
                          

  

                                                                          

  

În atenția:  

Domnului Ludovic Orban, Prim-ministru, 

Doamnei Raluca Turcan, Viceprim-ministru, 

Doamnei Violeta Alexandru, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, 

Domnului Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne  

 

Ref.: Situația muncitorilor din afara spațiului comunitar, aflați legal în România 

 

 

Stimați domni, stimate doamne, 

Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților este o platformă a organizațiilor non-guvernamentale 
cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice, care promovează integrarea 
armonioasă a migranților în societatea românească.  

Vă adresăm această scrisoare cu privire la situația muncitorilor din afara spațiului economic european 
aflați legal în România. În ultimele săptămâni, mass-media a prezentat situații în care aceștia au ajuns în 
situații dificile, și din cauza crizei Covid-19: 

- Un grup de muncitori din Sri Lanka a fost abandonat pe Aeroportul Otopeni de către angajatorul lor 
din Botoșani. A fost nevoie de intervenția doamnei ministru Alexandru pentru a se găsi o soluție. 

- Un grup de muncitori din țările din Africa de Nord se află blocați de mai multe săptămâni la Sibiu, 
după ce angajatorul lor nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. Ei sunt sprijiniți de organizații non-
guvernamentale, iar situația nu a fost încă clarificat. 

- Mai mulți muncitori din țări asiatice se află în situație incertă în județul Brașov, unde sunt angajați 
în unități hoteliere și de alimentație publică. Sunt în continuare susținuți de angajatorii lor, dar 
situația se poate înrăutăți oricând. 

Nu sunt cazuri singulare. Și înainte de pandemie, mass-media a prezentat cazurile unor muncitori din țări 
terțe aflați în situații limită în România: mai multe grupuri de muncitori vietnamezi în situație de exploatare 
în construcții; un grup de muncitori asiatici în conflict cu angajatorul lor la Timișoara; un grup de muncitori 
chinezi în situație dificilă, în domeniul textile, la Bacău; și exemplele pot continua. 

Aceste situații pot fi puse în oglindă cu imaginea muncitorilor români nedreptățiți de angajatorii lor în 
ferme sau pe șantiere din Germania, Olanda, Italia și alte țări. Ne revoltă situația concetățenilor noștri, dar, 
iată nu reușim să împiedicăm ca alți străini, veniți în România, să fie la rândul lor nedreptățiți. Acești 
muncitori au venit în România pentru a câștiga cinstit, din muncă, și astfel contribuie la bunăstarea și 
prosperitatea societății românești.  

Avem datoria morală să îi tratăm pe străinii veniți să muncească cinstit în România cel puțin la fel cum 
vrem să fie tratați românii care merg în străinătate. 

Plecând de la acest imperativ moral, Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților vă solicită să luați 
măsuri concrete pentru a ne asigura că drepturile fundamentale ale lucrătorilor din afara spațiului comunitar 
sunt pe deplin respectate în România.  



                          

  

                                                                          

  

Un prim pas în această direcție este crearea unui cadru de dialog structurat, permanent, între autorități 
publice, sindicate, organizații ale imigranților și organizații implicate în acțiuni de promovare a drepturilor 
omului