările ulterioare) şi Codul de executare 
(Codul nr. 443/2004 cu modificările şi completările ulterioare) conţin dispoziţii 
referitoare la măsuri specifice în cazul minorilor. 

Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica 
Moldova, Articolul 64 alineatul1 prevede că „Minorii neînsoţiţi şi familiile cu 
minori sunt luaţi în custodie publică numai în ultimă instanţă şi pentru o peri-
oadă cât mai scurtă” (paragraful 1). Interesul superior al copilului reprezintă un 
considerent primordial în contextul luării în custodie publică a minorilor (para-
graful 2). Minorii luaţi în custodie publică au dreptul la educaţie, la programe 
educative, luând în consideraţie necesităţile etnice, culturale, religioase ale 
acestora, precum şi vârsta şi starea sănătăţii lor (paragraful 3). 

Detenţia persoanelor considerate a fi vulnerabile, ţinând cont 
de vârstă, sex, starea de sănătate, experienţă anterioară trau-
matizantă sau circumstanţe individuale, poate constitui un caz 
de tratament crud, inuman sau degradant. 

Trebuie să se asigure o atenţie specială şi facilităţi adecvate 
pentru copii, femei, persoane în vârstă, solicitanţi de azil şi 
persoane cu handicap fizic sau psihic. 

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve) 

În conformitate cu Directiva UE privind standardele minime pentru recepţie347 şi 
Directiva privind returnarea348, minorii vor fi plasaţi în detenţie doar ca mă-
sură de ultimă instanţă şi după ce se va stabili că nu pot fi aplicate în mod 
eficient alte măsuri alternative mai puţin coercitive. Detenţia acestora va 
dura o perioadă cât mai scurt posibil şi se vor depune toate eforturile pentru a 
elibera minorii deţinuţi şi de a-i plasa în locuri de cazare adecvate pentru minori. 
În cazul în care minorii sunt deţinuţi, aceştia trebuie să aibă posibilitatea de a se 
angaja în activităţi de agrement, activităţi de joacă şi recreative adaptate vârstei 
lor. Minorii neînsoţiţi vor fi deţinuţi doar în circumstanţe excepţionale şi nu vor fi 
plasaţi în instituţii de tip penitenciar. În cazul în care minorii neînsoţiţi sunt deţi-
nuţi, statele membre vor asigura că aceştia sunt cazaţi separat de adulţi.

347.  Directiva 2013/33/UE.
348.  Directiva 2008/115/CE.
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DREPTURILE MIGRANŢILOR ÎN 
TIMPUL EXPULZĂRII SAU 
ATUNCI CÂND SUNT 
RETURNAŢI ÎN ŢARA LOR 
DE ORIGINE SAU ÎNTR-O 
ŢARĂ DE TRANZIT

CAPITOLUL IV
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În anumite situaţii, un stat pe teritoriul căruia care se află o persoană poate deci-
de să suspende şederea acesteia prin expulzare sau extrădare.

Extrădarea şi expulzarea afectează libertatea şi dreptul la li-
bera circulaţie a persoanei şi sunt reglementate printr-o serie 
de prevederi juridice internaţionale, unele dintre care se refe-
ră simpliciter la dreptul internaţional în domeniul drepturilor 
omului, unele în mod special la migraţie, iar altele la aspecte 
legate de extrădare, expulzare şi/sau returnare. 

Această imagine este complicată şi de faptul că regimurile menţionate sunt pro-
tejate prin existenţa mai multor niveluri cu multiple faţete ce se suprapun.

Nici extrădarea, nici expulzarea nu sunt permise în cazul în care cetăţeanul stră-
in sau apatrid riscă să fie supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante, 
sau pedepsei cu moartea. Pentru ca o persoană să fie extrădată, aceasta trebuie 
să fi săvârşit infracţiunea pe teritoriul statului care solicită extrădarea. Pentru ca 
să aibă loc expulzarea, infracţiunea trebuie să fi fost săvârşită pe teritoriul sta-
tului care efectuează expulzarea. Cele două măsuri diferă în ceea ce priveşte 
procedurile: expulzarea – numită şi „returnare” în unele sisteme juridice (în spe-
cial, în cel al Uniunii Europene) – se efectuează din oficiu de către autorităţile 
judiciare, în timp ce extrădare este dispusă de un stat în baza unor convenţii 
internaţionale mutuale sau a legislaţiei privind extrădarea.

Dreptul internaţional al drepturilor omului permite statelor să 
expulzeze migranţii, prevăzând în acelaşi timp restricţii la exer-
citarea acestui mandat. 

În ceea ce priveşte expulzarea, sunt disponibile trei tipuri de protecţie pentru 
persoane:

1. protecţie contra returnării într-o ţară în care acestea ar fi expuse riscului 
de persecuţie (principiul nereturnării); 

2. protecţie în timpul procedurilor de expulzare; şi 

3. protecţie în ceea ce priveşte metodele şi consecinţele expulzării. 
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Aceste tipuri de protecţie sunt analizate în detaliu în secţiunile ce urmează în 
legătură cu norme specifice privind drepturile omului, ceea ce contribuie la infor-
marea cititorului cu privire la obligaţiile ce reglementează autorităţile statului în 
exercitarea atribuţiilor ce le revin în acest domeniu.

În afară de cele de mai sus, acest capitol cuprinde o prezentare generală a prin-
cipiilor elaborate în legătură cu expulzările colective (ce sunt, în general, interzi-
se) şi returnările voluntare, accentul punându-se pe prevederile juridice ce defi-
nesc acordurile de readmisie. Prevederile juridice privind returnările forţate sunt, 
de asemenea, analizate în detaliu. Sunt puse în discuţie instrumentele relevante 
pentru protecţia drepturilor migranţilor în acest domeniu, făcându-se distincţie 
între sursele instituţionale ale acestora, conform taxonomiei generale folosite în 
manual (sistemul Naţiunilor Unite, sistemul Consiliului Europei, legislaţia Repu-
blicii Moldova şi prevederile în temeiul legislaţiei Uniunii Europene).

Acest capitol începe cu o prezentare generală a prevederilor privind dreptul la un 
control jurisdicţional şi un proces echitabil în contextul expulzărilor, prezentând 
garanţiile procedurale cheie necesare în astfel de cazuri. Apoi urmează o scurtă 
analiză a principalelor prevederi cu privire la dreptul la viaţă, în mare parte cu 
scopul de a informa cititorul şi de a prezenta contextul celor ce urmează în acest 
capitol. După aceea, sunt puse în discuţie interdicţia torturii şi principiul-cheie al 
nereturnării, prevăzând limitele referitor la felul în care şi când statele pot returna 
persoanele în statul lor de origine (sau într-un stat terţ) în cazul în care persoa-
nele respective au motive de a se teme de persecuţie.

Apoi se revine la problema demnităţii şi integrităţii fizice a migranţilor care sunt 
expulzaţi sau extrădaţi, prezentându-se diverse norme privind drepturile omului 
ce prevăd constrângeri-cheie cu privire la modul în care statele pot recurge la 
astfel de măsuri. După aceea, se prezintă în detaliu dreptul la viaţă privată şi de 
familie şi impactul acestora asupra migranţilor care pot face obiectul unei decizii 
de returnare în ţara lor de origine. Capitolul se încheie cu o privire de ansamblu 
asupra interdicţiei expulzărilor colective şi a condiţiilor în care această interdicţie 
ar putea face obiectul unei derogări, precum şi asupra problemei returnărilor vo-
luntare ale migranţilor în statele lor de origine.
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Noţiunea de proces echitabil implică efectuarea unor proceduri judiciare în con-
formitate cu „norme şi principii general acceptate ce prevăd protecţia şi respec-
tarea drepturilor individuale, inclusiv preavizul şi dreptul la un proces echitabil 
în faţa instanţei sau a unei agenţii administrative împuternicită să ia decizii 
pe marginea cazului”349. În contextul expulzării migranţilor, acesta este asigurat 
de o serie de mai multe drepturi:

1. Dreptul de a prezenta autorităţii competente motivele împotriva expul-
zării; 

2. Dreptul la reexaminarea cazului de către o instanţă judecătorească sau 
de către o autoritate administrativă într-o procedură în care migrantul poa-
te fi reprezentat; şi 

3. Dreptul la egalitate în faţa instanţelor judecătoreşti.

Cu excepţia lucrătorilor migranţi, străinii aflaţi în mod ilegal pe teritoriul statului 
ce dispune expulzarea nu pot invoca aceste garanţii procedurale, cu excepţia 
cazului în care deportarea ar duce la o încălcare a drepturilor omului.

Dreptul la un proces echitabil poate fi suspendat în cazul unei situaţii de urgen-
ţă publică ce pune în pericol viaţa naţiunii şi a cărei existenţă este declarată 
oficial, cu condiţia ca aceste măsuri nu se află în contradicţie cu alte obligaţii ce 
îi revin statului în temeiul dreptului internaţional şi nu implică discriminare exclu-
siv pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială.

Garanţiile procedurale ajută să asigure protecţie împotriva expulzării şi că nu se 
vor lua decizii de expulzare arbitrară. Articolul 13 al Pactului internaţional cu 
privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) prevede că „[u]n străin care se 
află în mod legal pe teritoriul unui stat parte la prezentul Pact nu poate fi expul-
zat decât în   temeiul unei decizii luate în conformitate cu legea şi, dacă nu se 
impun motive imperioase de siguranţă naţională, trebuie să aibă posibilitatea de 
a prezenta motivele împotriva expulzării sale şi de a obţine examinarea cazului 
său de către o autoritate competentă, sau de către una sau mai multe persoane 
special desemnate de numita autoritate, fiind reprezentat în acest scop.”350

349.  OIM, Glosar privind migraţia(op. cit.).
350.  Adunarea Generală a adoptat o declaraţie cu privire la drepturile omului ale persoanelor care nu sunt 
cetăţeni ai ţării în care locuiesc. Această declaraţie conţine o prevedere care este foarte similară cu Articolul 
13 al Pactului.

a) proCes eChitabil şi Control jurisdiCţional
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Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a reiterat în una din observaţiile sale 
generale faptul că „Articolul 13 reglementează în mod direct doar procedura nu şi 
motivele de fond pentru expulzare”351. Comitetul reaminteşte, de asemenea, că 
persoana ce constituie obiectul unui ordin de expulzare ar trebui să aibă acces la 
reprezentare juridică cu scopul de a putea prezenta motivele care să pledeze 
împotriva expulzării sale.352 Întrucât se aplică doar străinilor care se află în mod 
legal pe teritoriul ţării, Comitetul a subliniat într-o serie de cazuri că „străinii care 
au intrat în ţară ilegal şi cei care au stat mai mult decât le permite permisul”353 
nu pot invoca protecţia prevăzută la Articolul 13. Prevederea conţine o excepţie: 
protecţia nu este disponibilă în cazul în care există „motive imperioase privind 
siguranţa naţională”354.

Întrucât Articolul 13 al PIDCP se aplică străinilor care se află în mod legal pe 
teritoriul unui stat parte la Pact, Articolul 22 al Convenţiei privind protecţia 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familiilor acestora 
se aplică tuturor lucrătorilor migranţi şi membrilor familiilor acestora, indi-
ferent de statutul lor de imigrare. Articolul 23 se referă la protecţie consulară 
sau diplomatică. Acesta prevede că, în cazul expulzării, persoana în cauză va 
fi informată fără nicio întârziere cu privire la dreptul de a recurge la protecţia şi 
asistenţa autorităţilor consulare sau diplomatice ale statului de origine, iar au-
torităţile statului ce dispune expulzarea trebuie să faciliteze exercitarea acestui 
drept.

În cadrul Consiliului Europei, Articolul 1 al Protocolului nr. 7 al CEDO cu-
prinde măsuri procedurale de siguranţă parţial similare cu Articolul 13 al PIDCP. 
În acest caz, reşedinţa legală trebuie să fie înţeleasă ca „existenţa unor legături 
suficiente şi continue cu un loc specific”. În plus, CEDO a considerat că măsura 
ar trebui să fie aplicată în conformitate cu aspecte de fond, cât şi procedurale 
ale legii, iar aceasta ar trebui să fie aplicată cu bună credinţă.

În plus, dreptul de a contesta decizia de expulzare este considerată de Co-
mitetul de Miniştri ca fiind echivalent cu dreptul la un recurs efectiv în faţa unei 
autorităţi competente sau unui organism compus din membri care sunt imparţiali 
şi care beneficiază de garanţii de independenţă (Articolul 13). Autoritatea sau 
organismul competent trebuie să aibă competenţa de a revizui ordinului de în-
depărtare, inclusiv posibilitatea de a suspenda temporar executarea acestuia. 

351.  Comentariu general 15/27 din 22 iulie 1986, paragr. 10.
352.  Observaţii finale privind Danemarca, CCPR/CO/70/DNK, 31 octombrie 2001, paragr. 17.
353.  Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, Comentariu General nr. 15, Sesiunea a douăzeci şi şaptea 
(1986), Drepturile străinilor în cadrul Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
354.  V.R.M.B. c. Canada, CCPR/C/33/D/236/1987, 18 iulie 1988, paragr. 6.3; Karker c. Franţa, CCPR/
C/70/D/833/1998, 26 octombrie 2000, paragr. 9.3.
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Calea de atac trebuie să fie accesibilă, iar termenele de exercitare nu ar trebui 
să fie exagerat de scurte.355

În cazul Al-Nashif c. Bulgaria, CtEDO a statuat că „în cazul în care 
există o cerere discutabilă că o astfel de expulzare poate încălca 
dreptul străinului la respectarea vieţii de familie, Articolul 13 coro-
borat cu Articolul 8 al Convenţiei cer statelor să pună la dispoziţia 
individului în cauză posibilitatea efectivă de a contesta deportarea 
sau ordinul prin care se refuză dreptul de şedere, iar aspectele re-
levante să fie examinate cu garanţii procedurale suficiente şi seri-
ozitate de un forum intern adecvat ce va oferi garanţii adecvate cu 
privire la independenţă şi imparţialitate’356.

Migranţi ilegali sau solicitanţii de azil care nu intră sub incidenţa Articolului 1 
din Protocolul nr. 7 au, de asemenea, dreptul la un recurs efectiv (Articolul 13).

În ceea ce priveşte categoria din urmă, Regula 39 din Regulamentul Curţii 
permite Curţii să indice măsuri provizorii oricărui stat parte la Convenţie. În 
majoritatea cazurilor, se solicită suspendarea expulzării sau extrădării. Curtea 
acordă astfel de cereri pentru o măsură provizorie doar în cazuri excepţionale, 
atunci când solicitantul altfel s-ar confrunta cu un risc real de prejudiciu grav şi 
ireversibil, cum ar fi riscul de a fi condamnat la moarte sau la detenţiune pe viaţă, 
de a fi supus maltratării sau torturii, la mutilare genitală, exploatare sexuală etc. 
În general, această clauză se aplică în cazurile care ar implica aplicarea princi-
piului nereturnării. Dacă statul parte nu respectă măsurile provizorii solicitate de 
Curte, acesta este susceptibil să încalce Articolul 34 din Convenţie (dreptul la 
cerere individuală).357

În cazul Abdollahi c. Turcia, reclamantul a susţinut că a fost mem-
bru al Mujahedinii Poporului din Iran şi că, prin urmare, s-ar con-
frunta cu moartea sau ar fi supus la maltratare în cazul deportării în 
Iran (bazându-se pe Articolele 2 şi 3). Curtea a acordat o măsură 
provizorie pentru a preveni deportarea sa până la prezentarea unor 
informaţii suplimentare. Aplicarea Regulii 39 a fost anulată după ce 
s-a pierdut contactul cu reclamantul.358

355.  Comitetul de Miniştri 2005, Linii directoare 5.1.
356.  CtEDO, Al-Nashif c. Bulgaria, Cerere nr. 50963/99, Hotărâre din 20 iunie 1992, paragr. 133.
357.  Ibid., Mannai c. Italia, Cerere nr. 9961/10, Hotărâre din 27 martie 2012.
358.  Ibid., Abdollahi c. Turcia, Cerere nr. 23980/08, Hotărâre din 3 noiembrie 2009.



179
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

În cazul Mamatkulov şi Askarov c. Turcia, Curtea a constatat o în-
călcare pentru prima dată din cauza nerespectării de către stat a 
măsurii provizorii. Curtea a fost împiedicată să examineze plânge-
rile reclamanţilor în mod corespunzător din cauza extrădării lor în 
Uzbekistan, în ciuda faptului că a fost indicată o măsură provizorie 
adresată Turciei de a suspenda extrădarea.359

Articolul 5(f) al CEDO permite detenţia unei persoane „împotriva căreia se des-
făşoară o procedură de expulzare sau de extrădare”, însă acest lucru trebuie să 
se facă „în conformitate cu procedura prevăzută de lege”. În acest caz se aplică 
toate garanţiile descrise în Capitolul III (Detenţia).

În Samba Jalloh c. Ţările de Jos,360 Comitetul a considerat că de-
tenţia unui minor ar fi justificată dacă ar exista îndoieli cu privire la 
identitatea acestuia, în cazul în care minorul a încercat anterior să 
fugă, dacă ar exista motive întemeiate pentru expulzarea acestuia 
şi dacă este în curs de desfăşurare o anchetă pentru a stabili iden-
titatea acestuia.

Conform Articolului 19(8) al ESC, statelor li se interzice de a expulza lucrătorii 
migranţi care locuiesc în mod legal pe teritoriul lor, cu excepţia cazului în care se 
pune în pericol securitatea naţională, interesul public sau bunele moravuri. Mi-
granţii au dreptul de recurs la o instanţă sau alt organism independent împotriva 
deciziei de expulzare.

Decizia de expulzare sau deportare a unui migrant trebuie să 
fie luată în conformitate cu legea. Ca urmare, în acest domeniu, 
procedurile interne sunt de o importanţă deosebită. 

Cadrul de reglementare specific ce se referă la protecţia drepturilor străinilor 
care se află ilegal pe teritoriul Republicii Moldova şi care urmează a fi înde-
părtaţi de pe teritoriul ţării includ Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Re-
publica Moldova, Codul contravenţional şi Hotărârea Guvernului nr. 71 privind 
crearea Centrului Temporar de Plasament al Străinilor din 30 ianuarie 2004. 
Expulzarea, în conformitate cu Articolul 40 din Codul Contravenţional, 

359.  Ibid., Mamatkulov şi Askarov c. Turcia (CG), Cereri nr. 46827/99 şi 46951/99, Hotărâre din 4 februarie 
2005.
360.  Samba Jalloh c. Ţările de Jos, Comunicare nr. 794/1998, U.N. Doc. CCPR/C/74/D/794/1998 (2002).
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constă în îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova a cetăţeanului 
străin sau apatrid care au încălcat regulile de şedere. În conformitate cu 
Articolul 51 din Legea nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova, 
în cazul în care un străin intră ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, şederea 
acestuia pe acest teritoriu a devenit ilegală, a cărui viză sau drept de şedere a 
fost revocat, căruia i s-a refuzat prelungirea dreptului de şedere provizorie, al 
cărui drept de şedere permanentă a încetat, autoritatea competentă poate dis-
pune măsura returnării de pe teritoriul Republicii Moldova şi aplica interdicţia 
intrării în Republica Moldova pentru o perioadă determinată. Acest lucru este 
valabil pentru ex-solicitanţii de azil. 

În Moldova, o instanţă judecătorească ar putea decide ca străinul să fie luat în 
custodie publică până la expulzarea sa, această persoană fiind plasată, pentru 
o perioadă nu mai mare de şase luni, în Centrul Temporar de Plasament al 
Străinilor, o instituţie specializată pentru străinii luaţi în custodie şi gestionată 
de către autoritatea competentă. Plasarea în custodie publică a unui străin 
este o măsură ce limitează libertatea de mişcare a acestuia. Această măsură 
este luată de o instanţă judecătorească împotriva unui străin care urmează a 
fi expulzat, precum şi împotriva unui străin care nu a putut fi returnat în confor-
mitate cu condiţiile prevăzute de lege sau a unui străin care a fost declarat per-
sona non grata (a se vedea, de asemenea, Capitolul 3 cu privire la Detenţie)

Îndepărtarea străinului sau expulzarea acestuia este interzisă în cazul în care 
persoana este un minor, iar părinţii acestuia au dreptul de şedere în Republica 
Moldova; atunci când el sau ea este căsătorit/ă cu un cetăţean al Republicii 
Moldova, iar perioada de şedere ilegală nu depăşeşte un an şi căsătoria nu 
este anulată; sau în cazul în care el sau ea ar putea fi în pericol, torturaţi sau 
supuşi unui tratament inuman sau degradant în statul de origine, în caz de 
returnare.

Decizia de expulzare sau deportare a unui migrant trebuie să 
fie luată în conformitate cu legea.

Migranţii legali au dreptul:

•	 să fie informaţi cu privire la decizia de expulzare şi motivele 
acesteia;

•	 să facă un recurs împotriva deciziei sau la examinarea 
acesteia de către o autoritate imparţială şi independentă; şi 
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•	 să fie reprezentat de un avocat.

Ordinul de expulzare poate fi suspendat temporar în aştepta-
rea procesului de revizuire.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Directiva privind returnarea este instrumentul juridic cheie pentru returnarea 
resortisanţilor ţărilor terţe. Standardele şi procedurile comune se referă la dome-
nii, cum ar fi folosirea unor măsuri coercitive, a forţei, returnarea, îndepărtarea, 
detenţia şi intrarea repetată. Directiva conţine, de asemenea, prevederi privind 
amânarea îndepărtării (Articolul 9), garanţii cu privire la returnare (privind drep-
turile la unitatea familiei, îngrijirea sănătăţii, precum şi accesul la educaţie pentru 
minori şi necesităţile specifice ale persoanelor vulnerabile). Directiva privind re-
turnarea prevede că decizia de returnare ar trebui să fie emisă în scris. În plus, 
la solicitarea resortisantului ţării terţe, principalele elemente ale deciziei ar trebui 
să fie interpretate într-o limbă pe care resortisantul ţării terţe o înţelege (Artico-
lul 12). Resortisantul unei ţări terţe ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea 
de a contesta decizia sau solicita o revizuire a acesteia. În acest scop, sunt 
prevăzute instrumente pentru a face recurs împotriva deciziilor de returnare în 
faţa unei autorităţi judiciare sau administrative competente sau în faţa unui or-
gan competent independent alcătuit din membri imparţiali. Acest organ poate 
suspenda temporar aplicarea acestor decizii (Articolul 13). Resortisanţii ţărilor 
terţe ar trebui să fie plasaţi în detenţie pentru cea mai scurtă perioadă posibilă 
şi, în cea mai mare parte, doar atunci când există riscul de sustragere sau dacă 
cetăţeanul ţării terţe evită sau împiedică pregătirea returnării (Articolul 15). Dacă 
este necesară utilizarea unor măsuri coercitive, în ultimă instanţă, acestea nu ar 
trebui să depăşească forţa rezonabilă.
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Printre diversele drepturi ale omului, relevante în contextul expulzării şi returnă-
rii, dreptul la viaţă este cu siguranţă unul ce trebuie menţionat. 

„Fiecare fiinţă umană are dreptul inerent la viaţă”361 şi „[n]imeni nu 
poate fi lipsit în mod arbitrar de viaţă”362. Astfel cum este formulat, 
dreptul la viaţă reprezintă dreptul suprem al omului, ce consti-
tuie baza tuturor celorlalte drepturi ale omului şi nu permite 
absolut nicio derogare pe timp de pace.

Dreptul este protejat în temeiul Articolului 3 al Declaraţiei Universale a Drep-
turilor Omului (DUDO), Articolului 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO), Articolului 6 din Pactul internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice (PIDCP) şi, de asemenea, indirect, prin Articolul 4 din Con-
stituţia Republicii Moldova, ca urmare a aplicabilităţii doctrinei moniste şi a 
normelor internaţionale în domeniul drepturilor omului în dreptul intern. În plus, 
Articolul 24 din Constituţie garantează în mod explicit dreptul la viaţă şi 
la integritate fizică şi psihică, şi prevede că statul trebuie să garanteze 
aceste drepturi.

Un corolar al acestui drept este faptul că privarea arbitrară de viaţă este inter-
zisă şi este de datoria fiecărui stat nu doar să se abţină de la încălcarea acestui 
drept prin acţiunile sale, dar să şi protejeze în mod activ acele persoane care 
sunt supuse jurisdicţiei sale de la orice ameninţare la adresa vieţii, inclusiv de 
„malnutriţie, boli ce pun viaţa în pericol, (...) sau de conflicte armate”363. În acest 
sens, statele au obligaţia nu doar de a respecta dreptul la viaţă, dar şi de a lua 
măsuri pozitive pentru a asigura dreptul la viaţă (de ex., obligaţia de a investiga 
decesele suspecte).364

Aplicarea dreptului la viaţă în contextul expulzării şi returnării devine relevantă în 
următoarele circumstanţe, o serie de acţiuni devenind astfel ilegale:

1. Orice privare arbitrară de viaţă prin omor de către agenţi ai statului, atunci 
când se atestă elemente de nelegalitate, nedreptate, caracter de capriciu 

361.  Art. 6(1) al PIDCP.
362.  Ibid.
363.  M. Nowak, Pactul ONU cu privire la drepturile civile şi politice. Comentariu al CCPR, Ed. a 2a. (în 
continuare Nowak), Engel 2005, p. 1277.
364.  A se vedea, de ex. Articolul 6 al PIDCP şi Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks şi Clare Ovey. Jacobs, 
White şi Ovey: Convenţia europeană privind drepturile omului. Oxford University Press, 2014.

b) dreptul la viaţă
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şi nerezonabil.365 În termeni practici, o acţiune poate încălca dreptul la 
viaţă atunci când este disproporţionată în raport cu cerinţele de aplicare a 
legii. O încălcare a dreptului la viaţă poate lua, de asemenea, forma unei 
omisiuni în cazul în care autorităţile nu iau măsurile adecvate pentru a 
proteja acest drept.366

2. Decesele în custodie367 şi dispariţiile forţate, adică „răpirea şi detenţia per-
soanelor, urmată de refuzul de a dezvălui soarta şi locul aflării acestora”368

3. Extrădarea sau expulzarea dispusă cu încălcarea principiului nereturnării. 
Prin urmare, într-o situaţie în care un migrant se confruntă cu un risc real 
de a fi condamnat la moarte dacă este extrădat sau expulzat într-un alt 
stat (un sub-paragraf din acest capitol va fi destinat  acestui subiect spe-
cific), poate avea loc o încălcare a dreptului la viaţă, în afară de încălca-
rea principiului nereturnării, examinat în mod obişnuit în cadrul interdicţiei 
asupra torturii.

365.  Nowak, p. 1277.
366.  Ibid.
367.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks şi Clare Ovey. Convenţia europeană privind drepturile omului 
(op. cit.).
368.  Ibid.
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Interdicţia torturii reprezintă un drept fundamental, protejat de o serie de 
prevederi din dreptul internaţional şi constituie ius cogens (adică, o normă 
imperativă şi obligatorie, indiferent de circumstanţe, fără nicio restricţie).

În mod specific, tortura este interzisă în temeiul Articolului 5 al DUDO, precum 
şi în temeiul Articolului 7 al PIDCP şi Articolul 3 al CEDO, dar şi, indirect, prin 
Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova, ca urmare a aplicării doctrinei mo-
niste.

Interdicţia asupra torturii nu se referă doar la tortură, aceas-
ta cuprinde, de asemenea, tratamentul inuman şi degradant. 
Tratamentul degradant este considerat mai puţin sever decât 
tratamentul inuman, care, la rândul său, este considerat mai 
puţin sever decât tortura, totuşi, astfel de comportamente sunt 
interzise în egală măsură.

Noţiunea de tortură include „orice act prin care se provoacă în mod intenţionat 
unei persoane durere sau suferinţă acută, de natură fizică sau psihică, în scopuri 
cum ar fi obţinerea de la el/ea sau de la o terţă persoană a unor informaţii sau 
mărturisiri, de a-l/o pedepsi pentru o faptă pe care el/ea sau o terţă persoană a 
comis-o sau de comiterea căreia este suspectată, sau intimidarea sau constrân-
gerea lui/ei sau a unei terţe persoane pentru oricare alt motiv ce are la bază 
o discriminare de orice fel, atunci când o asemenea durere sau suferinţă este 
provocată de către sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al 
unei oficialităţi publice sau al unei alte persoane care acţionează în exercitarea 
atribuţiilor sale oficiale”369. 

Cu alte cuvinte, interdicţia torturii se referă la cazurile de pe-
deapsă sau tratament agravat şi deliberat, crud, inuman şi de-
gradant provocat de un agent de stat, ce implică, în general, un 
nivel minim de severitate.370 

369.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
370.  Rainey, Bernadette, Elizabeth Wicks şi Clare Ovey. Convenţia europeană a drepturilor omului (op. 
cit.).

C) interdiCţia torturii
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În contextul expulzării şi returnării, o serie de forme de tratament pot încălca in-
terdicţia torturii. De exemplu:

1. atunci când migranţii sunt supuşi unor controale şi proceduri ce implică
suferinţă sau umilire (chiar şi în situaţia când nu există intenţia de a umili
şi provoca suferinţă) şi, mai ales, în situaţii în care orice încălcare a inter-
dicţiei poate fi considerată agravată de motive rasiale având în vedere că
sunt implicaţi străini;371

2. atunci când în cursul expulzării sau returnării, migranţii sunt supuşi unor
acte ce depăşesc ceea ce este rezonabil şi necesar în circumstanţe spe-
cifice;

3. atunci când migranţii sunt deţinuţi în condiţii de detenţie ce diminuează
demnitatea şi valoarea lor ceea ce se echivalează cu tratament degra-
dant, inclusiv utilizarea disproporţionată a detenţiei în izolare (a se vedea,
de asemenea, Capitolul 3 referitor la Detenţie).372

În nicio împrejurare nu sunt permise derogări de la interdicţia asupra torturii. 

Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii şi a altor pedepse sau trata-
mente crude, inumane sau degradante (CPT)373 defineşte tortura ca fiind „ori-
ce act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe 
puternice, fizice ori psihice, mai ales cu scopul de a obţine de la această persoa-
nă sau de la o persoană terţă informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru 
un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a 
comis, de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a 
face presiuni asupra unei terţe persoane, sau pentru oricare alt motiv bazat pe o 
formă de discriminare oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau astfel 
de suferinţe sunt aplicate de către un agent al autorităţii publice sau de orice altă 
persoana care acţionează cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consimţământul 
expres sau tacit al unor asemenea persoane”. Aceasta afirmă, de asemenea, că 
tortura nu poate fi justificată în nicio circumstanţă. 

Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie a recunoscut interdicţia 
torturii ca o obligaţie erga omnes, adică o obligaţie pe care un stat şi-o asumă 
faţă de întreaga comunitate internaţională.374

371.  Ibid.
372.  Ibid.
373.  Convenţia Naţiunilor Unite împotriva torturii 1465 UNTS 85.
374.  TPII, Parchetul c. Anto Furundzija, Caz nr. IT-95-17/1-T, Hotărâre din 10 decembrie 1998, paragr. 151.



186 A Handbook for the Republic of Moldova

Articolul 3 al CEDO interzice tortura în orice circumstanţe. Persoanele care 
sunt supuse torturii, tratamentelor inumane sau degradante în Republica Moldo-
va pot depune o cerere la CtEDO în cazul în care au epuizat toate căile interne 
de recurs. 

Consiliul Europei a instituit Comitetul pentru Prevenirea Torturii.375 Acesta or-
ganizează vizite la locurile de detenţie pentru a evalua modul în care sunt tratate 
persoanele private de libertate. 

nereturnarea

Noţiunea de nereturnare derivă din termenul francez „refouler”, ce înseamnă 
a returna sau a respinge. Această noţiune a fost iniţial elaborată în baza drep-
tului refugiaţilor şi se referă la obligaţia statelor de a nu returna un refugiat la 
„frontierele teritoriilor unde viaţa sau libertatea acestuia ar fi ameninţată pe 
motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social 
sau opinii politice”.376 Acest principiu se aplică la returnarea persoanelor ce se 
află pe teritoriul statului, atât pentru cele care au intrat în mod legal, cât şi pentru 
cele care au intrat ilegal, precum şi pentru persoanele aflate la frontieră care au 
încercat să intre, legal sau ilegal, şi cărora li s-a refuzat intrarea. În contextul tor-
turii, principiul nereturnării înseamnă că niciun stat nu va expulza, returna sau 
extrăda o persoană către un alt stat atunci când există motive serioase de 
a crede că aceasta ar fi expusă la pericolul de tortură.

Nu sunt permise derogări de la principiul nereturnării în nicio împrejurare.

Nereturnarea este legată de obligaţia nederogabilă asumată de către state de 
a interzice tortura, tratamentul inuman şi degradant al tuturor persoanelor afla-
te sub jurisdicţia lor. Aceasta este inclusă în tratatele privind drepturile omului, 
cum ar fi CPT (Articolul 3), precum şi Convenţia privind statutul refugiaţilor 
din 1951 (Articolul 33). Aceasta din urmă interzice statelor de a expulza sau 
returna un refugiat într-un teritoriu unde acesta poate fi supus persecuţiei pe 
motive de rasă, religie, naţionalitate, apartenenţă la un anumit grup social sau 
opinie politică. Această protecţie se aplică atât refugiaţilor, cât şi solicitanţilor de 
azil aflaţi pe teritoriul ţării sau la frontiera acesteia şi ar trebui să fie înţeleasă în 
termeni de riscuri ce pot apărea în orice ţară în care persoana ar putea fi trimisă 
şi nu doar în ţara lor de origine. Articolul 3 al CPT are un domeniu de aplicare 
mai larg, deoarece interzice în mod explicit statelor părţi expulzarea, returnarea 

375.  http://www.cpt.coe.int/.
376.  1954 Convenţia ONU privind statutul refugiaţilor, Articolul 33(1)
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sau extrădarea unei persoane, nu doar a refugiaţilor, către un alt stat dacă există 
motive serioase de a crede că aceasta s-ar afla în pericol de a fi supusă torturii.

Comitetul pentru Drepturile Omului a interpretat Articolul 7 al PIDCP după cum 
urmează „Statele părţi nu trebuie să expună persoanele la pericolul de tortu-
ră sau tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante la întoarcerea 
într-o altă ţară prin extrădare, expulzare sau returnare.”377 Acesta a stabilit, de 
asemenea, că o persoană nu ar trebui să fie returnată într-o ţară unde o boală 
ce a fost în întregime sau în parte cauzată de încălcarea drepturilor sale de către 
statul parte respectiv nu poate fi tratată.378

La nivelul Consiliului Europei, Articolul 3 al CEDO (interdicţia torturii şi a altor 
tratamente degradante) a fost interpretat astfel încât să interzică returnarea.

În jurisprudenţa sa, CtEDO a extins protecţia oferită de Articolul 3, 
astfel încât să acopere şi riscul pedepsei cu moartea. Acest princi-
piu a fost ulterior reafirmat prin Protocolul nr. 13 la Convenţie. 

În Soering c. Regatul Unit,379 caz în care persoana implicată a fost 
condamnată la moarte în Statele Unite, Curtea a considerat că ţi-
nând seama de „perioada cât s-a aflat pe lista condamnaţilor la 
moarte în astfel de condiţii extreme, într-o stare continuă de angoa-
să în aşteptarea executării pedepsei capitale şi [de] circumstanţele 
personale ale reclamantului, în special, vârsta şi starea sa psihică 
în momentul infracţiunii, extrădarea reclamantului în SUA l-ar expu-
ne la un risc real de tratament ce ar depăşi pragul stabilit la Articolul 
3”. 

Cele mai frecvente cazuri implică persoane care ar fi în pericol de a fi maltrata-
te de către autorităţile statului lor de origine, în cazul în care vor fi returnate. În 
anumite cazuri, principiul nereturnării se aplică şi când este vorba de ameninţare 
cu încălcarea drepturilor omului din partea unor actori non-statali, cum ar fi 
membrii de familie sau grupuri armate. 

377.  Comentariu general nr. 20/44 din 3 aprilie 1992, paragr. 9.
378.  C. c. Australia, CCPR/C/76/D/990/1999, 28 octombrie 2002.
379.  CtEDO, Soering c. Regatul Unit, Plenară, Cerere nr. 14038/88, Hotărâre din 7 iulie 1989.
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În H.L.R. c. Franţa, Curtea a afirmat că: «[d]at fiind caracterul abso-
lut al dreptului garantat, Curtea nu exclude posibilitatea ca Articolul 
3 din Convenţie se poată fi aplicat, de asemenea, în cazul în care 
pericolul provine de la persoane sau grupuri de persoane care nu 
deţin funcţii publice. Cu toate acestea, trebuie să se demonstreze 
că riscul este real şi că autorităţile statului primitor nu sunt în măsu-
ră să prevină riscul asigurând protecţia corespunzătoare.”380

În plus, pentru ca încălcarea să fie recunoscută, este esenţial ca riscul să fie 
previzibil de către autorităţile din ţara ce returnează migrantul. În acest con-
text, asigurările diplomatice nu sunt, de obicei, suficiente pentru a permite tran-
sferul către ţări a căror autorităţi, conform unor rapoarte de încredere, tolerează 
tortura.381

În cazul Vilvarajah şi aţii c. Regatul Unit,382 CtEDO a exonerat Re-
gatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord de răspundere pentru 
întoarcerea reclamanţilor ce a rezultat în maltratare, având în ve-
dere că, în ciuda tuturor dovezilor prezentate de reclamanţi, actul 
de maltratare nu ar fi putut fi prevăzut de către stat: „nu au existat 
caracteristici distinctive în cazurile acestora care ar fi putut sau ar fi 
trebuit să permită Secretarului de stat să prevadă că aceştia vor fi 
trataţi în acest fel”.

380. CtEDO, H.L.R. c. Franţa (CG), Cerere nr. 24573/94, Hotărâre din 29 aprilie 1997.
381.  Ibid., Saadi c. Italia, Cerere nr. 37201/06, paragr. 147; CtEDO, Klein c. Rusia, Cerere nr. 24268/08, 
paragr. 55.
382.  Ibid., Vilvarajah şi aţii c. Regatul Unit, Cereri nr. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 
13448/87; Hotărâre din 30 octombrie 1991.
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În M.S.S. c. Belgia şi Grecia, Curtea şi-a exprimat „opinia că asigu-
rările diplomatice oferite de Grecia autorităţilor belgiene nu constitu-
ie o garanţie suficientă. Aceasta ia act, în primul rând, că acordul de 
a-i asuma responsabilitate privind aplicarea Regulamentului Dublin 
a fost trimis de autorităţile elene după emiterea ordinului de a pă-
răsi ţara, iar ordinul de expulzare a fost, prin urmare, emis doar în 
baza unui acord tacit cu autorităţile elene. În al doilea rând, Curtea 
constată că acordul este formulat în termeni stereotipe (...) şi nu 
conţine nicio garanţie cu privire la reclamant în persoană. Nici docu-
mentul cu informaţii, furnizat Guvernului belgian de către autorităţile 
elene, nu conţinea nicio garanţie individuală; ci doar făcea referire 
la legislaţia aplicabilă, fără a include nicio informaţie relevantă des-
pre situaţia reală”.383

Riscurile cărora pot fi supuşi migranţii dacă sunt expulzaţi trebuie să fie perso-
nale, ceea ce înseamnă că aceştia trebuie să fie vizaţi în mod individual sau 
fac parte dintr-o categorie de persoane în mod deosebit supuse la abuzuri 
(M.S.S. c. Belgia şi Grecia). În mod excepţional, principiul poate fi aplicat în 
cazul în care ţara în care migrantul trebuie expulzat este afectată de un climat 
general de violenţă.

CtEDO a recunoscut, de asemenea, că genul şi orientarea sexuală poate fi, în 
anumite state, un motiv suficient pentru a cere protecţie împotriva nereturnării. 
Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a reiterat acest principiu, declarând 
că statele „ar trebui să recunoască faptul că teama bine întemeiată de a fi per-
secutat din motive de orientare sexuală sau identitate de gen poate constitui un 
motiv valabil pentru acordarea statutului de refugiat şi azil în conformitate cu 
legislaţia naţională”.384 

În cazul N. c. Suediei,385 Curtea a constatat că, potrivit rapoartelor, 
aproximativ 80% dintre femeile afgane sunt victime ale violenţei do-
mestice pe care autorităţile o consideră legitimă, ca rezultat autorii 
acestor acte nu sunt judecaţi. Prin urmare, expulzarea femeilor af-
gane în ţara de origine ar încălca principiul nereturnării. 

383.  CtEDO, M.S.S. c. Belgia şi Grecia (CG), Cerere nr. 30696/09, Hotărâre din 21 ianuarie 2011.
384.  Recomandare privind măsurile de combatere a discriminării pe motive de orientare sexuală sau iden-
titate de gen, CM/Rec(2010)5, adoptată de Comitetul de Miniştri la 31 martie 2010.
385.  CtEDO, N. c. Suedia, Cerere nr. 23505/09, Hotărâre din 20 iulie 2010.
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Lipsa unui tratament medical adecvat intră, de asemenea, în domeniul de 
aplicare al Articolului 3. Conform acestui Articol, este necesar să se prevadă o 
oportunitate pentru tratament în ţara gazdă în cazul unei maladii ce nu poate fi 
tratată în ţara de origine. Potrivit Curţii, protecţia garantată în temeiul Articolului 
3 este absolută: acesta trebuie să se aplice, indiferent de circumstanţele indivi-
duale, cum ar fi perioada foarte scurtă de şedere a unui reclamant. 

În cazul D. c. Regatul Unit (1997),386 CtEDO a considerat că maltra-
tarea poate atinge pragul stabilit în conformitate cu Articolul 3 chiar 
şi în cazurile în care sursa riscului în ţara primitoare derivă din fac-
tori ce nu pot invoca responsabilitatea autorităţilor publice din acea 
ţară. Cu toate acestea, protecţia în temeiul Articolului 3, în acest 
context, se aplică doar în cazuri excepţionale.

Articolul 6, care protejează dreptul la un proces echitabil în cadrul proceduri-
lor penale şi civile, poate sta la baza unei decizii de a nu trimite o persoană într-
o ţară în care aceasta ar fi supusă unui proces în instanţă în care sunt admise 
probe obţinute prin tortură.

În cazul Omar Othman c. Regatul Unit,387 Curtea a statuat că, în 
cazul expulzării, nu a existat nicio încălcare a Articolului 3, deoare-
ce reclamantul nu risca să fie maltratat, iar asigurările diplomatice 
oferite de Guvernul iordanian autorităţilor britanice erau suficiente 
pentru a proteja reclamantul. Cu toate acestea, Curtea a statuat că 
expulzarea ar fi contrară Articolului 6 (dreptul la un proces echita-
bil), având în vedere riscul real ca în procesul contra reclamantului 
în Iordania să fi fost admise unele dovezi obţinute prin tortură. A 
fost pentru prima dată când Curtea a considerat că în cazul expul-
zării s-a încălcat Articolul 6. Această concluzie reflectă consensul 
internaţional cu privire la faptul că utilizarea probelor obţinute prin 
tortură împiedică desfăşurarea unui proces echitabil. 

Articolul 9 vine în discuţie în cazul în care există o încălcare flagrantă a libertăţii 
religioase în ţara de destinaţie sau persoana este deportată fiindu-i restricţiona-
tă libertatea de gândire, religie sau conştiinţă.

386.  CtEDO, D. c. Regatul Unit, Cerere nr. 30240/96, Hotărâre din 2 mai 1997.
387.  Ibid., Othman (Abu Qatada) c. Regatul Unit, Cerere nr. 8139/09, Hotărâre din 17 ianuarie 2012.
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În cazul Nolan şi K. c. Rusia, Curtea a subliniat că „deportarea... ca 
atare nu constituie o ingerinţă în drepturile garantate de Articolul 9, 
cu excepţia cazului în care se poate stabili că măsura a fost desti-
nată să reprime exercitarea acestor drepturi [intrarea sau şederea 
într-o ţară] şi să înăbuşe răspândirea religiei sau filosofiei printre 
adepţi”.388

În cazul T.I. c. Regatul Unit,389 Curtea a constatat că îndepărtarea 
indirectă către o ţară intermediară nu a afectat responsabilitatea 
statului de a asigura că reclamantul nu este expus, ca urmare a 
deciziei de expulzare, la un tratament contrar Articolului 3 al Con-
venţiei.

CtEDO a subliniat că atunci când dreptul omului în cauză este un drept abso-
lut (cum ar fi interdicţia torturii sau dreptul la viaţă aşa cum sunt protejate de 
Articolul 2), nereturnarea devine un drept absolut şi nu poate face obiectul nici 
unei excepţii, fie în drept, fie în practică. Această regulă se aplică indiferent de 
considerente de securitate naţională, alte interese publice, presiuni econo-
mice sau fluxuri mari de migranţi. Protecţia CEDO este, prin urmare, una mai 
extinsă decât cea prevăzută de Convenţia pentru refugiaţi.

În cazul Saadi c. Italia, Curtea a statuat „[p]rin urmare, Curtea nu 
poate accepta argumentul Guvernului Regatului Unit, susţinut de 
Guvernul pârât, că trebuie să se facă distincţie, în conformitate cu 
Articolul 3, între tratament provocat direct de un stat semnatar şi 
tratament ce ar putea fi provocat de către autorităţile unui alt stat 
şi că protecţia împotriva acestei din urmă forme de maltratare ar 
trebui să fie luată în considerare în funcţie de interesele comunităţii 
în ansamblu. Dat fiind că protecţia împotriva tratamentului interzis 
de Articolul 3 este absolută, această prevedere impune obligaţia de 
a nu extrăda sau expulza orice persoană care, în ţara de primire, 
s-ar confrunta cu riscul real de a fi supusă unui astfel de tratament. 
După cum a statuat în mod repetat Curtea, nu poate exista nicio 
derogare de la această regulă”390

388.  CtEDO, Nolan şi K. c. Rusia, Cerere nr. 2512/04, Hotărâre din 12 februarie 2009.
389.  Ibid., T.I. c. Regatul Unit, Cerere nr. 43844/98, Hotărâre din 7 martie 2000.
390.  Ibid., Saadi c. Italia (CG), Cerere nr. 37201/06, Hotărâre din 28 februarie 2008.
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Articolul 4 din Constituţia Republicii Moldova include efectiv garanţiile 
oferite de CPT şi CEDO cu privire la principiul nereturnării. 

În plus, Articolul 11 din Legea nr. 270-XVI din 2008 privind azilul în Republica 
Moldova prevede că niciun solicitant de azil nu va fi expulzat sau returnat de 
la frontieră ori de pe teritoriul Republicii Moldova. În plus, niciun beneficiar al 
unei forme de protecţie nu trebuie să fie returnat sau expulzat într-o ţară sau 
teritoriu în care viaţa sau libertatea acestuia ar putea fi ameninţată sau în cazul 
în care acesta poate fi supus torturii sau unor tratamente inumane sau degra-
dante. Persoana care a fost recunoscută ca refugiat sau căreia i s-a acordat 
protecţie umanitară poate fi returnată sau expulzată de pe teritoriul Republicii 
Moldova în cazul în care: 

a. există motive întemeiate de a considera că persoana reprezintă o ame-
ninţare pentru securitatea de stat a Republicii Moldova sau

b. a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o 
infracţiune gravă în conformitate cu prevederile Codului Penal al Repu-
blicii Moldova, persoana reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică 
în Republica Moldova. 

Articolul 63 din Legea 200/2010 prevede că un străin nu poate fi expulzat într-
un alt stat, dacă există o îngrijorare justificată că viaţa acestuia poate fi pusă 
în pericol sau acesta va fi supus torturii sau unor tratamente inumane sau 
degradante în acel stat.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt, de asemenea, state-
le membre ale Consiliului Europei şi îşi asumă, prin urmare, obligaţii în 
conformitate cu prevederile CEDO, precum şi obligaţii în temeiul dreptului 
public internaţional susmenţionate, astfel asumându-şi obligaţii identice cu 
cele ale Republicii Moldova, totuşi, aici se mai aplică prevederi suplimentare 
referitoare la interdicţia torturii şi principiul nereturnării. Cu toate acestea, trebuie 
remarcat faptul că aceste obligaţii le oglindesc în mare parte pe cele din CEDO 
şi dreptul internaţional public.

Carta Drepturilor Fundamentale a UE conţine două prevederi ce oferă protec-
ţie persoanelor care se tem să fie expulzate de către un stat membru al UE. Ar-
ticolul 18 recunoaşte dreptul de a primi azil în conformitate cu Convenţia privind 
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statutul refugiaţilor din 1951, iar Articolul 19 interzice expulzările colective, pre-
cum şi îndepărtarea, expulzarea sau extrădarea unei persoane către orice ţară 
în care există un risc real ca acea persoană să fie supusă pedepsei cu moartea, 
torturii sau altor tratamente sau pedepse inumane sau degradante. 

Mai multe instrumente ale UE391 se referă în mod specific la aspecte legate de 
îndepărtare şi expulzare:

1. Directiva 2011/95/UE cere statelor membre să respecte principiul nere-
turnării în conformitate cu obligaţiile asumate la nivel internaţional (Artico-
lul 21(1)).

2. Directiva 2011/51/UE explică faptul că „[d]at fiind dreptului beneficiarilor
de protecţie internaţională de a locui într-un stat membru altul decât cel
care le-a acordat protecţie internaţională, este necesar să se asigure că
aceste alte state membre sunt informate despre temeiul în baza căruia s-a
acordat protecţie persoanelor în cauză pentru a le permite să-şi respecte
obligaţiile în privinţa principiul nereturnării”(considerentul 5).

3. Articolul 9(1)(a) Directiva 2008/115/CEE (Directiva privind returnarea)
prevede că statele membre trebuie să amâne îndepărtarea „atunci când
aceasta ar încălca principiul nereturnării.”

4. Directiva privind calificarea 2004/83/CE recunoaşte unele dintre obliga-
ţiile statelor membre ale UE în materie de nereturnare, care existau deja
în temeiul dreptului internaţional şi regional.

5. Articolul 19(2) din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că
„[n]imeni nu poate fi îndepărtat, expulzat sau extrădat către un stat dacă
există un risc real ca el sau ea să fie supuse pedepsei cu moartea, torturii
sau altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante.”

391.  Directiva 2001/40/CE a Consiliului privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de expulzare a resorti-
sanţilor ţărilor terţe; Directiva 2002/90/CE a Consiliului de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii ne-
autorizate; Directiva 2003/110/CE a Consiliului privind asistenţa la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare 
pe cale aeriană; Directiva 2005/85/CE a Consiliului privind standardele minime cu privire la procedurile din 
statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat; Regulamentul Dublin II (CE) nr. 343/2003; 
Rezoluţia Consiliului Europei privind garanţiile minime pentru procedurile de azil; Directiva privind procedu-
rile de azil şi Directiva Consiliului 2005/85/CE din 1 decembrie 2005.
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În cauzele conexe N.S. (C-411/10) c. Secretarul de stat al Depar-
tamentului de Interne şi M.E. (C-493/10) şi alţii c. Comisarul pentru 
cererile refugiaţilor, CJUE a reiterat jurisprudenţa CtEDO afirmând 
că un solicitant de azil nu poate fi transferat într-un stat membru al 
Uniunii Europene unde există riscul ca acesta să fie supus la trata-
mente inumane.392

În ciuda legislaţiei, există situaţii în care obligaţiile UE asumate la nivel in-
ternaţional nu sunt executate. Raportorul special al ONU privind drepturile 
migranţilor a afirmat în raportul său privind controalele la frontierele UE: „În ceea 
ce priveşte frontiera cu Grecia, autorităţile italiene au confirmat că împiedică 
migranţii ilegali să debarce de pe navele ce sosesc din Grecia, forţându-i astfel 
să se întoarcă în Grecia. (...) Mai mult ca atât, se pare că nu se desfăşoară nicio 
procedură oficială de examinare, în cadrul căreia migranţii ar avea posibilitatea 
să abordeze aspecte legate de protecţie, inclusiv cererile de azil.”393

Este relevant de menţionat, că măsurile adoptate de state în implementarea le-
gislaţiei UE nu le pot absolvi de obligaţiile şi responsabilităţile asumate în temeiul 
CEDO. Situaţia este similară în cazul obligaţiilor asumate de statele membre 
ale UE în temeiul Regulamentului Dublin, atunci când migrantul trebuie să fie tri-
mis într-un stat ce poate transfera persoana într-o ţară terţă unde aceasta poate 
fi expusă riscului (MSS c. Belgia şi Grecia).394

392.  CJUE (CG), Cauze conexe N.S. (C-411/10) c. Secretarul de Stat al Departamentului de Interne şi M.E. 
(C-493/10) şi alţii c. Comisarul pentru cererile refugiaţilor, Ministrul Justiţiei, Egalităţii şi Reformei Legislati-
ve, 21 decembrie 2011.
393.  Raportorul special al ONU privind drepturile omului în cazul migranţilor, www.ohchr.org/EN/NewsE-
vents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12640&LangID=E şi www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Dis-
playNews.aspx?NewsID=12858&LangID=E. 
394.  Ibid., M.S.S. c. Belgia şi Grecia (CG), Cerere nr. 30696/09, hotărâre din 21 ianuarie 2011.
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Conceptul de demnitate umană este inclus, într-o formă sau alta, în aproape 
toate instrumentele internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului. Cu 
toate acestea, este dificil de a determina în mod specific conţinutului acestuia. 
În sensul cel mai larg, acesta se referă la dreptul fiecărei persoane de a nu fi 
supusă unui tratament umilitor sau degradant. Acesta este strâns legat de 
dreptul la integritate fizică. În special, în contextul migraţiei, acesta interzice uti-
lizarea forţei excesive, atunci când migranţii sunt expulzaţi sau a unor tratamente 
degradante pentru a înfrânge rezistenţa unui individ.

Dreptul la demnitate şi integritate fizică nu poate fi obiectul nici unei excepţii.

Dreptul internaţional prevede norme privind drepturile persoanelor expulzate, 
deşi metodele de expulzare nu sunt menţionate în mod specific în orice instru-
ment internaţional. Cu toate acestea, treptat a apărut şi un cadru juridic de regle-
mentare a competenţelor statelor în materie de expulzare a străinilor de pe teri-
toriile lor. De exemplu, atunci când execută un ordin de expulzare, statele sunt 
obligate să respecte dreptul la viaţă şi la integritate fizică. „Procedurile folosite 
în repatrierea unor solicitanţi de azil, în special plasarea unei perne pe faţa unei 
persoane cu scopul de înăbuşi rezistenta acesteia, implică un risc pentru viaţă. 
Comitetul [CCPR] ar dori să primească informaţii în scris cu privire la rezultatele 
investigaţiilor, precum şi a oricăror proceduri penale sau disciplinare. Se reco-
mandă ca forţele de securitate responsabile pentru deportarea persoanelor să 
urmeze o instruire specială.”395

Referindu-se la Articolele 6 şi 7, Comitetul ONU pentru Drepturile Omului şi-a 
exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la acuzaţiile de recurgere la 
forţă excesivă atunci când sunt expulzaţi străinii: „Statul parte trebuie să pună 
capăt folosirii excesive a forţei când sunt deportaţi străinii. Cei responsabili pen-
tru efectuarea deportărilor ar trebui să fie mai bine instruiţi şi monitorizaţi.”396

Cele douăzeci de orientări privind returnarea forţată397 se aplică în proceduri 
ce duc la expulzarea cetăţenilor străini de pe teritoriul statelor membre ale Con-
siliului Europei. În conformitate cu aceste linii directoare, operaţiunile de îndepăr-
tare ar trebui să fie efectuate în cooperare cu persoana returnată, chiar şi în ca-
zul în care se execută o formă de returnare supravegheată sau forţată ca urmare 
a alegerii persoanei de a nu o face voluntar conform ordinului de îndepărtare. 

395.  Observaţii finale privind Belgia, CCPR/C/79/Add.99, 19 noiembrie 1998, paragr. 15.
396.  Observaţii finale privind Belgia, CCPR/CO/81/BEL, 12 august 2004, paragr. 14.
397.  http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_
en.pdf.

d) demnitate şi integritate fiziCă
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În Orientări se precizează că „Operaţiunile ce implică deportarea imigranţilor 
deţinuţi trebuie să fie precedate de măsuri care să ajute la organizarea returnării 
persoanelor în cauză, în special cu privire la familie, muncă şi din aspecte 
psihologice. Este esenţial ca migranţii deţinuţi să fie informaţi cu suficient timp 
înainte despre posibila lor deportare, astfel încât să facă faţă situaţiei din punct 
de vedere psihologic şi să fie în măsură să informeze oamenii care au trebuie 
să cunoască când va avea lor returnarea lor şi să-şi preia bunurile. Comitetul 
pentru Prevenirea Torturii (CPT) a observat că ameninţarea constantă privind 
deportarea forţată ce apasă asupra deţinuţilor, care nu au primit nicio informaţie 
prealabilă cu privire la data deportării lor, poate duce la o stare de anxietate, ex-
acerbată în timpul deportării, din această cauză individul aflându-se într-o stare 
violentă, agitată. Conform acestor Linii directoare, datele cu caracter personal 
necesită a fi protejate, fiind impuse restricţii cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi interzicându-se schimbul de informaţii cu privire la cererile 
de azil.

Articolele 2 şi 3 ale CEDO sunt aplicabile în contextul returnările forţate. În 
special, urmează să se evalueze dacă prejudiciul sau vătămarea ce ar fi putut fi 
cauzată de funcţionarii publici persoanelor aflate în custodia şi controlul lor pre-
zintă un nivel de gravitate suficient pentru a se invoca Articolul 3 din CEDO. În 
plus, urmează a fi luate în considerare şi vulnerabilităţile specifice ale unui indi-
vid, cum ar fi cele ce decurg din vârsta sau starea sănătăţii mintale a acestuia.398

În cazul Popov c. Franţa, în ceea ce priveşte detenţia administra-
tivă a unei familii timp de două săptămâni la Centrul Rouen-Oissel 
în Franţa până la îndepărtarea acestora în Kazahstan, Curtea a 
constatat că autorităţile nu au luat în considerare efectele inevitabil 
devastatoare asupra copiilor (cu vârsta de cinci luni şi trei ani) de 
a fi plasaţi într-un centru de detenţie în condiţii ce depăşesc nivelul 
minim de severitate necesar pentru a intra în domeniul de aplicare 
al Articolului 3.

CtEDO a stabilit că statele membre nu au doar obligaţii „negative” de a nu dăuna 
persoanelor, dar şi obligaţii „pozitive” de a proteja persoanele împotriva pier-
derii vieţii sau a vătămării grave, inclusiv de către terţe părţi sau de ele înseşi, 
precum şi de a le asigura accesul la servicii medicale. 

398.  CtEDO, M.S.S. c. Belgia şi Grecia (CG), Cerere nr. 30696/09, Hotărâre din 21 ianuarie 2011; CtE-
DO, Darraj c. Franţa, Cerere nr. 34588/07, Hotărâre din 4 noiembrie 2010.
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În cazul Kaya c. Turcia,399 CtEDO a reiterat faptul că statul membru 
trebuie să ia în considerare forţa folosită şi gradul de risc ce poate 
duce la pierderea vieţii. 

În cazul Ilhan c. Turcia,400 Curtea a constatat că s-a încălcat mai de-
grabă Articolul 3 al CEDO şi nu Articolul 2 în cazul în care persoana 
a suferit de leziuni ale creierului ca urmare a utilizării excesive a 
forţei în cadrul arestării. 

În dreptul intern al Republicii Moldova, în baza Articolului 4 din Constituţie, se 
aplică, de asemenea, prevederile de mai sus. În plus, Articolul 55 din Regu-
lamentul 492 cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a 
străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova prevede că „autoritatea competen-
tă pentru străini va emite o decizie prin care va aduce la cunoştinţa străinului, 
în limba de stat sau într-o limbă […] pe care o înţelege, hotărârea instanţei 
de judecată cu privire la expulzarea sa de pe teritoriul Republicii Moldova. În 
cazul în care aceasta nu este posibil, se va recurge la serviciile unui translator 
autorizat, fapt care va fi consemnat în decizie.”

Expulzarea trebuie aplicată într-un mod uman şi demn. Urmea-
ză să se acorde atenţia cuvenită stării de sănătate, vârstei şi 
obligaţiunilor de familie ale persoanei care urmează a fi expul-
zată. Statele sunt obligate să respecte dreptul la viaţă, demni-
tate şi integritate fizică.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Returnările forţate sunt reglementate de Directiva 2008/115/CE (Directiva pri-
vind returnarea) ce prevede executarea returnării cu respectarea demnităţii şi 
integrităţii fizice a persoanei în cauză (Articolul 8(4)) şi stabilirea unui sistem 
de monitorizare eficace a returnărilor forţate. Conform Directivei privind retur-
narea, în procesul de îndepărtare trebuie luată în considerare starea de sănă-
tate a individului şi se va acorda o atenţie deosebită dreptului la viaţa de familie 
(Articolul 5). Condiţia fizică şi psihică a persoanei pot constitui, de asemenea, 

399.  CtEDO, Kaya c. Turcia, Cerere nr. 22729/93, Hotărâre din 19 februarie 1998.
400.  Ibid., Ilhan c. Turcia (CG), Cerere nr. 22277/93, Hotărâre din 27 iunie 2000, paragr. 77 şi 87. 
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un motiv pentru o posibilă amânare a îndepărtării (Articolul 9). În cazul returnării 
pe calea aerului, de obicei, este necesar ca personalul medical să certifice că 
persoana este aptă să călătorească. Directiva privind returnarea cere ca minorii 
neînsoţiţi să fie returnaţi doar membrilor familiei, unui tutore desemnat sau unei 
instanţe de recepţie adecvate (Articolul 10).

Directiva 2001/40/CE privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de expul-
zare a resortisanţilor ţărilor terţe se aplică în cazul deciziilor de expulzare bazate 
pe o ameninţare gravă şi actuală faţă de ordinea publică sau securitatea naţi-
onală (cum ar fi o condamnare pentru o infracţiune pasibilă de o pedeapsă ce 
implică privarea de libertate pentru cel puţin un an), precum şi nerespectarea 
normelor naţionale privind intrarea sau şederea străinilor. Obiectivul Directivei 
este de a asigura o cooperare mai eficientă între statele membre prin recunoaş-
terea reciprocă a deciziilor de expulzare. 

Decizia 2004/191/CE stabileşte criteriile şi măsurile practice adecvate pentru 
compensarea dezechilibrelor financiare ce pot rezulta din aplicarea Directivei 
2001/40/CE în cazul în care expulzarea nu poate fi efectuată pe cheltuiala cetă-
ţenilor în cauză din ţările terţe.

Decizia 2004/573/CE vizează coordonarea unor zboruri comune pentru expul-
zarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanţilor ţărilor 
terţe care fac obiectul măsurilor individuale de îndepărtare. În desfăşurarea în-
depărtărilor comune pe cale aeriană, statele membre trebuie să ia în conside-
rare „Orientările comune privind măsurile de securitate pentru operaţiunile 
comune de îndepărtare pe cale aeriană”,401 care oferă, de asemenea, printre 
altele, orientări privind problemele medicale, formarea şi conduita ofiţerilor de 
escortă, precum şi utilizarea măsurilor coercitive. Măsurile privind asistenţa între 
autorităţile competente în aeroporturile din statele membre de tranzit cu privire 
la îndepărtările, neînsoţite şi însoţite, pe cale aeriană sunt definite de Directiva 
2003/110/CE.

Operaţiunile de returnare sunt reglementate prin Regulamentul nr. 1168/2011, 
care oferă statelor membre sprijinul necesar pentru organizarea operaţiunilor 
comune de returnare. În acest sens, Decizia 575/2007/CE de instituire a Fon-
dului european de returnare pentru perioada 2008-2013 prevede că obiectivul 
general al fondului este de a sprijini eforturile depuse de statele membre pentru 
a îmbunătăţi gestionarea returnărilor în toate aspectele, prin folosirea concep-
tului de gestionare integrată şi prin asigurarea unor acţiuni comune ce urmează 
a fi puse în aplicare de către statele membre sau a unor acţiuni la nivel naţional 

401.  Anexă la Decizia 2004/573/CE.
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ce urmăresc obiectivele UE, în conformitate cu principiul solidarităţii şi ţinân-
du-se cont de legislaţia UE în domeniu, cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale. S-a semnat un acord de cooperare între Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale (FRA) şi FRONTEX „cu obiectivul general de a consolida respec-
tarea drepturilor fundamentale în domeniul gestionării frontierelor şi, în special, 
activităţile FRONTEX”. Articolul 7 din acest acord prevede colaborarea părţilor 
„cu scopul de a asigura că returnările forţate sunt executate cu respectarea de-
plină a drepturilor fundamentale, într-un mod uman şi demn”402. La 31 martie 
2011, Consiliul de administraţie al Frontex a aprobat Strategia Frontex privind 
drepturile fundamentale.403

Relaţiile dintre Republica Moldova şi Frontex se bazează pe Acordul de lucru 
privind stabilirea cooperării operaţionale din 12 august 2008404 şi Planul de 
cooperare pentru perioada 2015-2017. Cooperarea include schimbul de infor-
maţii, formare, cercetare şi dezvoltare, analiza de risc şi operaţiuni comune.

Dreptul la viaţă privată constituie miezul conceptului liberal de libertate.405 Viaţă 
privată semnifică autonomie individuală, ce nu-i include pe alţii, şi include şi acţi-
unile private în public.406 Cu alte cuvinte: viaţă privată înseamnă, în primul rând, 
dreptul de a fi lăsat în pace. În afară de aceasta, statele au, de asemenea, obli-
gaţii pozitive de a se asigura că nu se încalcă viaţa privată a nici unei persoane. 
Conceptul de viaţă privată este unul larg şi nu a fost definit în mod exhaustiv, dar 
include, printre altele, următoarele aspecte:

1. integritatea fizică şi psihologică a unei persoane include protecţie îm-
potriva unui tratament medical forţat şi a unor examinări psihologice for-
ţate; 

2. dreptul la inviolabilitatea corespondenţei, comunicaţiilor şi conversa-
ţiilor. 

3. protecţie împotriva percheziţiilor şi sechestrului ilegal.

402.  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/891-Cooperation-Agreement-FRA-Frontex_en.pdf.
403.  http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Frontex_Fundamental_Rights_Strategy.pdf.
404.  http://frontex.europa.eu/assets/Partners/Third_countries/WA_with_Moldova.pdf
405.  M. Nowak, Pactul ONU cu privire la drepturile civile şi politice – Comentariul CCPR, Ed. a 2a, Engel 
2005, p. 377.
406.  I. Ziemele, Viaţă privată, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Inter-
naţional, paragr. 2.

e) dreptul la viaţă privată şi viaţă de familie
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În strânsă legătură cu dreptul la viaţă privată este dreptul la viaţă de familie, ce 
include dreptul la respectarea vieţii de familie, inclusiv a parteneriatelor marita-
le şi non-maritale, atâta timp cât acestea sunt strâns unite şi durabile. Acesta in-
clude, de asemenea, protecţie a relaţiei dintre părinţi şi copii aflaţi în întreţinere, 
dreptul unui părinte divorţat de a avea acces la copii şi acces la membrii familiei 
aflaţi în detenţie.

Articolul 4(1) al PIDCP se aplică faţă de dreptul la viaţa privată şi viaţă de familie 
şi permite suspendarea acestui drept în cazul unei situaţii de urgenţă publică, 
ce ameninţă viaţa naţiunii şi a cărei existenţă este declarată în mod oficial, 
cu condiţia ca astfel de măsuri nu se află în contradicţie cu alte obligaţii asu-
mate în temeiul dreptului internaţional şi nu implică o discriminare exclusiv 
pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine socială. În practică, are 
loc suspendarea drepturilor de viaţă privată pe timp de război sau în cazul unei 
ameninţări teroriste iminente.

Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU s-a ocupat de multe plângeri privind 
încălcări ale dreptului ce ţine de respectarea vieţii private şi de familie. Acesta 
a decis, de exemplu, că expulzarea teritorială prin separare a unei persoane de 
ceilalţi membri ai familiei poate constitui o încălcarea (Madafferi c. Australia407).

Expulzarea unui cetăţean străin sau a unui apatrid creează probleme în ceea ce 
priveşte respectarea vieţii private şi de familie. Articolul 8 al CEDO prevede că 
„Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a do-
miciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi 
publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut 
de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru 
securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea 
ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor 
şi a libertăţilor altora.” CtEDO a concluzionat că expulzarea sau deportarea se 
echivalează cu ingerinţă în dreptul reclamantului la viaţă privată şi de familie”. 
Această ingerinţă trebuie să fie echilibrată cu interesul public urmărit în prin ex-
pulzare sau deportare.

407.  http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/1011-2001.html.
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În cazul Beldjoudi,408 Curtea a decis că expulzarea reclamantului 
născut în Franţa din părinţi de origine algeriană nu a fost propor-
ţională cu domeniul scontat al măsurilor de expulzare în vederea 
menţinerii ordinii publice şi că o s-a produs o încălcare a Articolului 
8, în ciuda cazierului judiciar bogat al reclamantului. Dl Beldjoudi 
şi-a petrecut întreaga viaţă în Franţa. S-a căsătorit în Franţa, soţia 
sa este de origine franceză. Expulzarea ar fi pus în pericol unitatea 
familiei sau chiar căsătoria. Din aceste motive, potrivit Curţii, în ca-
zul acestei expulzări este vorba de proporţionalitatea între o viaţă 
de familie sănătoasă şi rezultatul aşteptat (ordinea publică etc.).

Acţiunea statului reprezintă o încălcare a Articolului 8 al CEDO, în legătură cu 
emiterea unui ordin de expulzare sau deportare a străinilor. În cazul Boultif,409 
CtEDO a elaborat criterii pentru a stabili dacă un astfel de ordin este în confor-
mitate cu legea. Acestea includ:

1. natura şi gravitatea infracţiunii; 

2. durata şederii în ţara gazdă; 

3. timpul scurs de la săvârşirea infracţiunii şi comportamentul în această pe-
rioadă; 

4. naţionalităţile diferitelor persoanelor implicate; 

5. situaţia familială a reclamantului; 

6. dacă soţul deţinea informaţii despre infracţiune când a început relaţia între 
cei doi;

7. vârsta copiilor; şi 

8. gravitatea dificultăţilor cu care există probabilitatea să se confrunte soţul 
în ţara de origine.410

În general, în ceea ce priveşte migranţii cu şedere legală, sarcina Curţii constă 
în a verifica dacă ordinul de expulzare în aceste împrejurări condiţionează un 
echilibru echitabil între dreptul reclamantului la respectarea vieţii private şi 
de familie, pe de o parte, şi interesele ce ţin de siguranţa publică şi prevenirea 

408.  C3EDO, Beldjoudi c. Franţa, Cerere nr. 12083/86, Hotărâre din 26 martie 1992.
409.  Ibid., Boultif c. Elveţia, Cerere nr. 54273/00, Hotărâre din 2 august 2001. 
410.  Ibid., paragr. 48; CtEDO, Hotărâre din 18 octombrie 2006 (CG), Cerere nr. 46410/99, Üner c. Ţările 
de Jos, paragr. 57-58 diferenţiază interesul şi bunăstarea copiilor, precum şi soliditatea legăturilor de familie 
ca două subcriterii suplimentare. 
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dezordinii şi a criminalităţii, pe de altă parte. Pentru ca ordinul de expulzare să 
fie legitim este necesar, prin urmare, ca migrantul ce urmează a fi expulzat să fi 
comis o infracţiune gravă, cum ar fi o crimă legată de terorism sau o infracţiune 
săvârşită prin violentă.

În C.G. şi alţii c. Bulgaria, a reieşit că singurul motiv conform căruia 
s-a stabilit că reclamantul reprezintă o ameninţare la adresa secu-
rităţii naţionale a fost presupusa sa implicare în traficul de droguri. 
Curtea a constatat că învinuirile împotriva primului reclamant – ori-
cât de grave ar putea fi - nu ar putea fi considerate în mod rezonabil 
că pun în pericol securitatea naţională a Bulgariei.411

În plus, CtEDO se aplică o abordare distinctă faţă de diferenţele de tratament în-
tre cetăţenii UE şi resortisanţii ţărilor terţe în domeniul imigraţiei, justificând astfel 
de diferenţe, cu referire la UE, ca „sistem de drept special”. 

În cazul Moustaquim c. Belgia,412 CtEDO a decis că reclamantul 
nu ar trebui comparat cu minori delincvenţi din Belgia, deoarece 
aceştia au dreptul de şedere în propria lor ţară şi nu pot fi expulzaţi. 
În plus, Curtea a considerat că există o justificare rezonabilă pen-
tru tratamentul preferenţial acordat cetăţenilor din alte state mem-
bre ale UE, deoarece Belgia ţine de un „sistem de drept special”, 
împreună cu celelalte state membre. Prin urmare, nu a avut loc o 
încălcare a Articolului 14.

Articolul 12 din Regulamentul 492 privind procedurile de returnare, expulzare 
şi readmisie a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova ia în considerare in-
teresul superior al copilului şi viaţa de familie a străinului, prevăzând că „ter-
menul de părăsire voluntară a teritoriului Republicii Moldova poate fi prelungit 
de către autoritatea competentă pentru străini, în cazul în care există circum-
stanţe ce ţin de existenţa copiilor care frecventează şcoala sau existenţa altor 
legături familiale şi sociale. În acest caz, străinul este obligat să se prezinte 
lunar, sau ori de câte ori este chemat, la autoritatea competentă pentru străini 
şi să anunţe despre orice schimbare a reşedinţei sau statutului său, inclusiv 
să prezinte documente confirmătoare care îl obligă să rămână pe teritoriul 
Republicii Moldova.”

411.  CtEDO, C.G. şi alţii c. Bulgaria, Cerere nr. 1365/07, Hotărâre din 24 aprilie 2008.
412.  Ibid., Moustaquim c. Belgia Cerere nr. 12313/86, Hotărâre din 18 februarie 1991.
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Expulzarea sau deportarea străinilor constituie o ingerinţă în 
dreptul la viaţă privată şi de familie. Statul trebuie să echili-
breze drepturile individuale cu interesul public ce ţine de sigu-
ranţă şi securitate. Expulzarea imigranţilor în situaţie regulată 
este justificată doar atunci când persoana a comis o infracţiu-
ne gravă. Trebuie luate în considerare mai multe elemente, cum 
ar fi timpul petrecut în ţara gazdă, vârsta, starea de sănătate, 
situaţia familială, economică şi socială şi integrarea culturală 
în ţara gazdă şi amploarea legăturii cu ţara de origine. 

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve) 

Directiva 2004/38 acordă cetăţenilor UE şi membrilor familiilor acestora dreptul 
la liberă circulaţie şi şedere. Articolul 28 oferă protecţie împotriva expulzării 
reiterând prevederile stabilite în jurisprudenţa CtEDO şi a CEDO propriu-zise.

În cauza Murat Dereci şi alţii c. Bundesministerium für Inneres,413 
CJUE a decis că „Articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene („Carta”) cu privire la respectarea vieţii private şi 
de familie, conţine drepturi ce corespund unor drepturi garantate 
prin Articolul 8(1) din CEDO, înţelesul şi domeniul de aplicare al 
Articolului 7 din Cartă urmează a fi aceleaşi ca şi cele prevăzute 
la Articolul 8(1) din CEDO, astfel cum a fost interpretat de jurispru-
denţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza C 400/10 PPU 
McB. [2010], p I-0000, paragraful 53). Toate statele membre sunt, 
în cele din urmă, părţi la CEDO, ce consacră dreptul la respectarea 
vieţii private şi de familie în Articolul 8. În lumina observaţiilor de 
mai sus, răspunsul la prima întrebare este că dreptul Uniunii Eu-
ropene şi, în special, prevederile privind cetăţenia Uniunii, trebuie 
interpretate în sensul că acestea nu se opun ca un stat membru să 
refuze unui resortisant dintr-o ţară terţă să locuiască pe teritoriul 
său unde resortisantul ţării terţe doreşte să locuiască cu un membru 
al familiei sale care este cetăţean al Uniunii care îşi are reşedinţa 
în statul membru a cărui cetăţenie o deţine şi care nu şi-a exercitat 
dreptul la libera circulaţie, cu condiţia ca un astfel de refuz nu duce, 

413.  CJUE, Cauza C-256/11, Murat Dereci şi alţii C. Bundesministerium für Inneres, paragr. 70-74.
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Expulzările colective sau în masă sunt expulzări ale grupurilor de străini care sunt 
dispuse fără o decizie individuală cu privire la fiecare dintre persoanele afectate 
şi fără luarea în considerare a circumstanţelor individuale ale fiecărui caz în par-
te.414 Expulzările în masă constituie încălcări ale dreptului fiecărui individ la un 
proces echitabil, ceea ce implică proceduri judiciare ce urmează a fi efectuate în 
conformitate cu „normele şi principiile general acceptate în domeniul protecţiei 
şi respectării drepturilor individuale, incluzând preavizul şi dreptul la un proces 
echitabil în faţa unei instanţe sau a unei agenţii administrative cu putere de 
decizie pe marginea cazului”.415 (A se vedea, de asemenea, mai sus Capitolul 
4 d)) Deciziile luate în baza unor criterii generale, de exemplu, o anumită ţară de 
origine, gen, vârstă sau ocupaţie, nu sunt conforme cu aceste cerinţe. Interdicţia 
se aplică la grupuri de străini, indiferent dacă aceştia sunt prezenţi în ţară legal 
sau nu. Arestările separate şi deportările efectuate într-o anumită perioadă de 
timp cu privire la un grup de persoane pot duce la expulzare în masă.416

414.  W. Kälin, Străini, extrădare şi deportare, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 22.
415.  OIM, Glosar privind migraţia (op. cit.).
416.  W. Kälin, Străini, extrădare şi deportare, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 22.

pentru cetăţeanul Uniunii în cauză, la negarea beneficiului efectiv al 
drepturilor conferite de statutul său de cetăţean al Uniunii, ceea ce 
îi revine să verifice instanţei de trimitere”.

În plus, Directiva privind returnarea prevede, de asemenea, ca statele să pro-
tejeze viaţa de familie. Articolul 5 prevede că la punerea în aplicare a Directivei, 
statele membre trebuie să ia în considerare în mod corespunzător:

1. interesul superior al copilului, 

2. viaţa de familie, 

3. starea de sănătate a resortisantului din ţara terţă în cauză, şi 

4. respectarea principiului nereturnării.

În plus, aceasta nu permite în mod clar statelor să încalce obligaţiile pre-exis-
tente asumate în domeniul drepturilor omului. O referire la drepturile omului este 
inclusă în Preambul şi Articolul 5.

f) interziCerea expulzărilor ColeCtive
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Expulzările colective pot fi admise în cazuri excepţionale, cum ar cazurile în care 
se atestă un pericol destul de grav la adresa securităţii şi existenţei unui 
stat. În orice caz, acestea nu trebuie să fie discriminatorii sau să încalce alte 
drepturi ale omului.417

Comitetul ONU pentru Drepturile Omului a declarat că dreptul fiecărui cetă-
ţean străin la o decizie individuală pe marginea cazului său şi de a-şi prezenta 
motivele împotriva expulzării în masă sau colective, prezintă incompatibilitatea 
acestora cu Articolul 13 din PIDCP.418 În Observaţiile sale finale cu privire la Re-
publica Dominicană, Comitetul a constatat că „expulzările în masă a cetăţenilor 
străini au constituit o încălcare a Pactului, dat fiind că nu s-a ţinut cont de situ-
aţia persoanelor a căror ţară de origine este Republica Dominicană, în lumina 
Articolului 12, paragraful 4, nici de cazurile în care expulzarea putea fi contrară 
Articolului 7, având în vedere riscul unor ulterioare tratamente crude, inumane 
sau degradante, nici chiar cazurile privind legalitatea prezenţei unor persoane 
în ţară, cazuri ce trebuie soluţionate în cadrul unor proceduri ce se conformă 
cerinţelor Articolului 13.”419

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale a subliniat, de asemenea, 
importanţa circumstanţelor individuale. Acesta a recomandat ca străinii să nu fie 
supuşi expulzărilor colective, în special în cazul în care nu există garanţii sufici-
ente că circumstanţele personale ale fiecărei persoane au fost luate în conside-
rare.420

Expulzările colective sau în masă ale cetăţenilor străini sunt fără echivoc inter-
zise în temeiul Articolului 4 din Protocolul nr. 4 la CEDO. CtEDO a definit 
expulzările colective ca „orice măsuri de obligare a cetăţenilor străini, ca grup, 
să părăsească o ţară, cu excepţia cazului în care o astfel de măsură este luată 
în baza unei examinări rezonabile şi obiective a cazurilor individuale ale fiecărui 
individ străin din cadrul grupului”.421 Orientarea nr. 3 din cele „Douăzeci de ori-
entări privind returnarea forţată” reiterează acest principiu.

417.  W. Kälin, Străini, extrădare şi deportare, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 23.
418.  Comentariu general 15/27 din 22 iulie 1986, paragr. 10.
419.  Observaţii finale referitoare la Republica Dominicană, CCPR/CO/71/DOM, 26 aprilie 2001, paragr. 16.
420.  Recomandarea generală nr. 30 din 1 octombrie 2004, paragr. 26.
421.  CtEDO, Andric c. Suedia, Cerere nr. 45917/99, Hotărâre din 23 februarie 1999, paragr. 1.
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În cazul Conka c. Belgia, CtEDO a constatat că nu există garanţii 
suficiente care să demonstreze că autorităţile au luat cu adevărat în 
considerare situaţia individuală a fiecărui reclamant în parte, având 
în vedere că toţi cetăţenii străini în cauză au fost chemaţi la secţia 
de poliţie în acelaşi timp, că ordinele prin care aceştia au fost solici-
taţi să părăsească teritoriul şi ordinele de arestare au fost formulate 
în termeni identici şi că străinilor le-a fost foarte dificil să contacteze 
un avocat, iar procedura de azil nu au fost finalizată.422

În cazul Hirsi Jamaa şi alţii c. Italia, CtEDO a constatat că returna-
rea emigranţilor somalezi şi a celor din Eritreea către Libia fără a 
examina cazul lor este echivalent cu o expulzare colectivă. Curtea 
a constatat că s-a încălcat Articolul 4 din Protocolul nr. 4 privind in-
terzicerea expulzărilor colective.423

Expulzările colective contravin, de asemenea, prevederilor incluse în Carta so-
cială europeană şi Articolului 19(8) al acesteia, pe măsuri de protecţie împo-
triva expulzării. 

În decizia sa în cazul Forumul European pentru Romi şi Călători c. 
Franţa, ECSR a considerat că deciziile administrative din perioada 
luată în considerare, prin care se dispunea ca romii de origine ro-
mână şi bulgară să părăsească teritoriul francez, unde aceştia îşi 
aveau reşedinţa, nu erau compatibile cu ESC, dat fiind că aceste 
decizii nu s-au bazat pe o examinare a circumstanţelor personale 
ale romilor şi că nu s-a respectat principiul proporţionalităţii.424

Deoarece fiecare persoană are dreptul la o decizie individuală cu pri-
vire la expulzarea sa, expulzările colective sau în masă sunt interzise. 
Această interdicţie se aplică şi în dreptul intern al Republicii Moldova în 
virtutea clauzei moniste incluse în Articolul 4 din Constituţia Republicii 
Moldova. 

422.  Ibid., Conka c. Belgia, Cerere nr. 51564/99, Hotărâre din 5 februarie 2002.
423.  Ibid., Hirsi Jamaa şi alţii c. Italia (CG), Cerere nr. 27765/09, Hotărâre din 23 februarie 2012.
424.  ECSR, Forumul European pentru Romi şi Călători c. Franţa, Decizia din 24 ianuarie 2012.
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În ceea ce priveşte gestionarea migraţiei, este clar că se dă preferinţă returnării 
voluntare a migranţilor în ţările din care au sosit şi nu returnării forţate, prima 
prezentând mult mai puţine riscuri cu privire la drepturile omului.

În scopul promovării returnării voluntare, statele pot lua o serie de măsuri con-
crete, în special oferind persoanei, ce urmează a fi repatriată, un termen rezona-
bil pentru executarea voluntară a ordinului de îndepărtare, asistenţă practică şi, 
de exemplu, anumite stimulente sau acoperirea costurilor de transport, furnizân-
du-i informaţii complete, într-o limbă pe care el sau ea o poate înţelege, despre 
programele existente de returnare voluntară, în special cele ale Organizaţiei In-
ternaţionale pentru Migraţie (OIM) şi ale altor organizaţii similare.

În cazul returnărilor forţate, în faţa statul de trimitere apare un număr semnificativ 
de obligaţii privind drepturile omului (cele mai importante dintre care sunt pre-
zentate în acest capitol), pe când în cazul returnărilor voluntare povara obligaţi-
ilor ce revin statului de trimitere este considerabil mai puţin simţitoare, acestea 
putând fi executate la costuri semnificativ mai mici decât returnările forţate.

Pentru ca o returnare să fie voluntară:

1. persoana în cauză trebuie să fie în măsură să facă o alegere liberă şi 
informată, având la dispoziţie informaţii complete, corecte şi obiective cu 
privire la situaţia din ţara de origine; 

2. nu se vor întreprinde măsuri coercitive care ar obliga persoana să se în-
toarcă în ţara de origine sau să rămână în ţara de destinaţie; şi 

3. nu trebuie să fie întârzieri nejustificate sau nerezonabile în finalizarea pro-
cedurii425.

425.  OIM, Douăzeci de orientări privind returnarea forţată, pp7-8; Axel Kreienbrink, Returnarea voluntară 
şi forţată a resortisanţilor din ţările terţe în baza unei cercetări în Germania, Studiu în cadrul Reţelei euro-
pene de migraţie (2006), pp 4-16, disponibil la http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/
european_migration_network/reports/docs/emn-studies/return-migration/4a._de_emn_ncp_return_coun-
try_study_final_may2007en_version_en.pdf A se vedea, de asemenea: ICRC, Regula nr. 132, https://www.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Expulzările colective sunt menţionate la Articolul 78 din TFUE ce prevede ca 
acquis-ul în materie de azil să fie în conformitate cu „alte tratate relevante”. Ex-
pulzările colective sunt, de asemenea, interzise în temeiul Articolul 19 din Car-
ta drepturilor fundamentale a UE.

g) returnare voluntară



208 A Handbook for the Republic of Moldova

Returnarea voluntară ar trebui să fie opţiunea căreia să i se acorde mai multă 
atenţie, dat fiind că riscurile privind drepturile omului asociate cu aceasta sunt 
considerabil mai puţin împovărătoare decât în cazul returnării forţate.

În unele cazuri, returnarea, chiar şi voluntară, nu va fi posibilă, din motive de 
siguranţă şi securitate sau a altor considerente umanitare. 

Interdicţia returnării este absolută şi nu permite derogări. Prin ur-
mare, în cazul în care guvernul este în posesia unor informaţii ce 
indică faptul că viaţa sau libertatea persoanei, care urmează a fi re-
patriată, ar fi ameninţată pe motive de rasă său religie, naţionalitate, 
apartenenţă la un anumit grup social sau opinie politică, la reîntoar-
cere în statul de origine sau într-un un stat terţ, guvernul poate să 
nu faciliteze returnarea, chiar dacă aceasta este voluntară.

Ca un corolar al dreptului de returnare în ţara de origine, statele sunt obligate 
să admită cetăţenii lor şi nu pot obliga orice alt stat să-i ţină prin măsuri, cum ar 
fi denaţionalizarea. Exercitarea dreptului de returnare nu exclude dreptul la căi 
de atac adecvate, inclusiv reîntoarcerea proprietăţilor de care au fost privaţi în 
legătură cu sau ca urmare a transferurilor de populaţie, compensaţii pentru ori-
ce proprietate ce nu le poate fi reîntoarsă şi orice alte despăgubiri prevăzute în 
dreptul internaţional.426

Dreptul de a reveni în propria ţară poate fi supus doar unor limitări în temeiul le-
gislaţiei în vigoare şi doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura 
dreptului (şi alte garanţii nederogabile privind drepturile omului) şi doar în 
scopul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. 

Dreptul de a reveni a fost consacrat de diferite instrumente internaţionale obli-
gatorii privind drepturile omului, inclusiv Pactul internaţional cu privire la drep-
turile civile şi politice (Articolul 12(4)), Convenţia internaţională privind eli-
minarea tuturor formelor de discriminare rasială (Articolul 5 (d)), precum 
şi de o serie de instrumente regionale privind drepturile omului şi în legislaţia 
naţională a diferitor ţări.427

icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter38_rule132
426.  Drepturile omului şi transferul populaţiei, Raportul final al Raportorului Special, dl. Al-Khasawneh, E/
CN.4/Sub.2/1997/23, Anexa II, Articolul 8
427.  De ex. Germania (Constituţia Germaniei, http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html, 
Articolul 116(2)); Israel (Legea privind returnarea, http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm); 
Polonia (Constituţia Poloniei, http://www.servat.unibe.ch/icl/pl00000_.html, Articolul 52(5).
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În ceea ce priveşte returnarea voluntară a copiilor, în Comentariul general nr. 6 
(2005) al Comitetului pentru Drepturile Copilului se afirmă clar primatul interesu-
lui superior al copilului. Paragraful 84 prevede că „returnarea în ţara de origine 
nu este o opţiune în cazul în care ar duce la un „risc rezonabil” şi la încălcarea 
drepturilor fundamentale ale copilului, în special, atunci când se aplică principiul 
nereturnării. Întoarcerea în ţara de origine trebuie să fie dispusă, în principiu, 
doar atunci când o astfel de returnare este în interesul superior al copilului. Pen-
tru aceasta, inter alia, se va ţine cont de următoarele: siguranţa, securitatea şi 
alte condiţii, inclusiv condiţiile socioeconomice în care se va regăsi copilul la 
întoarcere (se vor realiza studii interne, dacă este cazul, de către organizaţii 
din cadrul unor reţele sociale); disponibilitatea unor acorduri de îngrijire pentru 
copilul respectiv; opiniile copilului, exprimate în exercitarea dreptului său în con-
formitate cu Articolul 12 şi cele ale îngrijitorilor; nivelul de integrare a copilului în 
ţara gazdă şi durata absenţei din ţara de origine; dreptul copilului de „a-şi păstra 
identitatea, inclusiv cetăţenia, numele şi relaţiile familiale” (Art. 8); „oportunitatea 
unei continuităţi în educarea copilului” şi originea etnică, religioasă, culturală şi 
lingvistică a copilului (Art. 20). În cazul în care copilul nu poate beneficia de în-
grijirea părinţilor sau a membrilor familiei extinse, în principiu, nu ar trebui 
să se producă returnarea în ţara de origine în absenţa unor aranjamente sigure 
şi concrete cu privire la îngrijire şi responsabilităţi custodiale asupra copilului la 
întoarcere”.

În cadrul sistemului Consiliului Europei, Orientarea 1 din „Douăzeci orien-
tări privind returnarea forţată” prevede că „statul gazdă ar trebui să ia măsuri 
pentru a promova returnările voluntare, cărora ar trebui să li se dea preferinţă 
faţă de returnările forţate. Acesta ar trebui să evalueze în mod regulat şi să îm-
bunătăţească, dacă este necesar, programele pe care le-a implementat în acest 
sens.”428

În ceea ce priveşte prevederile legislaţiei din Republica Moldova, Articolul 61 
din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul pentru străini în Republica 
Moldova prevede repatrierea voluntară asistată, acordându-le sprijin străinilor 
(la solicitare) la returnarea voluntară a acestora în ţara de origine sau într-o 
altă ţară, sub formă de resurse financiare (ce se furnizează doar o singură 
dată), dacă este necesar.

428.  Consiliul Europei: Comitetul de Miniştri, Douăzeci de orientări cu privire la returnarea forţată, 4 mai 
2005, Orientarea 1. 
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La 7 iulie 2011, guvernul Republicii Moldova a adoptat Regulamentul 492 pri-
vind procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor pe teritoriul 
Republicii Moldova. Articolul 14 prevede că la „îndepărtarea de pe teritoriul 
Republicii Moldova se va ţine cont de fiecare caz şi persoană în parte, în spe-
cial de starea fizică sau capacitatea mentală a străinului, de motivele de ordin 
tehnic, lipsa mijloacelor de transport sau imposibilitatea de îndepărtare din 
cauza neidentificării persoanei. În această situaţie, ofiţerul de caz poate soli-
cita amânarea îndepărtării străinului, până la înlăturarea circumstanţelor care 
împiedică aceasta”. În ceea ce priveşte copiii, Articolul 15 prevede că „în cazul 
în care decizia de returnare este emisă în privinţa unui minor neînsoţit, ofiţerul 
de caz va solicita asistenţa necesară organelor ce ţin de apărarea  drepturilor 
copilului şi se va asigură că minorul neînsoţit este trimis unui membru al famili-
ei sale, unui tutore oficial desemnat sau unei instituţii specializate pentru copii 
din statul de returnare”.

Statele gazdă ar trebui să ia măsuri pentru a promova retur-
nările voluntare, cărora ar trebui să li se dea preferinţă faţă de 
returnările forţate.

Prevederile legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparative)

În conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politica de 
returnare se bazează pe returnarea voluntară.

Conform Articolului 7 din Directiva privind returnarea, deciziile de returnare 
trebuie să prevadă o perioadă de timp (între 7 şi 30 de zile) pentru plecarea 
voluntară. În această perioadă, pot fi impuse o serie de obligaţii cu scopul de a 
evita riscul de sustragere, cum ar fi obligaţia de a se prezenta periodic în faţa 
autorităţilor, de a depune o garanţie financiară corespunzătoare sau acte, sau 
obligaţia de a rămâne într-o anumită zonă. Dacă există riscul de sustragere, în 
cazul în care o cerere în vederea obţinerii unui permis de şedere a fost respin-
să ca fiind nefondată sau frauduloasă sau în cazul în care persoana în cauză 
reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică sau siguranţa sau securitatea 
naţională, statele membre nu pot acorda persoanei posibilitatea de a pleca de 
bună voie sau pot acorda persoanei o perioadă mai scurtă de 7 zile. Articolul 11   
stabileşte că se dispune o interdicţie de intrare în cazul în care a fost acordat 
un termen pentru plecarea voluntară sau în cazul în care obligaţia de returnare 
nu a fost îndeplinită.
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aCorduri de readmisie

Returnările sunt posibile, de obicei, prin încheierea unor acorduri de readmisie 
şi în urma unor discuţii bilaterale la nivel politic, precum şi la nivel operaţional 
cu privire la punerea lor în aplicare. Atât UE, cât şi statele membre în parte pot 
încheia acorduri de readmisie. Temeiul juridic pentru acordurile de readmisie ale 
UE este definit în Articolul 79(3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Eu-
ropene (TFUE): „Uniunea poate încheia cu ţări terţe acorduri privind readmisia, 
în ţările lor de origine sau de provenienţă, a resortisanţilor ţărilor terţe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condiţiile de intrare, de prezenţă sau de şe-
dere pe teritoriul unuia dintre statele membre.” În conformitate cu Articolul 218 
din TFUE, Parlamentul European trebuie să consimtă la acordurile de readmisie 
ale UE. În lipsa unor astfel de acorduri, un număr mare de acorduri bilaterale 
legate de readmisie reglementează returnările în ţara din care au plecat migran-
ţii. În cazurile în care a fost încheiat un acord de readmisie la nivelul UE, cum ar fi 
cel dintre UE şi Republica Moldova, acesta prevalează asupra oricăror acorduri 
bilaterale de readmisie între Moldova şi statele membre individuale.429

Acorduri de readmisie între UE sau unul dintre statele sale 
membre şi ţările terţe vizează facilitarea returnării migranţilor 
expulzaţi.

Acordul dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia 
persoanelor cu şedere ilegală constă din 8 secţiuni (23 de articole în ansam-
blu). Acesta conţine, de asemenea, 6 anexe integrale şi 6 declaraţii comune. 
Obligaţiile privind readmisia prevăzute în acord sunt stabilite în condiţii de reci-
procitate deplină, incluzând atât resortisanţii Republicii Moldovei, cât şi resor-
tisanţii ţărilor terţe şi apatrizii. Obligaţia de readmisie cu privire la resortisanţii 
proprii se referă, de asemenea, la membrii familiei (de exemplu, soţii şi copiii 
minori necăsătoriţi) care deţin o altă cetăţenie decât persoana care urmează a 
fi readmisă şi care nu au drept de şedere independent în statul solicitant.

Secţiunea III a Acordului cuprinde prevederi tehnice necesare privind procedu-
ra de readmisie (forma şi conţinutul cererii de readmisie, probele, termenele, 
modalităţi de transfer şi moduri de transport). În cadrul procedurii accelera-
te, cererile de readmisie trebuie depuse, iar răspunsurile trebuie acordate în 
termen de 2 zile lucrătoare, pe când în cadrul procedurii normale, termenul 
prevăzut pentru a răspunde la o cerere este de 11 zile lucrătoare. Articolul 19 

429.  Republica Moldova a semnat un acord de readmisie cu UE la 10 octombrie 2007.
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creează posibilitatea pentru Republica Moldova şi statele membre să încheie 
protocoale bilaterale de punere în aplicare.

Republica Moldova a semnat acorduri de readmisie cu Turcia (HG 956/2012), 
Muntenegru (HG 557/2012), Bosnia şi Herţegovina (HG 558/2012), Danemar-
ca (HG 509/2011), Serbia (HG 405 2011), Elveţia (HG 210/2004), Macedonia 
(HG 381/2009), Norvegia (HG 707/2006), Lituania (HG 266/2002), România 
(HG 493/2005), Italia (HG 1612/2003) şi Republica Cehă (HG 1392/2003). În 
acest context, protocoale de punere în aplicare a acordului de readmisie UE-
Republica Moldova au fost semnate cu România, Bulgaria, Letonia, Germa-
nia, Austria, Georgia şi Spania.

Au fost iniţiate negocierile cu privire la încheierea unor acorduri de readmisie 
cu Ucraina, Albania, Kazahstan, Armenia şi Federaţia Rusă. În plus, au fost 
iniţiate negocierile cu ţările Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg), Slovenia, 
Cipru, Portugalia şi Italia în vederea implementării acordului între Republica 
Moldova şi Uniunea Europeană privind readmisia persoanelor cu şedere ile-
gală.430

430.  http://www.mai.gov.md/.
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Drepturile economice, sociale şi culturale constituie componente esenţiale ale 
dreptului internaţional în domeniul drepturilor omului. Aceste drepturi sunt con-
siderate a fi mai degrabă de natură pozitivă decât negativă, ceea ce înseam-
nă că acestea sunt dificil de respectat fără acţiuni pozitive din partea sta-
tului. Pentru migranţi, aceste drepturi sunt recunoscute în Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului (DUDO) şi garantate de Pactul Internaţional privind drep-
turile economice, sociale şi culturale (PIDESC), precum şi de alte tratate privind 
drepturile omului atât în cadrul sistemului ONU (Convenţia internaţională privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD), Convenţia privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), Convenţia 
cu privire la drepturile copilului (CDC) şi Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi (CDPD)), cât şi la nivel regional prin instrumente precum Carta 
socială europeană revizuită. Acestea sunt protejate, de asemenea, de legislaţia 
internă a Republicii Moldova şi de Constituţia Republicii Moldova. Acest aparat 
juridic multinivelar format dintr-o serie de garanţii în ceea ce priveşte dreptul la 
muncă, dreptul de a se afilia la un sindicat, dreptul la sănătate, educaţie şi se-
curitate socială, dreptul la un nivel de trai adecvat, inclusiv la locuinţă, hrană şi 
apă, precum şi dreptul de a lua parte la activităţi culturale. Prevederile juridice 
internaţionale cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale angajează 
statele să respecte şi să protejeze aceste drepturi431 şi le obligă să nu intervină 
în mod nejustificat în cazurile în care migranţii îşi exercită aceste drepturi. 

Protecţia drepturilor economice, sociale şi culturale este esenţială pentru a asi-
gura că migranţii sunt capabili să ducă o viaţă fructuoasă, să se stabilească în 
comunităţi noi şi în statul în care se află. Iar imposibilitatea de a proteja aceste 
drepturi poate avea efecte negative semnificative asupra migranţilor. Negarea 
drepturilor economice, sociale şi culturale poate duce la încălcări ale altor drep-
turi ale omului. De exemplu, persoanelor cărora li se refuză dreptul la educaţie 
le este adesea greu să-şi găsească un loc de muncă şi, prin urmare, acestea nu 
pot contribui la dezvoltarea societăţii. 

431.  CIJ, Instanţe şi aplicarea juridică a drepturilor economice, sociale şi culturale. Disponibil la http://www.
refworld.org/docid/4a7840562.html.

a) înţelegerea drepturilor eConomiCe, soCiale şi Culturale
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După cum a menţionat Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Louise 
Arbour:

„Importanţa drepturilor economice, sociale şi culturale nu poate fi supraevaluată. 
Sărăcia şi excluziunea se află la baza multor [...] ameninţări cu care ne confrun-
tăm în continuare atât în interiorul frontierelor, cât şi în afara acestora, acest lu-
cru fiind în măsură să pună în pericol promovarea şi protecţia drepturilor omului. 
Chiar şi în ţările cu o economie prosperă, persistă sărăcia şi inegalităţi majore şi 
multe persoane şi grupuri trăiesc în condiţii ce se egalează cu negarea drepturi-
lor economice, sociale, civile, politice şi culturale ale omului.”432

Având în vedere că, în multe cazuri, migranţii pot fi adesea incluşi în grupurile cu 
cele mai mici venituri, ce se confruntă cu bariere lingvistice, dificultăţi adminis-
trative şi probleme legate de accesul la educaţie şi sănătate, respectarea drep-
turilor economice, sociale şi culturale sau lipsa acestora poate avea un impact 
semnificativ asupra bunăstării lor.

Modul în care drepturile economice şi sociale pot fi abordate în instanţele de 
judecată, precum şi modalităţile de a contesta deciziile ce restricţionează aces-
te drepturi, variază în funcţie de sistemul juridic naţional, legislaţia naţională, 
precum şi de gradul de transpunere a standardelor internaţionale în legislaţia 
naţională. Eficacitatea respectării acestor drepturi depinde şi de gradul  în care 
drepturile economice şi sociale au fost încorporate în legislaţia naţională, precum 
şi de măsura în care acestea pot face obiectul unei acţiuni în justiţie la nivelul 
instanţelor naţionale şi regionale. După cum s-a menţionat în Capitolul 1, siste-
mul judiciar din Republica Moldova oferă o gamă largă de garanţii procedurale 
referitoare la protecţia drepturilor omului, iar sistemul CEDO, a cărui subiect este 
Republica Moldova, reprezintă punctul culminant al protecţiei drepturilor omului 
prin intermediul unui întreg sistem de instanţe internaţionale regionale. Cu toate 
acestea, istoric, a fost mai greu să susţină acţiunile în justiţie în baza drepturilor 
economice, sociale şi culturale faţă de alte norme ale drepturilor omului.

În acest capitol, manualul oferă o imagine de ansamblu a unei serii de drepturi 
economice, sociale şi culturale, precum şi a surselor juridice care le definesc. 
Drepturile analizate sunt: 

1. dreptul la muncă (o atenţie deosebită fiind acordată nediscriminării, inter-
zicerii sclaviei şi muncii forţate, şi muncii copiilor); 

2. drepturile aplicabile la locul de muncă; 

432.  Louise Arbour, Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului (Geneva, 14 ianuarie 2005)
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Dreptul la muncă este strâns legat de demnitatea umană. Nu este vorba doar de 
un mijloc de subzistenţă, dar şi de autorealizare, dezvoltare a personalităţii 
umane şi incluziune socială.433 În esenţa sa ideea este că toţi oamenii au drep-
tul de a lucra sau de a se angaja în muncă productivă şi nu pot fi împiedicaţi 
să o facă. Acesta are ca scop primordial de a asigura supravieţuirea individului şi 
a familiei acestuia şi se află la baza recunoaşterii individului în cadrul comunităţii, 
dezvoltării personale şi a incluziunii sociale şi economice.434

Lucrătorii migranţi din întreaga lume, în special cei aflaţi în situaţie ilegală, sunt 
deseori supuşi exploatării. Sectoarele în care aceştia se angajează pot fi nere-
glementate şi, prin urmare, nu se acordă protecţie în ceea ce priveşte drepturile 
lucrătorilor şi alte drepturi ale omului. Migranţii ilegali sunt deosebit de vulnera-
bili faţă de munca forţată şi servitute, inclusiv servitutea pentru datorii. În plus, 
aceştia se pot afla în imposibilitatea de a se depune plângeri dacă angajatorii le 
reţin plata şi pot să nu aibă acces la căile de atac în caz de concediere ilegală. În 
această secţiune se vor pune în discuţie unele dintre mecanismele juridice cheie 
de protecţie prevăzute pentru migranţii angajaţi în Republica Moldova. 

„Munca” cuprinde atât auto-ocuparea forţei de muncă, cât şi munca depen-
dentă, dar în mod necesar muncă decentă cu respectarea drepturilor funda-
mentale ale fiinţei umane. Cu toate acestea, acest drept nu poate fi considerat 
ca unul necondiţionat şi absolut pentru a obţine un loc de muncă.435 Politicile şi 
tehnicile elaborate în vederea dezvoltării economice, sociale şi culturale durabi-
le şi ocuparea deplină şi productivă a forţei de muncă nu sunt standardizate, ci 
trebuie adaptate la condiţiile specifice fiecărei ţări.436

433.  A. Nußberger, Munca, Dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Interna-
ţional, paragr. 1.
434.  Ibid., paragr. 17.
435.  Ibid., paragr. 18.
436.  Ibid., paragr. 21.

3. dreptul la un nivel de trai adecvat;

4. dreptul la securitate socială; 

5. dreptul la sănătate şi asistenţă medicală; 

6. dreptul la educaţie; şi 

7. dreptul la reîntregirea familiei.

b) dreptul la munCă



217
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

Componentele majore ale dreptului la muncă includ:

1. Acces la muncă: Deşi nu există niciun drept necondiţionat şi absolut pen-
tru a obţine un loc de muncă, statele au obligaţia de a promova o politi-
că economică şi socială coerentă vizând disponibilitatea şi accesibilitatea 
locurilor de muncă, precum şi de a acorda prioritate reducerii numărului 
de lucrători din economia tenebră. Exemple ale unei politici sigure privind 
piaţa forţei de muncă includ formarea, orientarea profesională şi reinte-
grarea, precum şi menţinerea unor agenţii gratuite de ocupare a forţei de 
muncă.437

2. Garantarea muncii decente: Scopul politicii de ocupare nu este doar de 
a crea locuri de muncă, ci mai degrabă de a crea locuri de muncă de 
calitate acceptabilă. Aceasta include necesitatea de a garanta condiţii de 
muncă echitabile şi favorabile, protecţia muncii, precum şi o remunerare 
echitabilă ce să permită un trai decent pentru lucrători şi ca aceştia să-şi 
poată întreţine familiile.438

3. Dreptul la negociere colectivă: Negocierea colectivă este un instrument 
de importanţă fundamentală în formularea politicilor de ocupare a forţei 
de muncă.439 Acesta include dreptul de a încheia acorduri obligatorii, in-
clusiv pentru federaţii şi confederaţii, şi obligă statul să nu intervină în 
acest drept. Statele au, de asemenea, obligaţia de a promova mecanisme 
potrivite pentru negociere colectivă voluntară între lucrători şi organizaţii 
patronale.440

4. Interzicerea muncii forţate sau obligatorii: A se vedea mai jos. 

5. Nediscriminare: A se vedea mai jos. 

6. Protecţia grupurilor vulnerabile, în special a copiilor: A se vedea mai 
jos.

437.  A. Nußberger, Munca, Dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Interna-
ţional, paragr. 33.
438.  Ibid., paragr. 32.
439.  Comentariu General al CESCR nr. 18, E/C.12/GC/18, paragr. 39
440.  F.C. Ebert, C. la Hovary, Dreptul muncii, Internaţional, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţio-
nal, paragr.32.
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Excepţii de la dreptul la muncă 

Dreptul la muncă poate fi supus unor restricţii doar în temeiul legii şi doar în 
măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar cu sco-
pul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. În mod 
special, nu sunt permise restricţii ce pot duce la o suspendare nedeterminată a 
dreptului la muncă. 

Exemple de restricţii legitime faţă de dreptul la muncă sunt restricţii limitate im-
puse infractorilor, perioade de tranziţie în timpul cărora imigranţilor nu le este 
permis să deţină un loc de muncă sau restricţii de muncă impuse femeilor însăr-
cinate în caz de pericol pentru mamă sau copil. 

Dreptul la muncă este protejat de:

a. Articolul 23(1) al DUDO, care prevede că orice persoană are dreptul la 
muncă, la libera alegere a locului de muncă, la condiţii echitabile şi satis-
făcătoare de muncă şi la protecţie împotriva şomajului;

b. Articolul 6(1) al PIDESC ce impune statelor părţi să recunoască dreptul 
tuturor fiinţelor umane de a lucra şi să ia măsuri adecvate pentru a proteja 
acest drept;

c. Articolul 5(e)(i) al ICERD ce garantează dreptul la muncă, libera alegere 
a locului de muncă, la condiţii de muncă favorabile şi echitabile, la protec-
ţie împotriva omajului, la un salariu egal pentru muncă egală, precum şi la 
o remunerare justă şi favorabilă;

d. Articolul 11   al CEDAW ce declară dreptul de a lucra ca drept inaliena-
bil pentru toate fiinţele umane şi acordă următoarele drepturi: dreptul la 
oportunităţi egale de angajare, inclusiv aplicarea aceloraşi criterii pentru 
candidaţi; dreptul de a alege în mod liber o profesie sau un loc de muncă; 
dreptul la promovare, securitatea locului de muncă şi toate beneficiile şi 
condiţiile de muncă; şi dreptul de a beneficia de formare vocaţională şi 
recalificare, inclusiv ucenicie, perfecţionare profesională şi educaţie recu-
rentă;

e. Articolul 2 din Convenţia ILO privind migraţia în scop de angajare 
(Revizuită), 1949 (nr. 97), care prevede că statele au obligaţia de „a men-
ţine sau a [se] satisface că se menţine un serviciu adecvat şi gratuit pentru 
a asista migranţii în vederea angajării, în special, pentru a le furniza infor-
maţii corecte”;
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f. Convenţia ILO privind aplicarea principiilor dreptului de organizare 
şi negociere colectivă, 1949 (nr. 98), ce prevede protecţie împotriva in-
terferenţelor guvernamentale în sindicalizare şi negociere colectivă; şi

g. Articolul 17(1) din Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951 ce 
prevede că „[s]tatele contractante vor acorda refugiaţilor care se află legal 
pe teritoriul lor tratamentul cel mai favorabil acordat, în aceleaşi condiţii, 
cetăţenilor unei ţări străine în ceea ce priveşte dreptul de a se angaja în 
activităţi salarizate”.

În conformitate cu instrumentele susmenţionate, acest drept se aplică tuturor 
migranţilor. 

În cadrul Consiliului Europei, 

1. Articolul 1 al ESC (r) impune părţilor, pentru a asigura exercitarea dreptu-
lui la muncă, să accepte ca unul din scopurile şi responsabilităţile lor prin-
cipale realizarea şi întreţinerea unui nivelul de ocupare a forţei de muncă 
cât mai mare şi stabil pe cât este posibil, în vederea ocupării depline. De 
asemenea, acesta obligă statele să protejeze în mod eficient dreptul lu-
crătorului de a-şi câştiga existenţa în cadrul unui loc de muncă liber ales; 
să stabilească sau să menţină servicii gratuite de angajare pentru toţi lu-
crătorii; şi să asigure sau să favorizeze orientarea profesională, formarea 
şi reintegrarea.

2. În conformitate cu anexa la ESC (r), dreptul la muncă se acordă doar mi-
granţilor care sunt rezidenţi legali şi resortisanţilor altor state contractante.

3. Articolul 18 al ESC (r) recunoaşte în mod expres „dreptul cetăţenilor de 
a-şi părăsi ţara pentru a se angaja într-o activitate profesională pe teritoriul 
altor state părţi” şi cere statelor să simplifice formalităţile şi să liberalizeze 
angajarea lucrătorilor străini.

În ceea ce priveşte aplicarea internă a dreptului la muncă, Articolul 43 din 
Constituţia Republicii Moldova prevede dreptul la muncă şi protecţia 
muncii, remarcând că fiecare persoană beneficiază de dreptul la muncă, de a 
alege în mod liber profesia şi locul de muncă, la condiţii de muncă echitabile şi 
satisfăcătoare, precum şi la protecţie împotriva şomajului.

Legea nr. 275 din 10 noiembrie 1994 privind statutul juridic al cetăţenilor străini 
şi apatrizilor prevede dreptul la muncă şi protecţia acestuia în conformitate cu 
legislaţia în vigoare (Articolul 7(1)), cu referire specifică la străini şi persoanele 
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fără o naţionalitate recunoscută. Legea nr. 180 din 10 iulie 2008 cu privire la 
migraţia de muncă stabileşte condiţiile generale de imigrare în Republica Mol-
dova cu scopul de a munci pentru cetăţenii străini şi apatrizi, pentru angajarea 
temporară a cetăţenilor moldoveni peste hotare („lucrători detaşaţi”) şi pentru 
asigurarea respectării legislaţiei cu privire la migraţia forţei de muncă. Legea 
nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldo-
va prevede în Articolul 12 că „refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanita-
ră au acces la piaţa forţei de muncă, la sistemul asigurărilor pentru şomaj, 
la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă 
în condiţiile stabilite de lege pentru cetăţeni”.

Dreptul la muncă este recunoscut în marea majoritate a tratatelor inter-
naţionale privind drepturile omului. Dreptul la muncă se acordă migran-
ţilor cu reşedinţă legală în Republica Moldova. 

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve) 

Toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi state membre ale Con-
siliului Europei, asumându-şi astfel obligaţii în baza prevederilor ESC, pre-
cum şi în temeiul dreptului public internaţional susmenţionat – altfel spus 
având aceleaşi obligaţii ca şi Republica Moldova -  este clar totuşi că în cadrul 
UE a fost atins un nivel mai profund de integrare cu privire la migraţia forţei 
de muncă şi dreptul la muncă, ce constituie unul dintre principiile de bază 
ale legislaţiei UE. În secţiunea următoare se va oferi o privire de ansamblu asu-
pra principalelor dispoziţii în acest sens. 

Carta drepturilor fundamentale a UE declară în Articolul 15: 

1. Orice persoană are dreptul la muncă şi dreptul de a exercita o ocupaţie 
aleasă sau acceptată în mod liber. 

2. Orice cetăţean al Uniunii are libertatea de a-şi căuta un loc de muncă, de 
a lucra, de a se stabili sau de a presta servicii în orice stat membru. 

3. Resortisanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor 
membre au dreptul la condiţii de muncă echivalente acelora de care bene-
ficiază cetăţenii Uniunii.
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În plus, există mai multe directive UE ce se referă la resortisanţii ţărilor terţe în 
ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă sau de cercetare:

1. Directiva 2005/71/CE prevede o procedură rapidă de admisie a cerce-
tătorilor din afara UE pentru sejururi de mai mult de trei luni în cazul în 
care cercetătorul are încheiat un „acord de găzduire” cu un organism de 
cercetare. 

2. Directiva 2009/50/CE stabileşte condiţiile pentru intrarea şi şederea re-
sortisanţilor ţărilor terţe (precum şi a membrilor familiilor acestora) într-un 
stat membru al UE în scopul ocupării forţei de muncă înalt calificate, pen-
tru o perioadă de mai mult de trei luni. Directiva are drept scop:

	facilitarea admiterii acestor persoane prin armonizarea condiţiilor de 
intrare şi şedere pe teritoriul UE; 

	simplificarea procedurilor de admitere; şi 

	îmbunătăţirea statutului juridic al persoanelor deja aflate în UE. 

Cetăţenii non-UE care sunt membri de familie ai cetăţenilor UE au dreptul de 
a lucra într-o ţară a UE şi de a fi trataţi în mod egal cu cetăţenii UE în ceea ce 
priveşte condiţiile de muncă. Aceste drepturi depind de statutul lor de membru 
de familie al cetăţenilor Uniunii Europene şi de naţionalitate. În general, pentru 
cetăţenii non-UE, dreptul de a lucra într-o ţară a UE depinde, în principal, de 
legislaţia ţării respective, cu excepţia cazului în care sunt membri ai familiei unui 
cetăţean UE. 

3. Directiva 2011/98/UE a introdus: „(a) o procedură unică de solicitare pen-
tru emiterea unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea 
şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul unui stat membru cu 
scopul de a simplifica procedurile de admitere a acestora şi pentru a fa-
cilita controlul statutului acestora; şi (b) un set comun de drepturi pentru 
lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru, 
indiferent de motivele pentru care au fost iniţial admişi pe teritoriul ace-
lui stat membru, bucurându-se de tratament egal cu resortisanţii statului 
membru respectiv”. 
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interdiCţia asupra sClaviei şi munCii forţate

Problemele ce ţin de servitute, muncă forţată şi sclavie sunt susceptibile 
să afecteze migranţii într-o măsură mai mare decât populaţia nativă a unei 
ţări. Aceştia se află adesea în pericol de exploatare, deseori sunt nevoiţi să lu-
creze în condiţii inumane şi pot primi salarii mici comparativ cu resortisanţii sau 
migranţii legali pentru aceeaşi muncă. Conform unuia din scenarii în cazul mi-
granţilor cu statut neregulat, agenţii de recrutare pot solicita ca aceştia să sem-
neze contracte frauduloase sau să le ofere informaţii false în timpul procesului 
de angajare, astfel aceştia se pot confrunta cu servitute mai degrabă decât cu o 
muncă remunerată atunci când sosesc în ţara de destinaţie. Acest lucru poate fi 
exacerbat de faptul că legislaţia ar putea împiedica migranţii să-şi schimbe locul 
de muncă şi să-i lege de un angajator. Cu scopul de a scăpa de condiţii abuzive 
odată ajunşi în ţara de angajare, migranţii ar putea fi obligaţi să ajungă într-o 
situaţie neregulamentară. 

Sclavia este definită ca statutul sau condiţia unei persoane asupra căreia este 
exercitată oricare putere sau toate puterile ataşate dreptului de proprietate.441 
Aceasta include

1. toate actele implicate în capturarea, procurarea sau cedarea unei persoa-
ne cu intenţia de a o reduce la sclavie; 

2. toate actele implicate în procurarea unui sclav în vederea vânzării sau 
schimbului;

3. toate actele implicate în cedarea prin vânzare sau schimb a unui sclav 
procurat în vederea vânzării sau schimbului; şi 

4. în general, toate actele de comerţ sau transport de sclavi.442

Elementele de control şi proprietate, adesea însoţite de ameninţare cu violen-
ţa, sunt esenţiale pentru a identifica existenţa sclaviei. Pierderea altor drepturi 
şi libertăţi fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, întrunire paşnică, 
religie, asociere şi libertatea de a primi şi de a comunica informaţii, însoţesc 
deseori sclavia. Formele contemporane de sclavie, în contextul dreptului la mun-
că, includ:

1. Servitutea pentru datorii: starea sau condiţia rezultând din faptul că un 
debitor s-a angajat să furnizeze în garanţia unei datorii serviciile sale per-
sonale sau cele ale unei alte persoane asupra căreia are autoritate, dacă 

441.  Articolul 1 (1) Convenţia privind Sclavia, 60 UNTS 254.
442.  Articolul 1(2) Convenţia privind Sclavia.
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valoarea echitabilă a acestor servicii nu afectează lichidarea datoriei dau 
dacă durata acestor servicii nu este limitată şi nici caracterul lor definit.443 
Servitutea pentru datorii apare adesea în cazul în care o persoană are 
o datorie ce nu poate fi rambursată faţă de persoane fără scrupule. 
Munca solicitată pentru a achita datoria nu prevede mijloace suficiente 
pentru ca individul să subziste şi nici să ramburseze ceea ce datorează. 
Astăzi, servitutea pentru datorii afectează milioane de adulţi şi copii din 
întreaga lume, inclusiv mulţi lucrători migranţi. Pentru a evita servitutea 
pentru datorii, ţările trebuie să asigure că lucrătorii supuşi servituţii, odată 
eliberaţi, nu îşi asumă imediat un alt împrumut, cauzând astfel revenirea 
la acelaşi statut.444

2. Servitute: servitutea este o formă de sclavie în care statutul, raportul ju-
ridic, tradiţia sau un acord necesită ca o persoană să trăiască şi să mun-
cească pe terenul aparţinând altei persoane şi să ofere unele servicii de-
terminate de astfel de alte persoane fie contra cost, fie nu. Victima nu 
are libertatea de a-şi schimba statutul. Astfel de servicii ar putea include 
prelucrarea pământului pentru proprietar; alte lucrări, cum ar fi treburile 
din jurul casei sau, cel mai frecvent, o parte din recoltă este oferită propri-
etarului. Servitutea cuprinde adesea familii întregi; statutul de iobag este 
adesea ereditar şi permanent şi nu doar pentru persoane, ci şi pentru 
familia acestora.445

3. Prostituarea forţată: Prostituarea forţată apare atunci când un individ se 
prostituează contrar voinţei sale. Forţa poate include abuzul fizic, lua-
rea în calitate de ostatici ai copiilor unei prostituate, ameninţări de abuz 
faţă de prostituată sau copiii lui sau ei, sau limitarea libertăţii de mişcare 
a prostituatei. Prostituţia este orice act sexual oferit contra cost sau pro-
fit.446

Munca forţată este definită ca orice muncă sau serviciu obţinut de la o per-
soană sub ameninţarea unei pedepse şi pentru care persoana respectivă nu s-a 
oferit voluntar.447 Munca forţată diferă de sclavie dat fiind că aceasta nu include 
un atribut de proprietate, deşi aceasta impune un grad similar de restricţionare a 
libertăţii individului.448

443.  Articolul 1 Convenţia suplimentară privind abolirea sclaviei, traficul cu sclavi şi instituţiile şi practicile 
similare sclaviei, 266 UNTS 3
444.  D. Weissbrodt, Sclavia, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 9-10.
445.  Ibid., paragr. 12.
446.  Ibid., paragr. 21-22.
447.  Articolul 2 Convenţia ILO privind munca forţată sau obligatorie, 1930 (nr. 29).
448.  D. Weissbrodt, Sclavie, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţional, paragr. 13.
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Derogări de la interdicţia asupra sclaviei şi a muncii forţate nu 
sunt permise în nicio circumstanţă. Interdicţia este absolută în 
toate împrejurările.

Sclaviei şi munca forţată sunt interzise printr-o serie de prevederi juridice la nivel 
internaţional:

1. Articolul 6(1) al PIDESC protejează dreptul fiecărei persoane de a-şi câş-
tiga existenţa prin muncă liber aleasă sau acceptată. Acest drept asigu-
ră că o persoană nu este pe nedrept lipsită de un loc de muncă şi interzice 
munca sau sclavia forţată.

2. Convenţia privind sclavia449 care defineşte sclavia ca fiind „statutul sau 
condiţia unei persoane asupra căreia este exercitată oricare putere sau 
toate puterile ataşate dreptului de proprietate” 

3. Convenţia ILO privind munca forţată, 1930 (nr. 29) şi Convenţia ILO 
privind abolirea muncii forţate, 1957 (nr. 105). Definiţia muncii forţate şi 
obligatorii a fost stabilită de OIM în 1930 ca orice muncă sau serviciu pre-
tins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare, şi pentru care 
numitul individ nu s-a oferit de bună voie.

4. Normele imperative ale dreptului internaţional (ius cogens) includ in-
terzicerea sclaviei şi a muncii forţate.450

La nivelul Consiliului Europei, CEDO a afirmat că servitutea presupune o formă 
gravă de negare a libertăţii, cum ar fi o obligaţie, sub constrângere, de a presta 
servicii cuiva, şi este legată de conceptul de „sclavie”. CEDO consideră că este 
vorba de muncă forţată sau obligatorie în cazul în care există o constrângere 
fizică sau psihică ce forţează voinţa persoanei în cauză.451 Munca forţată poate 
apărea atunci când un lucrător este de acord în mod voluntar să efectueze o 
muncă, însă sub constrângeri economice. CEDO a subliniat că statele au obli-
gaţia nu doar de a se abţine, ci şi de a incrimina practicile de muncă forţată şi 
obligatorie şi de a investiga eficient şi de a pedepsi persoanele vinovate de astfel 
de practici. 

449.  Convenţia privind sclavia, Semnată la Geneva la 25 septembrie 1926, a intrat în vigoare: 9 martie 
1927.
450.  Bassiouni, Enslavement as an International Crime („Sclavia - crimă internaţională”), NYU Journal of 
Int’l Law and Politics, vol. 23, 1991, p. 445; YBILC 1963, vol. II, United Nations sales publication No. 63.V.2, 
pp. 198-199 („[C]u titlu de ilustrare, unele dintre regulile ius cogens cele mai evidente şi cele mai bune... 
includeau traficul cu sclavi.”); CDO Comentariu general nr. 24, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5, paragr. 8; cf. 
ICJ, Barcelona Traction, 1970 ICJR 3, paragr. 33.
451.  CtEDO, Rantsev c. Cipru şi Rusia, Cerere nr. 25965/04, Hotărâre din 7 ianuarie 2010.
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În cazul Rantsev c. Cipru şi Rusia, CEDO, atunci când a analizat 
domeniul de aplicare al „sclaviei” în sensul Articolului 4, a făcut refe-
rire la definiţia clasică a sclaviei inclusă în Convenţia privind sclavia 
din 1926, ce impune exercitarea unui drept real de proprietate şi 
reducerea statutul persoanei în cauză la unul de „obiect”. În ceea 
ce priveşte noţiunea de „servitute”, Curtea a afirmat că ceea ce 
este interzis este o „formă deosebit de gravă de negare a libertăţii”. 
Conceptul de „servitute” implică o obligaţie, sub constrângere, de a 
presta servicii cuiva şi este legată de conceptul de „sclavie”.

În cazul Siliadin c. Franţa, CEDO a afirmat că interzicerea muncii 
forţate sau obligatorii, cum ar fi sclavia şi servitutea, „consacră una 
dintre valorile fundamentale ale societăţilor democratice care alcă-
tuiesc Consiliul Europei. Spre deosebire de majoritatea clauzelor 
de fond ale Convenţiei şi ale Protocoalelor nr. 1 şi 4, Articolul 4 nu 
prevede excepţii şi nicio derogare de la aceasta nu este permisă 
în conformitate cu Articolul 15 § 2 chiar şi în cazul unei situaţii de 
urgenţă publică ce ameninţă viaţa naţiunii”.

Dreptul victimelor muncii forţate să-şi prezinte cauzele în instanţă este stabi-
lit prin tratatele privind drepturile omului ce interzic munca forţată. Acest drept 
există, indiferent de statutul juridic al persoanei. În afară de măsurile de drept 
penal necesare pentru a pedepsi traficanţii, CEDO a constatat că Articolul 4 
al CEDO cheamă statele membre să aplice măsuri adecvate pentru reglemen-
tarea întreprinderilor care anterior au servit drept paravan pentru traficul de fiinţe 
umane. Mai mult, prevederile juridice privind imigraţia trebuie să descurajeze, să 
împiedice şi să incrimineze traficul de fiinţe umane. Autorităţile statului au obliga-
ţia de a proteja persoanele care se confruntă cu riscul de a fi traficate sau sunt 
obligate la muncă forţată sau obligatorie.

În legislaţia Republicii Moldova, munca forţată (obligatorie) este definită ca ori-
ce muncă sau orice serviciu impus unei persoane, fără consimţământul aces-
teia şi care este interzisă în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova 
(Articolul 44(1)). Regulamentul ce reglementează relaţiile de muncă şi alte 
raporturi legate direct de ocuparea forţei de muncă se bazează pe libertatea 
muncii, inclusiv dreptul de a alege în mod liber locul de muncă, dreptul de a-şi 
folosi capacităţile de muncă şi dreptul de a alege o profesie sau o ocupaţie 
(Codul Muncii, articolul 5 alineatul (A)).
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Muncă forţată şi obligatorie este interzisă, iar victimele trafi-
cului au dreptul la protecţie şi să sesizeze instanţa de cazurile 
respective.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Iarăşi, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt şi state membre ale 
Consiliului Europei, asumându-şi astfel obligaţii în baza prevederilor ESC, 
precum şi în temeiul dreptului public internaţional susmenţionat – altfel 
spus având aceleaşi obligaţii ca şi Republica Moldova -  totuşi în cadrul UE se 
aplică o serie de prevederi suplimentare cu privire la interdicţia servituţii şi a 
muncii forţate. În secţiunea următoare se va oferi o privire de ansamblu asupra 
principalelor prevederi în acest sens.

1. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) declară că UE 
constituie un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu respectarea drep-
turilor fundamentale (Articolul 67) şi adoptă măsuri de combatere a traficu-
lui de persoane, în special a femeilor şi copiilor (Articolul 79).

2. Articolul 5 din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că ni-
meni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute, că nimeni nu este obligat să 
execute o muncă forţată sau obligatorie şi că traficul de fiinţe umane este 
interzis.

3. Directiva 2011/36/UE include cerinţa ca „[v]ictimele traficului care au su-
ferit deja de abuz şi tratament degradant pe care le implică, de obicei, 
traficul, cum ar fi exploatarea sexuală, abuzul sexual, violul, practicile si-
milare sclaviei sau prelevarea de organe, ar trebui să fie protejate de victi-
mizarea secundară şi traume ulterioare în cursul procedurii penale.”

4. Prevederi relevante sunt incluse, de asemenea, în mai multe directive, 
inclusiv dar nelimitându-se la:

•	 Directiva 2002/90/CE ce defineşte facilitarea intrării, tranzitului şi şe-
derii; 

•	 Directiva 2004/80/CE ce prevede despăgubirea victimelor infracţiona-
lităţii;

•	 Directiva 2004/81/CE ce prevede eliberarea permiselor de şedere 
pentru resortisanţii ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de fiinţe 
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umane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi 
care cooperează cu autorităţile competente.

nedisCriminarea în Condiţiile de munCă şi tratament egal

Nediscriminarea constituie un principiu de bază şi general cu privire la protec-
ţia drepturilor omului în dreptul internaţional.452 În contextul migraţiei, aceasta 
se manifestă în cerinţa privind cel mai favorabil tratament, ceea ce înseamnă 
că migranţii nu trebuie trataţi de către un stat mai puţin favorabil decât propriii 
cetăţeni. Acest lucru se referă, în special, la următoarele domenii:

1. condiţii de lucru, inclusiv orele suplimentare, timpul de lucru, repausul 
săptămânal, securitate şi sănătate; 

2. remunerarea, inclusiv alocaţiile familiale, dacă este cazul, şi beneficii do-
bândite din negocierea colectivă; 

3. concediu plătit şi suspendarea raporturilor de muncă;

4. vârsta minimă de angajare; 

5. restricţii de lucru; 

6. ucenici şi formare.

Protecţie specifică este acordată femeilor migrante. Aceasta include:

1. Eliminarea restricţiilor discriminatorii privind migraţia, inclusiv cele ce 
exclud femeile din diferite tipuri de activităţi; 

2. Asigurarea drepturilor specifice pentru lucrătorii migranţi de sex fe-
minin, inclusiv protecţia juridică a acestor drepturi, cum ar fi libera circula-
ţie, integritatea personală şi protecţia împotriva torturii sau altor tratamen-
te crude, inumane şi degradante; şi 

3. Asigurarea accesului la procedurile de sesizare a instanţelor judecăto-
reşti în caz de abuz.

Dreptul la nediscriminare şi tratament egal este supus mai multor limitări:

1. Măsuri împotriva persoanelor care sunt în mod justificat suspectate sau 
angajate în activităţi ce prejudiciază securitatea statului nu sunt con-
siderate discriminare, cu toate acestea, aceste persoane trebuie să aibă 

452.  Comentariu general CDO nr. 18, HRI/GEN/1/Rev.1 la 26, paragr. 1.
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acces la un proces echitabil; 

2. Articolul 4(1) al PIDCP prevede dreptul la nediscriminare şi tratament egal 
şi permite suspendarea acestui drept în cazul unei situaţii de urgenţă 
publică ce ameninţă viaţa naţiunii şi a cărei existenţă este declarată 
oficial, cu condiţia că astfel de măsuri nu sunt incompatibile cu alte obli-
gaţii asumate în temeiul dreptului internaţional şi nu implică o discrimi-
nare exclusiv pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine 
socială.

În ceea ce priveşte cadrul juridic internaţional, Articolul 25 al Con-
venţiei internaţionale privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora (CIDLM), care se aplică 
tuturor migranţilor, indiferent de statutul lor legal, afirmă că lu-
crătorii migranţi nu trebuie să beneficieze de un tratament mai 
puţin favorabil decât cel de care se bucură cetăţenii statului 
unde sunt angajaţi în ceea ce priveşte remunerarea, condiţiile 
de lucru (inclusiv orele suplimentare), repausul săptămânal, 
concediul plătit, securitatea, sănătatea, suspendarea raportu-
rilor de muncă, vârsta minimă de angajare şi restricţiile la locul 
de muncă. 

Aceste drepturi nu pot face obiectul unei derogări în contractele private sau în 
cazul în care lucrătorul migrant se află ilegal pe teritoriul statului. CIDLM obligă 
statele părţi să „ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că lucrătorii 
migranţi nu sunt privaţi de orice drepturi ce derivă din acest principiu în baza 
oricărei neregularităţi legate de şederea sau munca acestora. Angajatorii nu vor 
fi exoneraţi de nicio obligaţie juridică sau contractuală, iar obligaţiile lor nu vor fi 
limitate în niciun fel în cazul unei astfel de neregularităţi”453.

Convenţia ILO privind migraţia în scop de angajare (Revizuită), 1947 (nr. 97) 
obligă statul să elimine discriminarea pe motive de naţionalitate, rasă, reli-
gie sau sex, pentru toate persoanele (inclusiv non-cetăţeni) aflate pe terito-
riul său, asigurând că acestea nu primesc un tratament mai puţin favorabil 
decât resortisanţii proprii în termeni de „retribuirea muncii, inclusiv îndemniza-
ţiile pentru membrii familiei, în cazul în care acestea constituie o parte a remu-
nerării, orele de muncă, munca suplimentară, concediul plătit, restricţii la munca 
casnică, vârsta minimă de angajare, ucenicia şi formarea profesională, munca 
femeilor şi a minorilor” (Articolul 6).

453.  Articolul 25(3) al CIDLM.
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Convenţia ILO privind lucrătorii migranţi (Prevederi suplimentare), 1975 (nr. 143) 
prevede la Articolul 1 ca statele „să se angajeze să respecte drepturile funda-
mentale ale omului în cazul tuturor migranţi lucrători”.

Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951 include o formulare similară 
cu cea din Convenţia ILO nr. 97, afirmând că un refugiat aflat legal pe teritoriul 
unui stat se bucură de acelaşi tratament ca şi cetăţenii statului respectiv cu pri-
vire la „remuneraţia, inclusiv alocaţiile de familie, atunci când aceste alocaţii fac 
parte din remuneraţie, durata timpului de muncă, orele suplimentare, concediile 
plătite, restricţiile privind munca la domiciliu, vârsta minimă de angajare, ucenicia 
şi formarea profesională, munca femeilor şi a adolescenţilor, beneficiul avantaje-
lor oferite de contractele colective de munca” (Articolul 24).

Pentru femeile migrante, Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (CEDAW) subliniază măsurile specifice ce tre-
buie luate de către statele membre pentru a se conforma obligaţiilor asumate 
la nivel internaţional în garantarea drepturilor egale ale femeilor care lucrează. 
Astfel de măsuri includ: eliminarea restricţiilor discriminatorii privind migraţia, in-
clusiv cele ce exclud femeile din diferite tipuri de activităţi; asigurarea drepturilor 
specifice pentru lucrătorii migranţi de sex feminin (inclusiv protecţia juridică a 
acestor drepturi), cum ar fi libera circulaţie, integritatea personală şi protecţia îm-
potriva torturii sau a altor tratamente crude, inumane şi degradante; asigurarea 
accesului la procedurile de sesizare a instanţelor judecătoreşti în caz de abuz. 

De exemplu, într-o cerere individuală împotriva Ţărilor de Jos, Co-
mitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale a constatat că drep-
turile femeii au fost încălcate, în temeiul ICEDR, prin concedierea 
acesteia în timpul sarcinii ca urmare a discriminării pe motive de 
sex şi statut non-naţional.454

În cadrul sistemului Consiliului Europei, în conformitate cu Articolul E al ESC 
(r), Comitetul European pentru Drepturi Sociale a subliniat necesitatea de 
a implementa o legislaţie care să prevină orice forme de discriminare (di-
rectă sau indirectă) la locul de muncă, pe bază de sex, rasă, origine etnică, 
religie, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală, opinii politice etc. Este vorba 
atât de procedura de recrutare, cât şi de condiţiile generale de muncă, inclusiv 
remunerarea, promovarea, instruirea, transferul şi concedierea.

454.  CERD, Yilmaz-Dogan c. Ţările de Jos, Comunicare nr. 1, CERD/C/36/D/1/1984.
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În dreptul intern al Republicii Moldova, Legea nr. 180 privind migraţia forţei 
de muncă din 10 iulie 2008, în vigoare din 29 august 2008, reglementează 
condiţiile pentru imigrare în Republica Moldova cu scopul de a munci pentru 
cetăţenii străini şi apatrizi, pentru angajarea temporară în străinătate a cetă-
ţenilor Republicii Moldova, precum şi monitorizarea respectării legislaţiei în 
domeniul migraţiei forţei de muncă. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la 
raporturile de muncă întruchipează principiul egalităţii. Este interzisă orice for-
mă directă sau indirectă de discriminare a salariatului pe criterii de sex, vârstă, 
rasă, naţionalitate, crez, convingere politică, origine socială, loc de reşedinţă, 
dizabilitate fizică sau mentală, calitatea de membru a sindicatelor sau partici-
parea la un sindicat sau alte criterii ce nu au legătură cu calificarea profesio-
nală ale lucrătorului.

Cu toate acestea, cele de mai sus nu implică faptul că restricţii suplimentare 
faţă de dreptul la muncă, ce nu se aplică cetăţenilor Republicii Moldova, nu pot 
fi aplicate străinilor. Dreptul străinilor la muncă în Republica Moldova este 
supus unor restricţii specifice ce nu încalcă principiul nediscriminării. În 
Republica Moldova, este acceptată migraţia forţei de muncă străine în cazul 
în care locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni ai Republicii 
Moldova. Reprezentanţii unei companii trebuie să depună o cerere la Biroul 
Migraţie şi Azil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în corespundere cu 
legislaţia. În acest sens, sunt eliberate vize de lungă şedere în vederea: 

 1. activităţii de întreprinzător - pentru străini care intenţionează să inves-
tească în economia moldovenească; şi 

 2. ocupării forţei de muncă - pentru cetăţenii străini care vin în Republica 
Moldova pentru angajare, pentru lucrători detaşaţi ai companiilor străi-
ne, pentru stagiari şi pentru lucrători sezonieri. 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă analizează fiecare fişi-
er pentru o perioadă de până la 30 de zile de la înregistrare şi ia decizia de 
a acorda sau prelungi sau respinge acordarea sau prelungirea dreptului la 
muncă. Respingerea dreptului la muncă este reglementată prin lege în unele 
cazuri (de ex., în cazul în care s-au descoperit date false în urma examinării 
documentelor prezentate de solicitant, în cazul în care migrantul suferă de o 
maladie sau o boala infecţioasă, punând în pericol sănătatea populaţiei; sau în 
cazul în care contra solicitantului s-au impus restricţii de imigrare în Republica 
Moldova).
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Legea nr. 270 privind azilul în Republica Moldova include principiul nediscri-
minării, afirmând în Articolul 10 că „prevederile legislaţiei naţionale se aplică 
solicitanţilor de azil şi beneficiarilor unei forme de protecţie fără discriminare, 
indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă politică, cate-
gorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală sau vârstă”. Aceasta implică, 
în esenţă, că prevederile privind nediscriminarea în materie de drept la 
muncă se extinde în Republica Moldova şi la cei care beneficiază de o 
formă de protecţie internaţională.

Migranţii care au dreptul de a lucra vor beneficia de condiţii 
egale de muncă şi se vor bucura de acelaşi tratament ca şi ce-
tăţenii ţării în care lucrează.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

În UE se aplică o serie de prevederi suplimentare cu privire la nediscriminare. 
În secţiunea următoare se va oferi o privire de ansamblu asupra principalelor 
prevederi în acest sens.

Articolul 15(3) al Cartei drepturilor fundamentale a UE stipulează că „resorti-
sanţii ţărilor terţe care sunt autorizaţi să lucreze pe teritoriul statelor membre au 
dreptul la condiţii de muncă echivalente cu cele ale cetăţenilor Uniunii”. În plus, 
mai multe directive ale UE interzic discriminarea în aspectele legate de ocuparea 
forţei de muncă:

1. Directiva de creare a unui cadrul general în favoarea tratamentului 
egal privind ocuparea forţei de muncă (2000/78/CE) interzice discrimi-
narea la angajare şi la locul de muncă - acces la locuri de muncă, acces la 
formare profesională, condiţii de muncă, afilierea la sindicate - pe motive 
de religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală. 

2. Directiva privind egalitatea rasială (2000/43/CE) interzice discriminarea 
pe motive de rasă şi etnie nu doar în domeniul ocupării forţei de muncă, 
dar şi în ceea ce priveşte protecţia socială şi beneficii, educaţie şi acces la 
bunuri publice şi servicii, cum ar fi locuinţele.

3. Directiva privind egalitatea de şanse (2006/54/CE) afirmă că „[s]copul 
prezentei directive este de a asigura implementarea principiului egalităţii 
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de şanse şi a egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de 
angajare şi ocupare”. Prin urmare, aceasta nu exclude protecţia pentru 
resortisanţii ţărilor terţe. 

interziCerea munCii Copilului

Copii migranţilor constituie un grup extrem de vulnerabil şi trebuie să fie prote-
jaţi împotriva încadrării în muncă. Un copil este definit ca o persoană cu vârsta 
sub optsprezece ani, cu excepţia cazului în care conform legislaţiei aplicabile 
copilului majoratul este atins mai devreme455. Dreptul internaţional în materie de 
drepturi ale omului nu interzic, în general, munca copiilor; cu toate acestea, exis-
tă mai multe limitări la încadrarea în muncă a copiilor (în afară de cele prevăzute 
pentru toată lumea):

1. Statele sunt obligate să furnizeze o vârstă minimă de angajare, în caz 
de nu este atinsă, munca copiilor fiind absolut interzisă. Există un acord 
în comunitatea internaţională că, în general, această vârstă nu trebuie să 
fie mai mică de 15 ani.456

2. Statele au obligaţia să asigure reglementarea corespunzătoare a orelor 
şi condiţiilor de lucru a copiilor.457

3. Statele trebuie să asigure că copiii sunt protejaţi împotriva exploatării 
economice şi de efectuarea oricărui lucru ce poate fi periculos sau in-
terfera cu educaţia copilului, sau poate fi dăunător pentru sănătatea co-
pilului sau dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială 
a acestuia.458

4. Copiii nu pot fi angajaţi în ceea ce este numit „cele mai grave forme ale 
muncii copiilor”, inclusiv toate formele de sclavie sau practici similare 
sclaviei, inclusiv recrutarea obligatorie a copiilor pentru utilizarea în con-

455.  Articolul 1 CDC
456.  În conformitate cu Convenţia ILO cu privire la vârsta minimă de muncă (C138) din 1973, munca copilu-
lui se referă la orice muncă efectuată de către copii sub 12 ani, muncă ce nu poate fi calificată drept uşoară 
- de către copii în vârstă de 12-14 şi munci periculoase efectuate de copii cu vârstele cuprinse între 15-17. 
Muncile uşoare au fost definite, în temeiul prezentei Convenţii, ca orice lucru ce nu dăunează sănătăţii şi 
dezvoltării copilului şi nu interferează cu participarea lui sau ei la şcoală. Această Convenţie a fost ratificată 
de 135 de ţări, inclusiv Republica Moldova, care stabileşte vârsta minimă pentru muncă la 16 ani (Convenţia 
permite flexibilitate în acest sens, dar minimul este de 15 ani, deşi este posibil să se declare şi vârsta de 14 
ani atunci când munca poate fi efectuată doar timp de un anumit număr de ore).
457.  Ibid.
458.  Ibid.
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flictele armate;459 prostituţia şi pornografia copiilor;460 folosirea copiilor în 
activităţi ilicite, în special, pentru producerea şi traficul de droguri;461 şi în 
muncă de natură să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii copilu-
lui.462

Pentru cea mai mare parte, limitele stabilite pentru încadrarea în muncă a 
copiilor nu pot fi suspendate în nicio împrejurare. Sunt posibile excepţii în 
ceea ce priveşte vârsta minimă de angajare în cazuri speciale, de exemplu în 
cazul unor spectacole artistice.

Articolul 10 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, so-
ciale şi culturale (PIDESC) solicită statelor membre să stabilească o vârstă 
minimă de angajare. Mai mult, Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi 
culturale a declarat că statele „trebuie să ia măsuri eficiente, în special, măsuri 
legislative, pentru a interzice munca copiilor sub vârsta de 16 ani”. Dacă copiii 
sunt angajaţi în câmpul muncii, statul are obligaţia suplimentară de a-i proteja: 
„copiii şi tinerii ar trebui să fie protejaţi împotriva exploatării economice şi socia-
le. Încadrarea în muncă susceptibilă să dăuneze sănătăţii sau moralei acestora 
sau să comporte pericole pentru viaţă sau de natură să împiedice dezvoltarea 
normală a acestora ar trebui să fie pedepsită prin lege”. 

Articolul 24 al PIDCP declară că, în general, orice copil are, fără nicio discrimi-
nare, „dreptul la astfel de măsuri de protecţie pe care le cere condiţia sa de minor 
sau familia sa, societatea şi statul”.

Articolul 32 al CDC solicită ca statele părţi să recunoască dreptul copilului de 
a fi protejat împotriva exploatării economice şi realizării oricărei lucrări suscep-
tibile să fie periculoasă sau ce poate interfera cu educaţia copilului sau poate fi 
dăunătoare pentru sănătatea copilului sau dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, 
morale sau socială a acestuia.

Abolirea efectivă a muncii copilului este o obligaţie pentru toate statele membre 
ale ILO. În acest sens, ILO a decis că un copil nu poate fi încadrat în muncă 
înainte de vârsta când îşi finalizează studiile obligatorii şi nu înainte de vârsta 
de 15 ani. Acest principiu poate face obiectul unor excepţii limitate în legislaţia 
naţională, de exemplu, în ceea ce priveşte spectacolele artistice. Următoarele 

459.  Primul Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului privind implicarea copiilor în 
conflictele armate (2000).
460.  Cel de-al doilea Protocol facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului privind vânzarea copi-
ilor, prostituţia infantilă şi pornografia infantilă (2000).
461.  Protocol la Convenţia împotriva criminalităţii organizate transnaţionale privind prevenirea, reprimarea 
şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor (numit şi Protocol anti-trafic) (2000).
462.  A se vedea, inter alia, Convenţia ILO cu privire la vârsta minimă de muncă (C138) din 1973, discutată 
mai sus.
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convenţii ale ILO abordează în mod specific problema muncii copiilor: Conven-
ţia cu privire la vârsta minimă de muncă, 1973 (nr. 138), Convenţia privind 
cele mai grave forme ale muncii copilului, 1999 (nr. 182) şi Convenţia cu 
privire la muncitorii casnici, 2011 (nr. 189 ).

La nivel european, problema încadrării în muncă a copiilor este tratată în Arti-
colul 7 al ESC, care interzice, de asemenea, munca sub vârsta de 15 ani, dar 
prevede o excepţie pentru realizarea „munci uşoare”, adică a muncii de natură 
foarte uşoară şi pentru o durată limitată de timp. În cadrul Sistemului de reclama-
ţii colective al Cartei Sociale Europene, s-a depus o plângere împotriva Portuga-
liei în ceea ce priveşte munca copiilor.463  Comitetul european pentru drepturile 
sociale (CEDS) a concluzionat că a existat o încălcare a Articolului 7(1) şi a 
transmis decizia sa privind fondul plângerii părţilor şi Comitetului de Miniştri, care 
a adoptat Rezoluţia CHS (99)4 la 15 decembrie 1999.

În dreptul intern, interzicerea muncii copiilor în Republica Moldova este 
stipulată, în primul rând, de Constituţia Republicii Moldova la articolul 50(4), 
care interzice exploatarea minorilor şi implicarea acestora în activităţi ce ar 
putea afecta sănătatea sau integritatea lor morală, sau pune în pericol viaţa lor 
sau dezvoltarea corespunzătoare; şi de Codul Muncii ce prevede că lucrătorii 
care nu au atins vârsta de 18 ani pot lucra doar după o examinare medicală 
preliminară. Cu toate acestea, acestora le este interzis să efectueze lucrări 
grele, să lucreze în condiţii de muncă periculoase şi în subteran, precum şi să 
facă munci ce le pot dăuna sănătatea sau integritatea morală. În plus, ei nu au 
voie să ridice sau să care greutăţi ce depăşesc limita stabilită pentru ei. Alte 
legi importante din Republica Moldova sunt Legea nr. 625-XII din 2 iulie 1991 
privind protecţia muncii, Legea nr. 338 din 15 decembrie 1994 privind dreptu-
rile copilului şi Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane.

Copiii trebuie să fie protejaţi împotriva exploatării economice 
şi efectuării oricărei lucrări susceptibile de a fi periculoasă. 
Vârsta de 15 ani este recunoscută pe plan internaţional ca fiind 
limita sub care se presupune în mod automat că se produce 
exploatarea copilului (cu excepţia „muncilor uşoare”). Tine-
rii care lucrează trebuie să beneficieze de condiţii de muncă 
adecvate vârstei lor.

463.  Comisia Internaţională a Juriştilor c. Portugalia, Plângerea nr. 1/1998.
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Protecţia tuturor lucrătorilor împotriva exploatării şi abuzului 
este o componentă de bază a drepturilor omului în domeniul 
muncii, în special în situaţii de vulnerabilitate şi de dezechili-
bru de putere între lucrători şi angajatori. 

Este clar că acest lucru se aplică în cazul lucrătorilor migranţi, care ar putea avea 
puţine cunoştinţe despre legislaţia locală privind protecţia muncii, competenţe 
lingvistice limitate şi care ar putea simţi nevoia disperată de bani şi a unui statut 
legal pentru prelungirea şederii lor. Această situaţie poate fi exacerbată atunci 
când aceste persoane se află într-o situaţie neregulamentară. De aici şi impor-
tanţa normelor privind drepturile lucrătorilor. 

Dreptul internaţional prevede, în mod specific, protecţia drepturilor la locul de 
muncă. Aceste drepturi sunt esenţiale pentru migranţi şi se aplică tuturor lucră-
torilor, indiferent de statutul lor de migrant. Acestea includ:

1. dreptul la condiţii egale între femei şi bărbaţi, cu plată egală pentru 
muncă egală; 

2. dreptul la un salariu garantând condiţii echitabile şi favorabile (a se 
vedea, de asemenea, mai jos Capitolul 5 D), criteriile pentru stabilirea 
acest salariu includ nevoile lucrătorilor şi familiilor acestora, nivelul gene-

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

În contextul UE, Articolul 32 din Carta drepturilor fundamentale a UE inter-
zice angajarea copiilor. Vârsta minimă de angajare nu poate fi mai mică decât 
vârsta minimă de absolvire a şcolii, fără a aduce atingere normelor ce ar putea fi 
mai favorabile tinerilor şi cu excepţia unor derogări limitate. Tinerii care lucrează 
trebuie să beneficieze de condiţii de muncă adaptate vârstei şi să fie protejaţi îm-
potriva exploatării economice sau a oricărei activităţi ce ar putea pune în pericol 
securitatea, sănătatea sau dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau 
ce pot interfera cu educaţia lor. Alte prevederi relevante sunt incluse în Directiva 
94/33/CE privind protecţia tinerilor la locul de muncă şi în Decizia 779/2007/CE 
privind instituirea unui program special (pentru perioada 2007-2013) de comba-
tere a violenţei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi pentru protejarea victime-
lor şi a grupurilor de risc (Programul Daphne III). 

C) drepturi la loCul de munCă
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ral al salariilor în ţară, costul vieţii, prestaţiile de securitate socială, precum 
şi nivelul de trai relativ ale altor grupuri sociale; factori economici, inclusiv 
cerinţele de dezvoltare economică, nivelul de productivitate şi oportunita-
tea de a atinge şi menţine un nivel ridicat de ocupare.

3. dreptul la condiţii de muncă sigure şi sănătoase, ce include:

a. datoria unui stat de a adopta o politică naţională cu privire la preveni-
rea riscurilor pentru sănătate şi siguranţă, de a adopta reglementări 
de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu mecanisme adecvate 
de aplicare, de a se consulta cu partenerii sociali naţionali, precum şi 
de a asigura aranjamente adecvate la nivel de întreprindere. 

b. dreptul lucrătorilor de a se îndepărta de la locul de muncă, în eventu-
alitatea unui risc pentru sănătatea sau securitatea lor. 

c. principiul că aspectele legate de securitate şi sănătate în muncă nu 
pot implica cheltuieli pentru lucrător.

4. dreptul la egalitatea şanselor ce urmează a fi promovate în cadrul acti-
vităţii lor la un nivel înalt corespunzător, ce poate constitui subiectul unor 
considerente legate doar de vechimea în muncă şi competenţe; 

5. dreptul la odihnă, timp liber şi o limitare rezonabilă a zilei de muncă 
şi la concedii periodice plătite, precum şi la remunerarea zilelor de săr-
bătoare, exemple în acest sens sunt principiului zilei de opt ore de lucru, 
săptămâna de 40 de ore, o perioadă de 24 de ore de odihnă la fiecare 
şapte zile, un concediu anual de cel puţin trei săptămâni de lucru; 

6. dreptul la nediscriminare în realizarea tuturor componentelor dreptului la 
muncă şi a drepturilor la locul de muncă (a se vedea mai sus Capitolul 5 
b.).

Drepturile la locul de muncă pot fi supuse unor limitări în temeiul legii şi doar în 
măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar cu scopul 
de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. 

În ceea ce priveşte protecţia juridică, PIDESC include protecţia dreptului la 
salarii echitabile şi remunerare egală pentru muncă de valoare egală, fără 
nicio discriminare. În special, Articolul 7 garantează o serie de drepturi la locul 
de muncă:

1. dreptul la condiţii egale între femei şi bărbaţi, cu remunerare egală pentru 
muncă de valoare egală;
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2. dreptul la un trai decent pentru lucrători şi familiile acestora;

3. dreptul la condiţii de muncă sigure şi sănătoase; 

4. dreptul la şanse egale de a fi promovat la locul de muncă la o categorie 
superioară corespunzătoare, în funcţie de vechime în muncă şi de com-
petenţe; 

5. dreptul la odihnă, timp liber şi o limitare rezonabilă a zilei de muncă şi la 
concedii periodice plătite, precum şi la remunerarea zilelor de sărbătoare; 
şi 

6. dreptul la nediscriminare în realizarea tuturor componentelor dreptul la 
muncă şi a drepturilor la locul de muncă (împreună cu Articolele 6 şi 2 (2)). 

Drepturi similare sunt recunoscute de Convenţia internaţională privind elimina-
rea discriminării rasiale (ICERD), Convenţia privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) şi Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familiile acestora 
(CIDLM) şi, cu excepţia prevederilor părţii a 4-a a CIDLM, toate sunt aplicabile 
migranţilor, indiferent de statutul lor pe teritoriul statului. Mai mult, Articolul 11 al   
CEDAW garantează femeilor drepturi egale la protecţia sănătăţii şi la condiţii de 
lucru sigure, inclusiv la salvgardarea funcţiilor de reproducere. Statele trebuie să 
asigure o protecţie specială a femeilor în timpul sarcinii în tipuri de muncă dăună-
toare pentru acestea. În Recomandarea sa generală privind femeile şi sănătatea 
(nr. 24, 1999), Comitetul pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă 
de femei a cerut statelor să acorde o atenţie deosebită nevoilor femeilor migran-
te, care pot suferi efecte negative asupra sănătăţii lor din cauza vulnerabilităţilor 
şi a discriminării. O serie de prevederi juridice internaţionale interzic concedierea 
femeilor pe motive de sarcină, precum şi de a le supune unui test de sarcină 
înainte de a părăsi statul de origine sau înainte de angajare. Aceste prevederi 
impun, de asemenea, ca femeile însărcinate să poată beneficia de concediu de 
maternitate plătit sau de protecţie socială adecvată. Comitetul pentru Drepturile 
Omului a decis că practici precum solicitarea din partea angajatorului de a efec-
tua un test de sarcină înainte de angajare încalcă principiul egalităţii de gen în 
lumina dreptului la viaţă privată (Articolul 3 şi 17 din PIDCP).464

Două prevederi-cheie pentru migranţi sunt menţionate în Articolul 49(2) şi Arti-
colul 51 din CIDLM. Conform acestora, unui lucrător migrant care devine şomer 
i se acordă o perioadă de timp pentru a căuta un alt loc de muncă înainte de 
a-şi pierde dreptul de şedere.

464.  CCPR, Comentariu general nr. 28, CCPR/C/21/Rev.1/Add.10.
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Convenţia ILO privind migraţia în scop angajare (Revizuită), 1949 (nr. 97), 
Convenţia privind muncitorii migranţi (Prevederi suplimentare), 1975 (nr. 
143), precum şi recomandările ce le însoţesc prevăd politici de promovare a ega-
lităţii de tratament şi a egalităţii şanselor între lucrătorii migranţi cu statut legal 
şi cetăţenii care lucrează în acelaşi domeniu în termeni de remunerare, inclusiv 
prestaţii familiale; ore de lucru; acorduri suplimentare; concediu cu plată; restric-
ţii privind munca la domiciliu; vârsta minimă pentru ocuparea forţei de muncă; 
ucenicie şi formare; drepturile sindicale, impozite pe salariu, precum şi accesul 
la proceduri legale. În cele din urmă, Articolul 9 include o clauză de protecţie 
suplimentară pentru lucrătorii migranţi, ce prevede că, chiar dacă migrantul se 
află într-o situaţie ilegală, acesta trebuie să beneficieze de remunerare, asigu-
rări sociale şi alte beneficii rezultând din activitatea desfăşurată.

În ceea ce priveşte refugiaţii, acestora le sunt acordate aceleaşi  drepturi ca şi 
tuturor celorlalţi cetăţeni străini în baza Convenţiei privind statutul refugiaţilor: 
dreptul de asociere, limitat la organizaţii non-politice şi non-profit şi sindicate 
(Articolul 15), dreptul de a fi angajaţi în muncă plătită (Articolul 17), precum şi 
dreptul de a exercita profesii liberale (Articolul 19).

În Europa, prin sistemul Consiliului Europei, se oferă protecţie pentru o gamă 
similară de drepturi. Carta socială europeană (ESC) prevede dreptul la condiţii 
de muncă sigure şi sănătoase (Articolul 3), dreptul la condiţii de muncă echita-
bile (Articolul 2), dreptul la remunerare (Articolul 4), dreptul la protecţie în caz 
de concediere (Articolul 24), dreptul de a-şi proteja creanţele salariale în cazul 
insolvenţei angajatorului (Articolul 25), dreptul la demnitate la locul de muncă 
(Articolul 26), precum şi dreptul lucrătorilor cu responsabilităţi casnice la şanse 
egale şi tratament egal (Articolul 27). În conformitate cu anexa la ESC, drepturile 
prevăzute la Articolele 2 şi 4 şi 24-27 ale ESC se aplică cetăţenilor altor state 
părţi cu reşedinţa legală sau celor ce se află în posesia unui permis de muncă 
pe teritoriul părţii în cauză, inclusiv refugiaţilor şi apatrizilor „care se află legal pe 
teritoriul statului respectiv”. 

Statele care au acceptat obligaţiile prevăzute la Articolul 19 al ESC465 sunt 
obligate să garanteze lucrătorilor ce se află legal pe teritoriul lor un tratament 
nu mai puţin favorabil decât cel acordat propriilor cetăţeni în ceea ce priveşte 
condiţiile de muncă şi de remunerare, apartenenţa la sindicate, impozitarea şi 
taxele salariale şi contribuţiile datorate de angajaţi. Articolul 19 al ESC garantea-
ză tratament egal în procedurile judiciare; reîntregirea familiei; servicii adecvate 
pentru sănătate; condiţii de igienă bune în timpul de plecării, călătoriei şi primirii 

465.  Republica Moldova a ratificat Carta socială europeană Revizuită la 8 noiembrie 2001, acceptând inter 
alia paragrafele 19.7 şi 19.8 din Cartă.
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migranţilor; protecţia împotriva expulzării etc.

Constituţia Republicii Moldova, prin Articolul 4, asigură încorporarea 
standardelor enumerate mai sus ca parte a dreptului intern al Republicii 
Moldova. Aceste standarde sunt, de asemenea, protejate de Codul Muncii: 
Capitolul II: Principii de bază, ce prevede că fiecare persoană beneficiază de 
dreptul la muncă, de a alege în mod liber profesia şi locul de muncă, la condiţii 
de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului şi la pro-
tecţie socială. Măsurile de protecţie se referă la securitatea şi igiena muncii, 
regimul de lucru pentru femei şi tineri, introducerea unui salariu minim, repaus 
săptămânal şi concediu anual plătit, precum şi la condiţiile de muncă dificile şi 
alte situaţii specifice.

Condiţii la locul de muncă cuprind o serie de drepturi, cum 
ar fi: siguranţa, sănătatea şi demnitatea, salarii echitabile şi 
remunerare egală pentru muncă de valoare egală, protecţie în 
caz de concediere, calitatea de membru al sindicatelor, limita-
rea orelor de muncă, dreptul la odihnă etc.

Migranţii în situaţie neregulamentară trebuie să beneficieze, de 
asemenea, de remunerare, asigurări sociale şi alte beneficii re-
zultate din activitatea desfăşurată.

Prevederile legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparative)

În cadrul UE, a avut loc o integrare mai profundă în materie de drepturi la locul 
de muncă, dat fiind că libera circulaţie a lucrătorilor este una dintre pietrele de 
temelie ale legislaţiei UE şi posibilitatea de a beneficia de o protecţie mai bună 
într-un stat faţă de altul ar conduce la un avantaj competitiv potenţial în cadrul 
pieţei interne. Ca urmare, s-a mandatat armonizarea standardelor sub forma 
unei „curse în amonte”: statele au fost încurajate să-şi alinieze măsurile de pro-
tecţie în conformitate cu cele mai bune standarde din celelalte state membre ale 
UE. Acest lucru a fost oficializat prin legislaţia UE.

Carta drepturilor fundamentale a UE prevede drepturi în materie de muncă la 
Articolele 27-31, în special dreptul la condiţii de muncă juste şi echitabile (Arti-
colul 31). Fiecare lucrător are dreptul la condiţii de muncă care să respecte să-
nătatea, securitatea şi demnitatea acestuia. În plus, fiecare lucrător are dreptul la 
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Pentru mulţi imigranţi este destul de dificil de a atinge un standard de viaţă adec-
vat. Condiţiile nesigure în care se află multe persoane implică ca acestea 
să fie limitate în termeni de acces la locuinţe adecvate, hrană, apă şi insta-
laţii sanitare. Este evident şi faptul că accesul inadecvat la una sau mai multe 
dintre aceste drepturi tinde să submineze exercitarea de către aceste persoane 
a multor altor drepturi. În special, în zonele urbane şi în zonele de frontieră unde 
se pot afla adesea mulţi migranţi, unii dintre aceştia pot fi obligaţi, prin lege sau 
prin întâmplare, să trăiască în adăposturi izolate, împrejmuiri degradate şi prost 
întreţinute sau centre de detenţie cu servicii sanitare şi spaţii învechite sau dete-
riorate. Astfel, protecţia dreptului la un nivel de trai adecvat este esenţială pentru 
a asigura că migranţii pot beneficia pe deplin de drepturile omului. 

Dreptul internaţional în domeniul drepturilor omului prevede că orice persoană 
are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea sa şi a fa-
miliei sale.466 Principalele componente ale acestui drept sunt:

466.  Articolul 25(1) al DUDO.

o limitare a programului de lucru, la perioade de repaus zilnice şi săptămânale, 
precum şi la un concediu anual plătit. Acesta este un drept garantat tuturor lu-
crătorilor, nu doar cetăţenilor sau rezidenţilor legali. Dincolo de prevederile CDF, 
pot fi menţionate, de asemenea, o serie de directive relevante:

1. Directiva 2009/52/CE se referă la angajatorii care profită de poziţia pre-
cară a migranţilor ilegali şi îi angajează în munci prost plătite cu condiţii 
de muncă precare. Directiva consolidează drepturile migrantului cerând 
angajatorilor să plătească salarii restante. 

2. Directiva 91/383/CEE se referă la condiţiile individuale de muncă şi sănă-
tate şi securitate în angajarea la muncă pe termen fix şi temporară.

3. Directiva 91/533/CEE stabileşte obligaţia angajatorului de a informa lu-
crătorii despre condiţiile aplicabile contractului sau raportului de muncă. 

4. Directiva privind timpul de lucru 2003/88/CE se referă la probleme le-
gate de timpul de lucru al angajaţilor. 

5. Directiva 2008/94/CE asigură plata creanţelor salariale în caz de insolva-
bilitate a angajatorului. 

d) dreptul la un standard adeCvat de viaţă
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1. Dreptul la hrană şi nutriţie, în mod special acces regulat, permanent şi 
gratuit la alimente corespunzătoare cantitativ şi calitativ şi suficient pentru 
tradiţiile culturale ale poporului din care face parte consumatorul. Statele 
au datoria de a asigura că orice persoană este protejată împotriva foa-
mei şi de a îmbunătăţi metodele de producţie, conservare şi distribuire a 
produselor alimentare prin utilizarea cunoştinţelor tehnice şi ştiinţifice la 
îndemână, prin diseminarea cunoştinţelor privind principiile nutriţiei şi prin 
dezvoltarea sau reforma regimurilor agrare pentru a realiza cel mai efici-
ent dezvoltarea şi utilizarea resurselor naturale.

2. Dreptul la locuinţă adecvată. Criteriile de adecvare în acest sens467 in-
clud:

a. securitatea juridică a posesiei; 

b. servicii de bază, materiale, spaţii şi infrastructură, cum ar fi apă 
potabilă, energie pentru gătit, încălzire şi iluminat, instalaţii sanitare şi 
pentru spălat; 

c. disponibilitatea mijloacelor de stocare, eliminare a deşeurilor, dre-
naj şi a serviciilor de urgenţă; 

d. accesibilitate pentru majoritatea locuitorilor fără excluziune din cau-
za mijloacelor; 

e. spaţiu locuibil în sensul accesului la spaţiu şi protecţie adecvată faţă 
de capriciile naturii, cum ar fi frigul, umezeala, căldura, ploaia, vântul 
şi alte ameninţări la adresa sănătăţii, pericole structurale şi vectori ai 
bolilor.

3. Dreptul la asistenţă medicală (a se vedea mai jos); 

4. Dreptul la securitate socială (a se vedea mai jos).

Dreptul la un nivel de trai adecvat poate fi supus doar unor limitări în temeiul legii 
şi doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar 
cu scopul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică.

Articolul 11 al PIDESC prevede că „statele părţi la prezentul pact recunosc 
dreptul oricărei persoane la un standard adecvat de viaţă pentru sine şi familia 
sa, inclusiv la hrană, îmbrăcăminte şi locuinţă adecvată, precum şi la îmbunătăţi-
rea continuă a condiţiilor de trai”.

467.  Comentariu general al CESCR nr. 4, inclus în documentul E/1992/23, paragr. 7.
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Dreptul la apă şi hrană este imanent legat de dreptul la viaţă şi demnitate uma-
nă, precum şi de dreptul la sănătate. Articolul 11(2) al PIDESC recunoaşte „drep-
tul fundamental al fiecărei persoane de a fi la adăpost de foame” ca un drept cu 
efect imediat. În conformitate cu acest drept, statul trebuie „să asigure pentru 
fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa accesul la minimumul de hrană esen-
ţială suficientă, adecvată şi sigură din punct de vedere nutritiv pentru a asigura 
că orice persoană se află la adăpost de foame”. Dreptul la hrană adecvată este 
realizat în întregime atunci când „fiecare bărbat, femeie şi copil, singur sau în 
comunitate cu alţii, are acces fizic şi economic în orice moment la hrană adecva-
tă sau mijloace pentru a o procura”.468 Dreptul la apă „asigură dreptul tuturor la 
apă suficientă, sigură, acceptabilă, accesibilă fizic şi ca preţ pentru uz personal 
şi casnic”.469 Statele au obligaţia imediată de a asigura accesul minim la apă în 
condiţii de siguranţă şi nediscriminatorii. 

Un alt drept de o importanţă deosebită pentru migranţi este dreptul la locuinţă 
adecvată. Acest drept este protejat de Articolul 11 al PIDESC, Articolul 5(e) al 
ICERD, Articolul 27 al CDC470, Articolul 28(1) al ICDPD şi Articolul 14(2(h)) al 
CEDAW. Dreptul la o locuinţă adecvată garantează dreptul la adăpost şi cazare, 
incluzând şi dreptul la securitatea bunurilor; dreptul la protecţie juridică împo-
triva evacuării forţate; dreptul la o locuinţă cu facilităţi minime pentru sănătate 
şi securitate, precum şi la costuri financiare acceptabile; şi dreptul de acces la 
locuri de muncă, servicii de sănătate, şcoli, centre de îngrijire a copiilor şi alte 
instituţii sociale. Interdicţia evacuării forţate este direct legată de respectarea 
dreptului la locuinţă şi are efect imediat. Victimele unei evacuări forţate ar trebui 
să aibă posibilitatea de sesiza instanţele judecătoreşti despre cazul lor, chiar 
dacă evacuarea este dispusă de către stat. CESCR defineşte „evacuarea forţa-
tă” ca „îndepărtarea permanentă sau temporară împotriva voinţei persoanelor, 
familiilor şi/sau a comunităţilor din casele şi/sau ţara unde locuiesc, fără a asi-
gura şi permite accesul acestora la forme juridice adecvate sau alte mijloace de 
protecţie”.471

Convenţia privind statutul refugiaţilor acordă refugiaţilor acelaşi drept la locu-
inţă (Articolul 21) ca şi celorlalţi cetăţeni străini. 

În cadrul sistemului Consiliului Europei, Articolul 16 al ESC prevede că „părţile 

468.  CESCR, Comentariu general nr. 12 E/C.12/1999/5.
469.  CESCR, Comentariu general nr. 15 E/C.12/2002/11.
470.  Articolul 27 recunoaşte dreptul fiecărui copil la un nivel de trai adecvat pentru dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială. Părinţii copilului au responsabilitatea principală de a asigura acest 
drept în limita capacităţilor lor, în timp ce statul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a ajuta pă-
rinţii şi alte persoane responsabile pentru copii. Dacă este necesar, statele trebuie să acorde asistenţă 
materială, în special în ceea ce priveşte nutriţia, îmbrăcămintea şi locuinţa.
471.  Comentariu general nr. 7, Dreptul la o locuinţă adecvată: evacuările forţate, E/1998/22.
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contractante se angajează să promoveze protecţia economică, juridică şi socială 
a vieţii de familie prin mijloace cum sunt prestaţiile sociale şi familiale, dispoziţii 
fiscale, accesul la locuinţe pentru familii (...)”. Articolul 19(4) obligă statele „să 
asigure lucrătorilor aflaţi legal pe teritoriul lor, în măsura în care aceste aspecte 
sunt reglementate prin lege sau regulamente ori se supun controlului autorităţilor 
administrative, un tratament nu mai puţin favorabil decât cel acordat cetăţenilor 
lor în ceea ce priveşte (...) cazarea”. Articolul 31 prevede că „[î]n vederea asigu-
rării exercitării efective a dreptului la locuinţă, părţile se angajează să ia măsuri 
destinate: 

•	 să promoveze accesul la locuinţă de un nivel adecvat; 

•	 să prevină şi să reducă fenomenul persoanelor fără adăpost, în vederea 
eliminării treptate a acestuia;

•	 să facă accesibil preţul locuinţelor pentru persoanele care nu dispun de 
resurse adecvate.” 

CEDO protejează dreptul la locuinţă prin acordarea dreptului de proprietate (Ar-
ticolul 1, Protocolul 1 al CEDO). În conformitate cu anexa la ESC, dreptul la 
locuinţă este garantat doar migranţilor care se află în mod legal pe teritoriul ţării 
şi resortisanţilor unui alt stat contractant.

ESCR afirmă că dreptul la adăpost (Articolul 31(2) al ESC) se aplică tuturor 
persoanelor - cetăţeni şi non-cetăţeni - indiferent de statutul acestora şi invită 
statele să ofere cazare pentru migranţii ilegali, atât timp cât aceştia se află sub 
jurisdicţia lor. Dreptul la adăpost se acordă tuturor copiilor, inclusiv copiilor neîn-
soţiţi sau fără acte, deoarece, aşa cum se declară în ESCR, „dreptul la adăpost 
este strâns legat de dreptul la viaţă şi este esenţial pentru respectarea demnităţii 
umane a fiecărei persoane. Comitetul observă că, dacă toţi copiii sunt vulnera-
bili, faptul că aceştia cresc în stradă îi plasează într-o situaţie de neajutorare. 
Prin urmare, Comitetul consideră că copiii ar putea fi grav afectaţi de negarea 
dreptului la adăpost.”472

CEDO prevede protecţie împotriva distrugerii locuinţelor şi evacuărilor for-
ţate, în conformitate cu dreptul de a respecta locuinţa unei persoane, dreptul la 
viaţă de familie şi la viaţă privată (Articolul 8 al CEDO).

472.  ECSR, Protecţia internaţională a copiilor (DCI) c. Ţările de Jos, Plângere nr. 47/2008.
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Cu toate acestea, în cazul Chapman c. Marea Britanie, CEDO a 
subliniat că Articolul 8 nu prevede dreptul de a oferi o locuinţă.473 

Articolul 8 prevede că autorităţile publice pot să interfereze în exercitarea aces-
tui drept, atât timp cât acest lucru este „în conformitate cu legea şi este necesar 
într-o societate democratică în interesul securităţii naţionale, siguranţei publice 
sau a bunăstării economice a ţării, pentru prevenirea dezordinii sau criminalităţii, 
pentru protecţia sănătăţii sau a moralei, sau pentru protecţia drepturilor şi liber-
tăţilor altor persoane”. 

În dreptul intern al Republicii Moldova, Articolul 47 al Constituţiei ce se 
referă la dreptul la asistenţă şi protecţie socială prevede că statul este obligat 
să asigure pentru fiecare persoană un nivel decent de trai şi protecţia sănătă-
ţii şi a bunăstării acesteia, inclusiv alimente, îmbrăcăminte, adăpost, îngrijire 
medicală şi serviciile sociale necesare. Legea nr. 275 din 10 noiembrie 1994 
privind statutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor prevede că cetăţenii 
străini şi apatrizii, domiciliaţi în Republica Moldova, se bucură de acelaşi drept 
la locuinţă ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

Orice persoană, inclusiv migranţii, au dreptul la un standard 
adecvat de viaţă pentru sine şi familiile lor, inclusiv la alimente, 
adăpost, îmbrăcăminte şi locuinţe adecvate, precum şi la pro-
tecţie împotriva evacuărilor forţate, precum şi la îmbunătăţirea 
continuă a condiţiilor de trai.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Articolul 34(3) din Carta drepturilor fundamentale a UE prevede că, pentru 
a combate marginalizarea socială şi sărăcia, Uniunea Europeană recunoaşte 
şi respectă dreptul la asistenţă socială şi locuinţă ce asigură o viaţă demnă 
tuturor celor care nu dispun de resurse suficiente, în conformitate cu normele 
stabilite de legislaţia europeană şi legislaţiile şi practicile naţionale. Dreptul la 

473.  CtEDO, Chapman c. Marea Britanie (CG), Cerere nr. 27238/95, Hotărâre din 18 ianuarie 2001, paragr. 
99.



245
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

condiţii adecvate de trai este garantat în diferite forme pentru diverse categorii 
de resortisanţi ai ţărilor terţe:

1. Solicitanţii de azil ar trebui să primească condiţii materiale de primire, 
inclusiv un standard adecvat de viaţă pentru solicitanţi ce să garanteze 
subzistenţa acestora în conformitate cu Articolul 17 al Directivei privind 
condiţiile de primire (2013/33/UE). 

2. Refugiaţii şi beneficiarii de protecţie subsidiară vor primi acces la o lo-
cuinţă în condiţii echivalente celor prevăzute pentru alţi resortisanţi ai ţă-
rilor terţe aflaţi în mod legal pe teritoriul statului membru, în conformitate 
cu Articolul 32 al Directivei privind standardele minime (calificare) 
(2011/95/UE). 

3. Victimele traficului au dreptul la asistenţă şi sprijin, măsuri ce includ „cel 
puţin standarde de viaţă ce pot asigura subzistenţa victimelor prin măsuri, 
cum ar fi furnizarea unui loc de cazare adecvat şi în condiţii de siguranţă”, 
astfel cum este stabilit prin Articolul 11 al Directivei privind anti-traficul 
(2011/36/UE).

seCuritate soCială

Dreptul la securitate socială este considerat un drept fundamental al omului şi un 
mijloc fundamental pentru crearea coeziunii sociale; acesta este strâns legat de 
conceptul de demnitate umană. Este important de a proteja dreptul lucrătorilor 
migranţi la securitate socială pentru a asigura egalitatea de tratament în dome-
niul securităţii sociale pentru lucrătorii migranţi şi pentru a extinde acoperirea 
securităţii sociale. Statele trebuie să asigure că sunt furnizate prestaţii pentru 
riscurile sociale relevante şi neprevăzute,474 ce includ:

1. Sănătate; 

2. Prestaţii în caz de boală, bătrâneţe, şomaj, accident de muncă, materni-
tate şi invaliditate; 

3. Sprijin familiei şi copilului; 

4. Beneficii pentru supravieţuitori şi orfani.

474.  A. Nußberger, Securitate socială, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de 
Drept Internaţional, paragr. 1.
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Nu există nicio preferinţă pentru un anumit sistem de securitate socială. Sunt 
acceptabile atât scheme bazate pe contribuţii sau pe asigurări, scheme non-
contributive, sistemele gestionate în mod privat şi măsuri de auto-ajutorare, cum 
ar fi sistemele bazate pe comunitate sau cele mutuale. Cu toate acestea, este 
important să existe un sistem durabil, compus dintr-o schemă unică sau dintr-o 
varietate de scheme.475

Dreptul la securitate socială poate fi supus doar unor limitări în temeiul legii şi 
doar în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar 
cu scopul de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) recunoaşte dreptul la se-
curitate socială în Articolul 22, ce prevede că „Orice persoană, în calitate de 
membru al societăţii, are dreptul la securitate socială”, şi în Articolul 25, ce 
prevede că „[o]rice persoană are (...) dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, 
invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor 
de subzistenţă în împrejurări independente de voinţa sa”.

Articolul 9 din Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi 
culturale (PIDESC) recunoaşte „dreptul oricărei persoane la securitate socială, 
inclusiv la asigurări sociale”.476 

CESCR a declarat că „Articolul 2, paragraful 2, interzice discriminarea pe motive 
de naţionalitate (...) în cazul în care non-cetăţeni, inclusiv lucrătorii migranţi, au 
contribuit la un sistem de securitate socială, aceştia ar trebui să poată beneficia 
de aceste contribuţii sau să-şi retragă contribuţiile în cazul în care părăsesc ţara. 
Dreptul unui lucrător migrant nu ar trebui să fie afectat de schimbarea locului de 
muncă. Non-cetăţenii ar trebui să poată avea acces la sisteme de tip necontri-
butiv pentru a primi asistenţă în termeni de venit, îngrijire a sănătăţii şi sprijin fa-
milial. Orice restricţii, inclusiv perioada de calificare, trebuie să fie proporţionale 
şi rezonabile.”477 

Dreptul la securitate socială este recunoscut în Convenţia internaţională privind 

475.  A. Nußberger, Securitate socială, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de 
Drept Internaţional, paragr. 36.
476.  În Comentariul General nr. 19 (2007) privind dreptul la securitate socială, Comitetul ONU privind 
drepturile economice, sociale şi culturale a clarificat faptul că dreptul la securitate socială după cum este 
consacrat în PIDESC se referă la „dreptul de acces la prestaţii şi de a le menţine, fie în numerar sau în 
natură, în:

a. lipsa veniturilor legate de muncă cauzată de boală, invaliditate, maternitate, accident de 
muncă, şomaj, bătrâneţe sau deces al unui membru de familie; 

b. imposibilitatea accesului la asistenţă medicală; 
c. sprijin familial insuficient, în special pentru copii şi adulţii aflaţi în întreţinere”. 

477.  CESCR, Comentariu general nr. 19.
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eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD), care, la Articolul 
5, prevede că statele părţi  trebuie să interzică orice formă de discriminare 
rasială şi să garanteze dreptul fiecărei persoane „indiferent de rasă, culoare, 
origine naţională sau etnie, la egalitate în faţa legii, în special în posibilitatea 
de a beneficia de (...) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate 
socială şi la servicii sociale”. Instrumentele susmenţionate protejează dreptul 
la securitate socială pentru orice persoană, inclusiv pentru migranţi.

Articolul 11  (1)(e) al Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discrimina-
re faţă de femei (CEDAW) garantează femeilor dreptul la securitate socială, în 
special în cazuri de pensionare, şomaj, boală, invaliditate şi bătrâneţe şi în cazul 
altor incapacităţi de munca, precum şi dreptul la concediu plătit. CDC recunoaşte 
în Articolul 26 dreptul fiecărui copil de a beneficia de asistenţă socială, inclusiv 
de asigurări sociale. Articolul 6(b) al Convenţiei ILO privind migraţia în scop 
de angajare (Revizuită), 1949 (nr. 97) şi Convenţia ILO privind egalitatea de 
tratament (Securitate socială), 1962 nr. 118, afirmă obligaţia unei ţări-gazdă 
de a aplica în cazul lucrătorilor migranţi un tratament care nu este mai puţin fa-
vorabil decât cel aplicat resortisanţilor săi, fără discriminare în ceea ce priveşte 
naţionalitatea, rasa, religia sau sexul, în materie de „securitatea socială ...” Arti-
colul 23 al Convenţiei privind statutul refugiaţilor garantează dreptul de a be-
neficia de asistenţă publică egală cu cea acordată cetăţenilor statului de primire, 
în timp ce Articolul 24 conţine o prevedere similară privind securitatea socială.

În sistemului Consiliul Europei, dreptul la securitate socială este protejat de ESC 
revizuită şi de Codul european de securitate socială,478 ce stabileşte standarde 
de securitate socială în baza unei armonizări minime a nivelului de securitate 
socială. Aceste instrumente de standardizare oferă principiile de bază ale Mode-
lului european de securitate socială.

Articolul 12(4)(a) al ESC protejează drepturile la securitate socială al lucrăto-
rilor migranţi şi ale familiilor acestora. Statele au obligaţia să ia măsuri, prin 
încheierea unor acorduri bilaterale şi multilaterale corespunzătoare sau prin alte 
mijloace, precum şi sub rezerva condiţiilor prevăzute de astfel de acorduri, pen-
tru a asigura resortisanţilor altor state părţi tratamentul egal cu cel acordat 
propriilor cetăţeni în ceea ce priveşte drepturile de securitate socială, in-
clusiv reţinerea prestaţiilor în conformitate cu legislaţia în materie de securitate 
socială, indiferent de mişcările persoanelor protejate între teritoriile părţilor. În 
conformitate cu anexa la Cartă, Articolul 12(4) se aplică şi resortisanţilor altor 
state părţi care nu mai locuiesc pe teritoriul respectiv, dar care au locuit aici sau 

478.  http://conventions.coe.int.



248 A Handbook for the Republic of Moldova

au lucrat în mod legal în trecut şi au dobândit drepturi la asigurări sociale. Sub 
incidenţa acestuia intră refugiaţii, apatrizii şi lucrătorii independenţi.

În ceea ce priveşte dreptul la securitate socială, CEDO a considerat că dreptul 
la prestaţii (de exemplu, la o pensie) este un drept pecuniar protejat de dreptul 
la proprietate (Articolul 1 al Protocolului 1 al CEDO). Această protecţie se 
aplică atunci când o persoană cu domiciliul în ţara respectivă a plătit contribuţii 
la sistemul de pensii.479 

În cazul Gaygusuz c. Austria,480 CEDO a constatat drept nerezo-
nabilă nerecunoaşterea de către autorităţile austriece a dreptului 
reclamantului la asistenţă de urgenţă exclusiv în baza cetăţeniei 
străine şi, ca urmare, s-a constat încălcarea interdicţiei nediscrimi-
nării (Articolul 14 al CEDO).

În cazul Koua Poirrez c. Franţa,481 CEDO a stabilit că interdicţia 
discriminării exclusiv în baza naţionalităţii se aplică, de asemenea, 
şi în cazul schemelor sociale necontributive.

CEDO a constatat că dreptul la respectarea vieţii de familie (Articolul 8 al CEDO) 
se referă şi la alocaţii pentru maternitate şi pentru copii. 

În cazul Okpisz c. Germania,482 Curtea a considerat că acordarea 
unor beneficii pentru copiii non-cetăţenilor care se află în posesia 
unui permis stabil, dar nu şi altor categorii de non-cetăţeni, consti-
tuie o discriminare arbitrară în conformitate cu Articolul 14 al CEDO 
coroborat cu Articolul 8.

În ceea ce priveşte dreptul intern, prevederile sunt oarecum mai limitate, deşi 
este important de a reaminti faptul că Articolul 4 din Constituţia Republicii Mol-
dova asigură că garanţiile drepturilor omului enumerate mai sus fac parte din 
dreptul intern în orice împrejurare. Articolul 47 din Constituţia Republicii Mol-
dova prevede că toţi cetăţenii au dreptul la protecţie socială în cazul în care 
îşi pierd mijloacele de subzistenţă din cauza unor circumstanţe independente 

479.  CtEDO, Müller c. Austria, Cerere nr. 5849/72, Decizie, 16 decembrie 1974, privind protecţia la care 
are acces persoana odată ce a plătit contribuţii la sistemul de pensii.
480.  Ibid., Gaygusuz c. Austria, Cerere nr. 17371/90, Hotărâre din 16 septembrie 1996.
481.  Ibid., Koua Poirrezc. Franţa, Cerere nr. 40892/98, Hotărâre din 30 septembrie 2003.
482.  Ibid., Okpisz c. Germania Cerere nr. 59140/00, Hotărâre din 15 februarie 2006.
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de voinţa lor. Transferabilitatea drepturilor de securitate socială este asigurată 
în Republica Moldova prin intermediul unor acorduri bilaterale încheiate cu 
Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia şi Luxemburg. În ceea ce 
priveşte cazurile de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau altele, 
au fost semnate acorduri cu Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, 
Ucraina (pensii), Uzbekistan (pensii) şi Ungaria.483

Străinii şi apatrizii cărora li sa acordat şedere provizorie în Republica Moldova 
în vederea reîntregirii familiei, pentru studii sau pentru activităţi umanitare sau 
religioase, sunt obligaţi să se asigure în mod individual, plătind aceleiaşi prime 
de asigurare medicală obligatorie ca şi cetăţenii Republicii Moldova. Cetăţenii 
Republicii Moldova şi cetăţenii străini care se află legal pe teritoriul Republicii 
Moldova şi care nu întrunesc cerinţele pentru drepturile de pensie, persoanele 
cu dizabilităţi şi copiii care şi-au pierdut întreţinătorul primesc alocaţii sociale 
de stat, în conformitate cu Legea privind prestaţiile sociale de stat pentru anu-
mite categorii de cetăţeni.

Orice persoană, inclusiv lucrătorii migranţi şi familiile aces-
tora, precum şi refugiaţii, au dreptul la securitate socială, în 
special în cazuri de pensionare, şomaj, boală, maternitate, in-
validitate şi bătrâneţe şi în alte împrejurări de incapacitate de 
muncă, precum şi dreptul la concediu plătit.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Articolul 34(3) al Cartei drepturilor fundamentale a UE prevede că UE „re-
cunoaşte şi respectă dreptul de acces la prestaţiile de securitate socială şi la 
serviciile sociale care acordă protecţie în caz de maternitate, boală, accident de 
muncă, dependenţă de alte persoane sau bătrâneţe, precum şi în caz de pier-
dere a locului de muncă, în conformitate cu normele stabilite de dreptul Uniunii 
şi de legislaţiile şi practicile naţionale. Orice persoană care are reşedinţa şi se 
deplasează în mod legal în cadrul Uniunii are dreptul la prestaţii de securitate 
socială şi la avantaje sociale, în conformitate cu dreptul Uniunii şi cu legislaţiile 
şi practicile naţionale.”

483.  http://www.mpsfc.gov.md.
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Regulamentele (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială au creat un sistem ce coordonează regimurile 
de securitate socială ale statelor membre ale UE pentru persoanele care se de-
plasează în interiorul UE. Regulile au fost extinse în 2003 pentru a acoperi toţi 
resortisanţii ţărilor terţe care locuiesc în mod legal în UE şi „se află într-o situaţie 
ce nu este limitată din niciun punct de vedere la un singur stat membru” (acestea 
sunt incluse în prezent în Regulamentul (UE) nr .1231/2010).

Asistenţa socială este garantată în diferite forme pentru diferite categorii de re-
sortisanţi ai ţărilor terţe:

• Solicitanţii de azil ar trebui să beneficieze de condiţii materiale de pri-
mire în conformitate cu Articolul 17 al Directivei privind condiţiile de 
primire (2013/33/UE). Acest lucru poate fi realizat „sub formă de alocaţii 
financiare sau vouchere, valoarea cărora se stabileşte în funcţie de nivelul 
(nivelurile) stabilit(e) de statul membru în cauză, prin lege sau prin practi-
că, pentru a asigura standarde adecvate de trai pentru cetăţeni”.

• Refugiaţii şi beneficiarii de protecţie subsidiară primesc „asistenţă socială 
necesară” egală cu cea prevăzută pentru un cetăţean al statului membru 
gazdă, în conformitate cu Articolul 29 al Directivei privind standardele 
minime (2011/95/UE).

• Victimele traficului primesc asistenţă şi sprijin din partea statelor membre 
în baza unor criterii stabilite în Articolul 11 al Directivei privind anti-tra-
ficul (2011/36/UE).
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Accesul migranţilor la asistenţă medicală poate fi împiedicat 
de statutul juridic al acestora şi, în cazul migranţilor ilegali, de 
teama acestora de a fi raportaţi, reţinuţi sau expulzaţi. 

Dreptul la sănătate include libertatea migranţilor de a-şi controla sănătatea, pre-
cum şi dreptul acestora de a accesa un sistem de protecţie a sănătăţii ceea ce 
produce egalitatea de şanse pentru ca oamenii să se bucure de cel mai înalt 
nivel posibil de sănătate.484 Obligaţiilor statelor în ceea ce priveşte dreptul la 
sănătate sunt:

1. reducerea ratei natalităţii şi a mortalităţii infantile şi furnizarea unei dezvol-
tări sănătoase a copilului; 

2. îmbunătăţirea tuturor aspectelor ce ţin de igiena mediului şi industrială; 

3. prevenirea, tratamentul şi controlul bolilor epidemice, endemice, profesio-
nale şi de altă natură; 

4. crearea condiţiilor pentru a asigura, în caz de boală, servicii medicale 
adecvate şi asistenţă medicală pentru toate persoanele aflate pe teritoriul 
statului.

De asemenea, o parte a dreptului la sănătate este dreptul de a găsi în cadrul 
statului precondiţii pentru o viaţă sănătoasă, cum ar fi:

1. accesul la apă potabilă; 

2. instalaţii sanitare adecvate; 

3. o sursă adecvată de produse alimentare sigure şi nutritive; 

4. locuinţă;

5. condiţiile de muncă şi de mediu sănătoase; 

6. accesul la educaţie şi informaţii privind sănătatea, cum ar fi educaţia 
privind sănătatea sexuală şi reproductivă.

Dreptul la sănătate ar trebui perceput ca un concept dinamic, în sensul că acesta 
este receptiv la noile descoperiri medicale, la progresul ştiinţific şi schimbarea 
condiţiilor de mediu.485

484.  CESCR, Comentariu general nr. 14, inclus în documentul E/C.12/2000/4, paragr. 8.
485.  E. Riedel, Sănătate, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Internaţi-

e) dreptul la sănătate şi asistenţă mediCală
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Dreptul la sănătate poate fi supus doar unor limitări în temeiul legii şi doar în mă-
sura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar cu scopul de 
a promova bunăstarea generală într-o societate democratică.

Articolul 25 al DUDO prevede că „[o]rice persoană are dreptul la un nivel de 
trai adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzând hra-
na, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală şi serviciile sociale necesare”. 
Dreptul la sănătate este, de asemenea, inclus în Articolul 12 din Pactul interna-
ţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale (PIDESC), Articolul 
12(2) din Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW), Articolul 5(e)(iv) din Convenţia internaţională privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială (ICERD), Articolul 24 al Convenţiei cu 
privire la Drepturile Copilului (CDC) şi Articolul 28 din Convenţia internaţională 
privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi ale membrilor familiilor 
acestora (CIDLM).

Ca şi în cazul tuturor drepturilor economice şi sociale, statele trebuie să respec-
te principiul nediscriminării şi să interzică orice măsuri ce afectează dreptul la 
sănătate. Prin urmare, statele au obligaţia de „a asigura dreptul non-cetăţenilor 
la un standard adecvat de sănătate fizică şi mentală, inclusiv abţinerea de la 
refuzul sau limitarea accesului la serviciile de sănătate preventive, curative şi 
paliative”486 şi „orice persoană, indiferent de naţionalitate, reşedinţă sau statut de 
imigraţie, are dreptul la asistenţă medicală primară şi de urgenţă”.487 

Comitetul pentru drepturile economice, sociale şi culturale a constatat că dreptul 
la sănătate cuprinde o gamă largă de factori socioeconomici ce promovează 
condiţii în care oamenii pot duce o viaţă sănătoasă şi se extind la factori deter-
minanţi ce stau la baza sănătăţii, cum ar fi produsele alimentare şi nutriţia, locu-
inţa, accesul la apă potabilă şi canalizare adecvată, condiţii de muncă sigure şi 
sănătoase, precum şi un mediu sănătos.488 

Dreptul la sănătate ar trebui să fie accesibil pentru toate per-
soanele, fără nicio discriminare, inclusiv pentru grupurile soci-
al şi cultural dezavantajate. 

În ceea ce priveşte dreptul femeilor la sănătate şi asistenţă medicală, CEDAW 
obligă statele să adopte măsuri adecvate pentru a garanta accesul femeilor la 

onal, paragr. 31.
486.  CERD, Recomandare generală nr. 30, U.N. Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 (2004).
487.  CESCR, Comentariu general nr. 19, E/C.12/GC/19.
488.  CESCR, Comentariu general nr. 14, E/C.12/2000/4.
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sănătate şi asistenţă medicală, fără nicio discriminare, inclusiv accesul la servicii 
de planificare familială. Se cere, de asemenea, ca statele se garanteze îngrijire 
adecvată mamei şi copilului (Articolul 12(2)). 

Furnizarea asistenţei medicală ar trebui să se conforme, de asemenea, Artico-
lelor 24 şi 39 din CDC, iar pentru copiii cu dizabilităţi, Articolului 23. Prevederile 
CDC cu privire la sănătate şi bunăstare derivă din dreptul copilului de a subzista 
şi de a se dezvolta. Este esenţială importanţa acordată dezvoltării în articolul 
despre copiii cu dizabilităţi. Aceştia ar trebui să „se bucure de o viaţă plină şi 
decentă, în condiţii ce asigură demnitatea, promovează autonomia şi facilitează 
participarea activă a copilului în viaţa comunităţii” (Articolul 23). Articolul 24 al 
CDC recunoaşte dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de să-
nătate posibilă şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare. Trebuie 
asigurat accesul la servicii medicale a copiilor şi adolescenţilor care fac parte 
din grupuri vulnerabile, cum ar fi solicitanţii de azil, refugiaţii, migranţii ilegali şi 
minorităţile.489 

Convenţia ILO privind migraţia în scop de angajare (Revizuită), 1949 (nr. 
97) prevede atribuţiile statelor părţi cu privire la dreptul la sănătate al migranţilor. 
Acestea se referă la examenele medicale, îngrijire şi igienă înainte de călătoria 
în scop de migraţie, în timpul călătoriei şi la sosire. Sunt, de asemenea, relevan-
te pentru migranţi prevederile Convenţiei privind muncitorii casnici, 2011 (nr. 
189), ce prevede la Articolul 13 că orice lucrător casnic are dreptul la un mediu 
de lucru sigur şi sănătos. Fiecare stat membru va elabora, în conformitate cu 
legislaţia naţională, reglementări şi practici, va lua măsuri eficiente cu privire la 
caracteristicile specifice ale muncii casnice pentru a asigura securitatea la locul 
de muncă şi sănătatea lucrătorilor casnici.

În contextul Consiliului Europei, sunt reflectate aceleaşi drepturi de bază ca şi 
cele protejate în cadrul sistemului ONU. Articolul 11 al ESC garantează în mod 
expres dreptul la ocrotirea sănătăţii. Statele părţi sunt obligate să ia măsuri adec-
vate, fie direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice sau private, pentru a eli-
mina, pe cât posibil, cauzele îmbolnăvirii; pentru a oferi consultare şi educaţie în 
vederea promovării sănătăţii şi a dezvoltării simţului responsabilităţii individuale 
în materie de sănătate; dar şi pentru a preveni, pe cât posibil, bolile epidemice, 
endemice şi altele, precum şi accidentele. 

489.  Observaţii finale: Bosnia şi Herţegovina (UN Doc. CRC/C/15), 2005, Add. 260, paragr. 47.



254 A Handbook for the Republic of Moldova

În cazul Federaţia Internaţională a Ligilor Drepturilor Omului (FIDH) 
c Franţa, ECSR a subliniat că drepturile referitoare la sănătate cu-
prinse în cele două tratate sunt indisolubil legate, deoarece „dem-
nitatea umană este valoarea fundamentală şi, într-adevăr, esenţa 
dreptului european pozitiv privind drepturile omului – fie în confor-
mitate cu Carta Socială Europeană, fie în conformitate cu Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omului – iar îngrijirea sănătăţii este o 
condiţie prealabilă pentru păstrarea demnităţii umane”.490 

ECSR a precizat că restricţiile privind aplicarea Articolului 11 nu pot fi interpretate 
astfel încât să împiedice grupurile dezavantajate să-şi exercite dreptul la sănă-
tate. În Concluziile sale din 2004, s-a arătat „că părţile la Cartă (atât a versiunii 
din 1961, cât şi a celei revizuite din 1996) au garantat pentru străinii ce nu intră 
sub incidenţa Cartei drepturi identice sau inseparabile de cele ale Cartei, prin 
ratificarea tratatelor privind drepturile omului - în special, a Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului - sau prin adoptarea unor norme constituţionale, legislative 
interne sau de altă natură, fără a face distincţie între persoanele menţionate în 
mod explicit în anexă şi alţi non-cetăţeni. În acest sens, părţile şi-au asumat 
aceste obligaţii.”491

Dreptul de acces la asistenţă medicală a fost interpretat în sensul că, costuri-
le de îngrijire a sănătăţii nu trebuie să fie o povară financiară excesivă pentru 
persoane,492 în special pentru cele mai defavorizate. Ar trebui luate măsuri pen-
tru a evita orice întârzieri inutile în furnizarea asistenţei medicale493 şi pentru a 
asigura un număr adecvat de specialişti în domeniul sănătăţii şi disponibilitatea 
echipamentelor.494

CEDO a recunoscut că statele au obligaţia de a asigura că dreptul la sănătate şi 
la un mediu sănătos, inclusiv la fonduri suficiente pentru tratamente, se respectă 
şi garantează atât de către autorităţile publice, cât şi de entităţile private. O ast-
fel de obligaţie derivă din dreptul la viaţă (Articolul 2 al CEDO) şi din interdicţia 
torturii (Articolul 3), precum şi dreptul la viaţă privată (Articolul 8).495 

490.  Federaţia Internaţională a Ligilor Drepturilor Omului (FIDH) c. Franţa, Plângere nr. 14/2003, Decizie 
privind fondul cauzei din 3 noiembrie 2004, paragr. 31.
491.  ECSR, Concluzii 2004, Declaraţie de interpretare a Articolului 11.
492.  Ibid., Concluzii XVII-2, Portugalia, p. 681.
493.  Ibid., Concluzii XV-2, Regatul Unit, p. 599.
494.  Ibid., Concluzii XV-2, Anexă, Turcia, p. 257.
495.  CtEDO, López Ostra c. Spania, Cerere nr. 16798/90, Hotărâre din 9 decembrie 1994, paragr. 51-58 
(Articolul 8 al CEDO); CtEDO, Oneryildiz c. Turcia, Cerere nr. 48939/99, Hotărâre din 30 noiembrie 2004, 
paragr. 71, 90, 94-96 (Articolul 2 al CEDO); CtEDO, Guerra şi alţii c. Italia (CG), Caz nr. 116/1996/735/932, 
Hotărâre din 19 februarie 1998, paragr. 56-60 (Articolul 8 al CEDO); CtEDO, Gülay Çetin c. Turcia, Cerere 
nr.  44084/10, Hotărâre din 5 martie 2013, paragr.130-133 (Articolul 3 al CEDO).
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În ceea ce priveşte legislaţia naţională, Articolul 36 din Constituţia Republicii 
Moldova prevede dreptul la ocrotirea sănătăţii. Asigurarea medicale minimă 
oferită de stat este gratuită. Legea nr. 275 din 10 noiembrie 1994 privind sta-
tutul juridic al cetăţenilor străini şi apatrizilor prevede la Articolul 8(1, 2) că 
„cetăţenii străini şi apatrizii au aceleaşi dreptul la odihnă şi protecţia sănătăţii  
ca şi cetăţenii Republicii Moldova. (2) Străinii şi apatrizii menţionaţi la articolul 
2(1)a)-f) al Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în 
Republica Moldova care sunt angajaţi în baza unui contract individual de mun-
că, cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul permanent în Republica Moldova şi 
refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară au aceleaşi drepturi şi obligaţii 
în ceea ce priveşte asigurarea obligatorie de asistenţă medicală ca şi cetăţenii 
Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare cu excepţia cazului 
în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte prevăd 
altfel. Străinii şi apatrizii care beneficiază de dreptul la şedere provizorie în Re-
publica Moldova în vederea reîntregirii familiei, pentru studii sau pentru activi-
tăţi umanitare sau religioase, sunt obligaţi să se asigure în mod individual plă-
tind aceleiaşi prime de asigurare medicală obligatorie ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova, cu excepţia cazului în care tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte prevăd altfel.”

Dreptul la sănătate ar trebui să fie accesibil tuturor, fără nicio 
discriminare, inclusiv examenele medicale, îngrijirea medicală 
şi profilactică de igienă.

În cadrul UE, exercitarea dreptului la asistenţă medicală este 
supus legislaţiei şi practicilor naţionale, iar resortisanţii ţărilor 
terţe sunt obligaţi, de obicei, să dispună de asigurare medicală 
înainte de a obţine un statut juridic.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a UE declară că „orice per-
soană are dreptul de acces la asistenţa medicală preventivă şi dreptul de a be-
neficia de îngrijiri medicale în condiţiile stabilite de legislaţiile şi practicile naţio-
nale. În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii se 
asigură un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane”. Exercitarea dreptului la 
asistenţă medicală are loc în conformitate cu legislaţia şi practicile naţionale, iar 
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Pentru migranţi, educaţia este o condiţie necesară pentru a participa şi a se 
dezvolta în societatea statului gazdă. Cu toate acestea, chiar şi în cazul în care 
dreptul la educaţie este, în general, recunoscut prin lege, aplicarea acestuia este 
contradictorie, din cauza practicilor discriminatorii persistente în multe state.

În contextul drepturilor omului, educaţia înseamnă instruire instituţională oficială 
în cadrul unui sistem de educaţie naţional, provincial sau local (fie public sau 
privat) de nivel primar, secundar, sau terţiar.496 Acest drept are la bază principiul 
că educaţia trebuie să fie accesibilă tuturor persoanelor, indiferent de cetăţenie. 
Accentul se pune pe educaţia copiilor, în special a celor cu nevoi speciale şi/sau 
cu dizabilităţi, şi a femeilor.

Dreptul la educaţie poate fi supus doar unor limitări în temeiul legii şi doar în 
măsura în care acestea sunt compatibile cu natura dreptului şi doar cu scopul 

496.  D. Hodgson, Educaţie, Dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Inter-
naţional, paragr. 1.

resortisanţii ţărilor terţe trebuie să dispună, de obicei, de o asigurare medicală 
înainte de a obţine un statut juridic.

Articolul 168 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) sta-
bileşte că „[s]e va asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane în defi-
nirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Uniunii.” 

Directiva privind returnarea (2008/115/CE) prevede că „[o] atenţie deosebită 
se va acorda situaţiei persoanelor vulnerabile. Se va furniza asistenţă medicală 
de urgenţă şi tratament de bază persoanelor a căror îndepărtare a fost suspen-
dată sau cărora li s-a acordat timp pentru returnare voluntară”. În mod similar, 
Articolul 19 din Directiva privind condiţiile de primire (2013/33/UE) prevede 
obligaţia de a asigura că solicitanţii de azil primesc îngrijirile medicale necesa-
re, cel puţin asistenţă medicală de urgenţă şi tratament de bază în caz de boală, 
precum şi asistenţa medicală sau de alt tip pentru persoanele cu nevoi speciale. 
Articolul 30 din Directiva privind standardele minime acordă refugiaţilor şi 
persoanelor ce beneficiază de protecţie subsidiară accesul la asistenţă medicală 
egală ca şi propriilor resortisanţi.

În cele din urmă, măsurile de asistenţă şi sprijin ce urmează a fi acordate 
victimelor traficului de fiinţe umane cuprind tratamentul medical necesar, 
inclusiv asistenţă psihologică, consiliere şi informare (Articolul 11(5) Al Di-
rectivei privind anti-traficul).

f) dreptul la eduCaţie
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de a promova bunăstarea generală într-o societate democratică.. 

Dreptul la educaţie este protejat de Articolul 26 al DUDO şi Articolele 13 şi 
14 ale PIDESC. În conformitate cu PIDESC, dreptul la educaţie include:

1. dreptul la învăţământul primar obligatoriu şi accesibil tuturor în mod gra-
tuit; 

2. învăţământul secundar accesibil tuturor, în special prin introducerea trep-
tată a învăţământului secundar gratuit; şi 

3. acces egal la învăţământul superior, în special prin introducerea treptată a 
învăţământului superior gratuit.

Dreptul la educaţie a fost reafirmat în Convenţia UNESCO din 1960 împotriva 
discriminării în domeniul educaţiei în care statele părţi se angajează „să acor-
de resortisanţilor străini care locuiesc pe teritoriul lor acelaşi acces la învăţătură 
ca şi propriilor cetăţeni”497.

CESCR a subliniat în Comentariul său general nr. 13 că „educaţia trebuie să fie 
accesibilă tuturor, în special grupurilor celor mai vulnerabile, în drept şi în fapt, 
fără nicio discriminare”498.

În ceea ce priveşte copii neînsoţiţi şi separaţi, CDC a subliniat faptul că statele 
trebuie să asigure accesul permanent la educaţie. Orice copil neînsoţit sau se-
parat, indiferent de statutul său, trebuie să aibă acces deplin la educaţie în ţara 
gazdă, în conformitate cu Articolele 28, 29, 30 şi 32 ale Convenţiei şi în conformi-
tate cu principiile generale elaborate de către Comitet. Acces la educaţie trebuie 
să fie garantat fără nicio discriminare, iar fetele, în special, trebuie să aibă acces 
egal la educaţie formală şi informală, inclusiv la formarea profesională. Accesul 
la educaţie trebuie să le fie acordat şi copiilor cu nevoi speciale, în special, copi-
ilor cu dizabilităţi.499

497.  Articolul 3(e), Convenţia UNESCO privind lupta împotriva discriminării în domeniul educaţiei, adoptară 
la 14 decembrie 1960.
498.  CESCR, Comentariu general nr. 13, E/C.12/1999/10. Principiul nediscriminării se extinde la toate 
persoanele de vârstă şcolară care locuiesc pe teritoriul unui stat parte, inclusiv non-cetăţeni, indiferent de 
statutul lor juridic. În mod similar, în una din recomandările sale generale, CESCR a precizat că, în con-
formitate cu Articolul 5, statele trebuie „să asigure că instituţiile de învăţământ public sunt deschise non-
cetăţenilor şi copiii imigranţilor care se află ilegal pe teritoriul unui stat parte (...) [şi ] să evite şcolarizarea 
segregată şi diferite standarde de tratament faţă de non-cetăţeni pe motive de rasă, culoare, ascendenţă şi 
originea naţională sau etnică, în şcoala elementară şi secundară, precum şi cu privire la accesul la învăţă-
mântul superior”. CERD, Recomandare generală nr. 30, CERD/C/64/Misc.11/Rev.3 (2004).
499.  Comentariu general nr. 6: Tratamentul copiilor neînsoţiţi şi separaţi în afara ţării lor de origine, CDC, 
UN Doc. CRC/GC/2005/6.
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În cadrul Consiliului Europei, în conformitate cu Articolul 17 al ESC, statele 
trebuie să asigure „exercitarea efectivă a dreptului copiilor şi tinerilor de a creşte 
într-un mediu ce încurajează dezvoltarea deplină a personalităţii lor şi a capa-
cităţilor lor fizice şi mentale”. Tot aici se stipulează că, în scopul de a asigura 
realizarea acestui drept, statele trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura că copiii şi adolescenţii beneficiază de îngrijirea, asistenţa şi formarea 
necesare. Statele trebuie să le ofere, de asemenea, educaţie primară şi secun-
dară gratuită şi să-i încurajeze să frecventeze în mod regulat şcoala. Accesul 
egal la educaţie trebuie garantat pentru toţi copiii, inclusiv pentru cei din grupurile 
vulnerabile, cum ar fi copiii care solicită azil şi copiii refugiaţi. Copiii, făcând parte 
din aceste grupuri, trebuie să fie integraţi în programele educaţionale de bază.

Dreptul la educaţie este garantat, de asemenea, de CEDO în Articolul 2 din 
Protocolul nr. 1. Acesta prevede că „nimănui nu i se poate refuza dreptul la in-
struire. În exercitarea funcţiilor pe care şi le va asuma în domeniul educaţiei şi al 
învăţământului, statul va respecta dreptul părinţilor de a asigura această educa-
ţie şi acest învăţământ conform convingerilor lor religioase şi filozofice”. Aceste 
prevederi sunt aplicabile tuturor persoanelor, inclusiv non-cetăţenilor. Conform 
CEDO, dreptul la educaţie este una dintre „valorile fundamentale ale societăţilor 
democratice care alcătuiesc Consiliul Europei”500 şi constituie, în acest sens, un 
drept de care trebuie să beneficieze orice persoană. 

În cazul „vizând anumite aspecte ale legislaţiei cu privire la utili-
zarea limbilor în domeniul educaţiei în Belgia” c. Belgia, CEDO a 
considerat că dreptul la educaţie include dreptul de a obţine, „în 
conformitate cu normele în vigoare în fiecare stat, recunoaşterea 
oficiala a studiilor finalizate”501.

500.  CtEDO, Timishev c. Rusia, Cereri nr. 55762/00 şi 55974/00, Hotărâre din 13 decembrie 2005.
501.  Cereri nr. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64, Hotărâre din 23 iulie 1968.
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În cazul Timishev c. Rusia,502 copiilor reclamantului, în vârstă de 
şapte şi nouă ani, nu li s-a permis, timp de doi ani, să frecvente-
ze şcoala unde au mers anterior, deoarece tatăl acestora nu mai 
deţinea cartela de migrant, pe care a fost obligat să o predea în 
schimbul unei compensaţii pentru bunurile pe care le-a pierdut în 
Cecenia. Guvernul a confirmat că legislaţie Rusiei nu permite ca 
dreptul la educaţie al copilului să fie condiţionat de înregistrarea 
reşedinţei părinţilor acestuia. Copiilor reclamantului li s-a refuzat, 
prin urmare, dreptul la educaţie prevăzut de legislaţia internă. Ca 
urmare, CEDO a considerat că o avut loc o încălcare a Articolului 2 
(dreptul la educaţie) din Protocolul 1 la Convenţie. 

În legislaţia Republicii Moldova, dreptul la educaţie se realizează prin interme-
diul sistemului obligatoriu de şcolarizare, sistemul de învăţământ liceal (şcoala 
secundară) şi sistemul de formare profesională, precum şi sistemul de învă-
ţământ superior şi a alte tipuri de programe educaţionale. Sistemul de învă-
ţământ de stat este gratuit pentru toate persoanele prezente în mod legal pe 
teritoriul Republicii Moldova. Învăţământul secundar, profesional şi superior 
de stat este accesibil tuturor în baza meritelor personale, conform Articolul 35 
din Constituţia Republicii Moldova. Articolul 86 (1) din Legea nr. 200 privind 
regimul pentru străini în Republica Moldova prevede că „străinii minori care 
locuiesc în Republica Moldova au acces la învăţământul primar în aceleaşi 
condiţii ca şi minorii cetăţeni ai Republicii Moldova”.

Cetăţenii străini care locuiesc pe teritoriul unui stat ar trebui, în 
general, să beneficieze de acelaşi acces la educaţie ca şi resor-
tisanţii. Fiecare copil neînsoţit sau separat, indiferent de statu-
tul său, trebuie să aibă acces deplin la educaţie în ţara gazdă.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Articolul 14 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CDF) 
prevede că „[o]rice persoană are dreptul la educaţie şi de a avea acces la for-
marea profesională şi continuă. Acest drept include posibilitatea de a continua 
gratuit învăţământul obligatoriu ...”

502.  Sursă http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf.
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Articolele 165 şi 166 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE) asigură UE anumite competenţe în domeniul educaţiei şi formării profe-
sionale:

1. Directiva 2011/95/UE include cerinţa ca „statele membre să acorde acces 
deplin la sistemul de educaţie tuturor minorilor cărora li s-a acordat pro-
tecţie internaţională, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţilor său” (Articolul 
27(1)).

2. Directiva 2011/36/UE notează în considerentele sale că accesul la edu-
caţie ar ajuta copiii victime ale traficului să se reintegreze în societate. 
Prin urmare, ca parte a sprijinului pus la dispoziţia copiilor victime, statele 
membre au obligaţia de a „oferi acces la educaţie pentru copiii victime şi 
copiii victimelor cărora li s-a acordat asistenţă şi sprijin” (Articolul 14).

3. Directiva 2008/115/CE include cerinţa ca „[m]inorii în detenţie să aibă 
posibilitatea de a se angaja în activităţi de agrement, inclusiv activităţi 
de joacă şi recreative adaptate vârstei lor şi să aibă acces la educaţie, în 
funcţie de durata lor şedere.” (Articolul 17)

4. Directiva 2004/114/CE stabileşte norme privind procedurile de admisie 
pentru resortisanţii ţărilor terţe în termeni de studii, schimb de elevi, for-
mare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat pe teritoriul 
statului membru pentru o perioadă mai mare de două luni. Directiva de-
fineşte principalele criterii de admitere, în special necesitatea de resurse 
suficiente şi, dacă este cazul, acordul privind participarea unei instituţii de 
învăţământ la un program de schimb de elevi, acordul privind participarea 
unui instructor profesionist la un program de instruire sau acordul unei 
organizaţii recunoscute de a participa la un program de servicii de volun-
tariat. 
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Dreptul la viaţă privată constituie miezul conceptului liberal de libertate.503 Viaţă 
privată vrea să zică autonomie individuală ce nu se referă la alte persoane şi 
include, de asemenea, acte private în public.504 Cu alte cuvinte: viaţă privată în-
seamnă, în primul rând, dreptul de a fi lăsat în pace. În afară de aceasta, statele 
au, de asemenea, obligaţii pozitive de a se asigura că nu se încalcă viaţa privată 
a nici unei persoane. Conceptul de viaţă privată este unul larg şi nu a fost definit 
în mod exhaustiv, dar include, printre altele, următoarele aspecte:

1. integritatea fizică şi psihologică a unei persoane, aceasta include pro-
tecţie împotriva unui tratament medical forţat şi a unor examinări psiholo-
gice forţate; 

2. aspecte legate de identitatea fizică şi socială a unei persoane, în spe-
cial dreptul de a-şi cunoaşte originile şi părinţii, dreptul de a-şi alege şi 
de a-şi schimba numele, precum şi de problema confiscării documentelor 
necesare pentru a dovedi identitatea cuiva;

3. dreptul la imagine, inclusiv dreptul de a poza şi/sau de a fi dată publicităţii 
imaginea fără consimţământul persoanei; 

4. problema orientării sexuale; 

5. dreptul de a-şi alege sau schimba fizicul; 

6. dreptul la inviolabilitatea corespondenţei, comunicaţiilor şi conversa-
ţiilor. 

7. protecţie împotriva percheziţiilor şi sechestrului ilegal.

În strânsă legătură cu dreptul la viaţa privată este dreptul la viaţa de familie, 
ce include:

1. Dreptul de a se căsători, în cazul în care partenerii sunt de vârsta căsă-
toriei şi o fac cu consimţământ reciproc. Statele trebuie să asigure egali-
tatea de drepturi şi îndatoriri ale soţilor cu privire la căsătorie în timpul că-
sătoriei şi la dizolvarea acesteia, după care sunt incluse prevederi pentru 
protecţia copiilor. Copiii născuţi în afara căsătoriei au aceleaşi drepturi ca 
şi cei născuţi în căsătorie.

503.  M. Nowak, Pactul ONU privind drepturile civile şi politice – Comentariul CCPR, Ed. a 2a, Engel 2005, 
p. 377.
504.  I. Ziemele, Viaţă privată, dreptul la, protecţie internaţională, Enciclopedia Max Planck de Drept Inter-
naţional, paragr. 2.

g) dreptul la viaţă privată şi viaţă de familie
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2. Dreptul de a întemeia o familie, inclusiv dreptul cuplurilor căsătorite de a 
adopta copii. 

3. Dreptul la respectarea vieţii de familie, inclusiv a parteneriatelor maritale 
şi non-maritale, atâta timp cât acestea sunt strâns unite şi durabile. Aces-
ta include, de asemenea, protecţie a relaţiei dintre părinţi şi copii aflaţi în 
întreţinere, dreptul unui părinte divorţat de a avea acces la copii şi acces 
la membrii familiei aflaţi în detenţie.

Există, totuşi, o serie de excepţii limitate în privinţa drepturilor de mai sus:

1. Dreptul de a întemeia o familie poate fi afectat în mod juridic de executa-
rea pedepsei cu închisoarea sau de măsuri de expulzare. 

2. Articolul 4(1) al PIDCP se aplică faţă de dreptul la viaţa privată şi viaţă 
de familie şi permite suspendarea acestui drept în cazul unei situaţii de 
urgenţă publică, ce ameninţă viaţa naţiunii şi a cărei existenţă este 
declarată în mod oficial, cu condiţia ca astfel de măsuri nu se află în 
contradicţie cu alte obligaţii asumate în temeiul dreptului internaţional şi 
nu implică o discriminare exclusiv pe motive de rasă, culoare, sex, limbă, 
religie sau origine socială. În practică, are loc suspendarea drepturilor de 
viaţă privată pe timp de război sau în cazul unei ameninţări teroriste imi-
nente.

În conformitate cu DUDO, familia este unitatea naturală şi fundamentală a socie-
tăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. Reîntregirea familiei 
este legată, de asemenea, de dreptul prevăzut de DUDO pentru toată lumea de 
a părăsi orice ţară, inclusiv propria ţară. Articolul 23 al PIDCP aplică aceeaşi 
formulare, declarând că „[f]amilia este elementul natural de bază al societăţii şi 
are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.”



263
UNDERSTANDING MIGRANT’S RIGHTS

În cazul Madaferri c. Australia,505 Comitetul ONU pentru Drepturile 
Omului a constatat că „în cazul de faţă (...)decizia luată de Statul-
parte de a deporta tatăl unei familii cu patru copii minori şi de a 
obliga familia să aleagă dacă vrea să-l însoţească sau să rămână 
în Statul parte, trebuie să fie considerată drept „interferenţă” în viaţa 
de familie, cel puţin, în împrejurările în care aici vor avea loc modifi-
cări substanţiale ale vieţii de familie stabilite de mult timp în ambele 
cazuri” şi a considerat că „îndepărtarea de către Statul parte a dom-
nului Madaferri ar constitui, dacă este aplicată, o imixtiune arbitrară 
în viaţa de familie, contrar Articolului 17, paragraful 1, coroborat cu 
Articolul 23 al Pactului în privinţa tuturor autorilor, şi, în plus, o în-
călcare a Articolului 24, paragraful 1, în ceea ce priveşte cei patru 
copii minori dat fiind nerespectarea măsurilor necesare de protecţie 
a minorilor”.

Articolul 10 al PIDESC prevede că „[o] ocrotire şi o asistenţă cât mai largă 
trebuie să fie acordată familiei, care este elementul natural şi fundamental al so-
cietăţii, în special pentru întemeierea sa şi în timp ce aceasta este responsabilă 
pentru îngrijirea şi educarea copiilor aflaţi în întreţinere”. În una din observaţiile 
sale finale, CESCR506 a subliniat că „cerinţa de subzistenţă impune o constrân-
gere nejustificată asupra capacităţii unor străini, inclusiv asupra celor cărora li 
s-a acordat un permis de şedere din motive umanitare, de a se reuni cu cei mai 
apropiaţi membri ai familiilor lor” şi a încurajat statul parte „să ia în considerare 
relaxarea măsurilor restrictive privind reîntregirea familiei pentru a asigura o pro-
tecţie maximă posibilă şi asistenţă familiei”.

În cazul copiilor, obligaţiile de drept internaţional cu privire la reîntregirea fami-
liei derivă din dreptul copilului la viaţa de familie şi sunt consolidate prin dreptul 
copiilor de a nu fi separaţi în mod arbitrar de părinţi (Articolul 9 al CDC) şi princi-
piul potrivit căruia interesul superior al copilului va prevala în orice decizie legată 
de copil (Articolul 3 al CDC). În conformitate cu Articolul 10 din Convenţia cu 
privire la drepturile Copilului, „orice cerere depusă de un copil sau de părinţii 
acestuia, în vederea intrării într-un stat parte sau a părăsirii acestuia în scopul 
reîntregirii familiei, va fi examinată de statele părţi cu bunăvoinţă, umanism şi cu 
operativitate”.

505.  CCPR/C/81/D/1011/2001 (2004).
506.  CESCR, Norvegia, E/C.12/2005/SR.14.
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CEDAW se referă la reîntregirea familiei în Recomandarea sa Generală nr. 21 
privind egalitatea în căsătorie şi relaţiile de familie.507 Conform acesteia, „feme-
ile migrante care trăiesc şi muncesc provizoriu într-o altă ţară ar trebui să aibă 
aceleaşi drepturi ca şi bărbaţii pentru ca soţii, partenerii şi copiii acestora să li se 
alăture”. 

Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi ale membrilor familiilor acestora prevede la Articolul 44(1) că 
„statele părţi, recunoscând că familia este elementul natural şi fundamental al 
societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului, trebuie să ia 
măsuri pentru a asigura protecţia unităţii familiilor lucrătorilor migranţi.”

La nivelul Consiliului Europei, dreptul la reîntregirea familiei este inclus în mai 
multe convenţii ale Consiliului Europei, cum ar fi Carta socială europeană (1961), 
Carta socială europeană revizuită (1996) şi Convenţia europeană privind statutul 
juridic al lucrătorilor migranţi (1977), precum şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite cu privire la drepturile copilului (1989).

În conformitate cu ESC(r), statele membre sunt obligate în temeiul Articolului 
19 din Cartă să „faciliteze, pe cât posibil, reîntregirea familiei lucrătorului migrant 
autorizat să se stabilească pe teritoriul ţării.” Această obligaţie trebuie să inclu-
dă „cel puţin soţia şi copiii necăsătoriţi ai lucrătorului, atâta timp cât aceştia din 
urmă sunt consideraţi minori de către statul de primire şi sunt dependenţi de lu-
crătorului migrant”. Este de remarcat faptul că această prevedere se aplică doar 
membrilor de familie ai lucrătorilor migranţi şi cetăţenilor altor părţi contractante, 
stabiliţi în mod legal pe teritoriul acestora.

CEDO prevede protecţia vieţii de familie în Articolul 8 intitulat „Dreptul la res-
pectarea vieţii private şi de familie”, ce prevede: „Orice persoană are dreptul la 
respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei 
sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept 
decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societa-
te democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publi-
că, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, 
protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.” Jurisprudenţa 
CEDO în temeiul Articolului 8 privind reîntregirea familiei este extinsă. 

507.  HRI/GEN/1/Rev.6 la 250 (2003).
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În cazul Gül c. Elveţia, CEDO a declarat că „[l]uând în vedere peri-
oada în care domnul şi doamna Gül au locuit în Elveţia, desigur nu 
ar fi uşor pentru ei să se întoarcă în Turcia, dar, strict vorbind, nu 
există obstacole care să-i împiedice să dezvolte o viaţă de familie 
în Turcia. Acest lucru este posibil şi este cu atât mai mult real, de-
oarece Ersin a trăit întotdeauna în Turcia şi, prin urmare, a crescut 
în mediul cultural şi lingvistic al ţării sale.”508 

O abordare similară a fost adoptată de către Curte în cazul Abdula-
ziz, Cabales şi Balkandali c. Regatul Unit, când CtEDO a concluzi-
onat că „[o]bligaţia impusă prin Articolul 8 nu pot fi considerată drept 
una extensibilă la o obligaţie generală din partea Statului contrac-
tant de a respecta alegerea cuplurilor căsătorite de a se stabili în 
ţara unde s-au căsătorit şi de a accepta stabilirea soţilor non-cetă-
ţeni în această ţară. În speţă, reclamanţii nu au demonstrat că au 
existat obstacole în calea întemeierii vieţii de familie în propria lor 
ţară sau în ţara de origine a soţilor lor” sau că există motive speciale 
de ce nu s-ar putea produce acest lucru.’509

În cazul Schalk şi Kopf c. Austria, Curtea a precizat că „relaţia dintre 
reclamanţi, coabitarea unui cuplu de acelaşi sex într-un parteneriat 
de facto stabil, se încadrează în noţiunea de „viaţă de familie”, cum 
ar fi cazul unei relaţii a unui cuplu cu persoane de sex diferit în ace-
eaşi situaţie.”510

Problema reîntregirii familiei este, de asemenea, obiectul Recomandării 
Rec(2002)4 a Comitetului de Miniştri cu privire la statutul juridic al persoane-
lor admise pentru reîntregirea familiei, care ar trebui să primească „un permis 
de şedere, un permis de şedere reînnoit de aceeaşi durată ca şi cel deţinut de 
membrul de familie principal”. 

Adunarea Parlamentară (APCE) şi-a exprimat, de asemenea, avizul în vederea 
unei interpretări mai largi a noţiunii de familie, în conformitate cu principiile men-
ţionate mai sus.511

508.  CtEDO, Gül c. Elveţia, Cerere nr. 23218/94 Hotărâre din 19 februarie 1996.
509.  Ibid., Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c. Regatul Unit, Cereri nr. 9214/80; 9473/81; 9474/81; Hotărâre 
din 28 mai 1985.
510.  Ibid., Schalk şi Kopf c. Austria, Cerere nr. 30141/04, Hotărâre din 24 iunie 2010.
511.  A se vedea Recomandarea 1327 (1997) privind protecţia şi consolidarea drepturilor omului în cazul 
refugiaţilor şi solicitanţilor de azil în Europa; Recomandarea 1686 (2004) privind dreptul la reîntregirea 
familiei şi mobilitatea. 
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În ceea ce priveşte prevederile legislaţiei interne a Republicii Moldova, Legea 
nr. 270 din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova prevede prin-
cipiul unităţii familiei. Ca urmare, Articolul 12(2) prevede că membrii de familie 
se bucură de aceeaşi formă de protecţie şi statut de beneficiar. Paragraful 5 
prevede că statutul de refugiat trebuie menţinut pentru membrii de familie în 
caz de divorţ, de separare sau de deces a refugiatului. Articolul 38 din Legea 
200/2010 prevede că străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie, 
cu excepţia celor cărora li s-a acordat acest drept în scop de studii, pot solicita 
autorităţii competente pentru străini să li se acorde dreptul pentru reîntregirea 
familiei pentru:

a. soţie ori soţ; 

b. copiii minori, necăsătoriţi, rezultaţi din căsătorie ori din afara căsătoriei, 
precum şi pentru cei adoptaţi de ambii soţi sau numai de unul dintre ei, 
pentru copiii încredinţaţi ambilor soţi ori numai unuia dintre ei prin decizie 
a unei autorităţi competente din statul de origine, cu condiţia ca aceşti 
copii să fie în mod efectiv în grija oricăruia dintre soţi; 

c. părinţii aflaţi în întreţinerea titularului permisului de şedere provizorie; şi 

d. persoanele asupra cărora este stabilită tutelă sau curatelă. 

Cererea de reîntregire a familiei este aprobată dacă sunt îndeplinite următoarele 
condiţii: nu există poligamie; solicitantul are unde să trăiască; solicitantul dispu-
ne de mijloace de subzistenţă în cuantumul corespunzător categoriei dreptului 
de şedere.

Lucrătorii migranţi, refugiaţii şi persoanele care beneficiază de 
protecţie subsidiară au dreptul la reîntregirea familiei, ce inclu-
de cel puţin soţia/soţul şi copii necăsătoriţi ai lucrătorului, cu 
condiţia ca aceştia din urmă sunt consideraţi a fi minori de că-
tre statul de primire şi sunt dependenţi de lucrătorul migrant.

Prevederi ale legislaţiei Uniunii Europene (furnizate în scopuri comparati-
ve)

Dreptul la reîntregirea familiei se aplică resortisanţilor statelor membre ale UE şi 
poate fi exercitat, în principiu, de migranţii care locuiesc legal într-un stat mem-
bru, de persoanele care au obţinut statutul de refugiat în conformitate cu Con-
venţia privind statutul refugiaţilor din 1951 şi de persoanele cărora li s-a acordat 
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protecţie complementară sau subsidiară. Unul dintre cele mai importante docu-
mente privind reîntregirea familiei, adoptat recent în cadrul UE, este de Directiva 
2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei.512 Directiva enumeră o serie 
de condiţii ce trebuie îndeplinite, prevede normele de procedură privind tratarea 
cererilor de reîntregire a familiei şi precizează drepturile membrilor de familie 
odată ce este acceptată cererea. Statele membre sunt autorizate să acorde re-
întregirea familiei în conformitate cu dispoziţii mai favorabile decât Directiva, dar 
nicidecum mai restrictive. În general, statele membre pot impune o serie de con-
diţii minime pentru reîntregirea familiei, astfel cum sunt definite la Articolul 7 şi 
Articolul 8. Acestea includ surse de venit stabile şi regulate, cazare şi asigurare 
medicală. Dreptul la reîntregirea familiei poate fi limitat din motive de ordine pu-
blică, securitate sau sănătate publică. În preambul, reîntregirea familiei este defi-
nit ca „un mod necesar pentru a face posibilă viaţa de familie”, deoarece aceasta 
creează stabilitate socio-culturală ce facilitează integrarea resortisanţilor ţărilor 
terţe în statele membre. Directiva prevede criterii comune pentru stabilirea con-
diţiilor materiale privind exercitarea dreptului la reîntregirea familiei.

În Directivă, dreptul la reîntregirea familiei este limitat la membrii familiei nucle-
are. Aceasta include:

1. soţul/soţia susţinătorului reîntregirii; 

2. copiii minori şi copiii necăsătoriţi (inclusiv copii adoptaţi) ai susţinătorului 
reîntregirii şi soţului/soţiei; şi

3. copiii minori, copiii necăsătoriţi şi copiii dependenţi care se află în custodie 
(inclusiv cei adoptaţi) ai susţinătorului reîntregirii şi soţului/soţiei (Articolul 
4(1)). 

4. Statele membre pot autoriza, de asemenea, reunificarea cu un partener 
necăsătorit şi copiii minori necăsătoriţi (inclusiv cei adoptaţi) şi copiii ma-
jori necăsătoriţi aflaţi în grija acestor persoane, în circumstanţe limitate 
(Articolul 4(3)). 

Directiva se aplică doar susţinătorilor reîntregirii care deţin un permis de şedere 
eliberat de un stat membru, valabil pentru cel puţin un an şi care au perspective 
întemeiate de a obţine dreptul de şedere permanentă (Articolul 3(1)).

512.  Directiva nu se aplică Danemarcei, Irlandei sau Regatului Unit.
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Acest manual a fost realizat în cadrul proiectului “Susţinerea 
Republicii Moldova în implementarea Planului de Acţiuni UE - 
RM privind liberalizarea regimului de vize” (Combaterea Migraţiei 
Iregulare în Republica Moldova – FIRMM), finanţat de Uniunea 
Europeană şi implementat de către Centrului Internaţional 
pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale (ICMPD). Scopul 
acestui manual este de a oferi un ghid sistematic şi autonom 
în legătură cu prevederile relevante referitoare la drepturile 
migranţilor în Republica Moldova. Acest manual este un 
instrument util atât pentru practicieni şi funcţionari publicii din 
sistemul judiciar, pentru persoanele responsabile de aplicarea 
legii şi pentru personalul Biroului de Migraţie şi Azil precum şi 
pentru organizaţiile neguvernamentale ce oferă sprijin juridic şi 
consiliere solicitanţilor de azil, refugiaţilor şi migranţilor.




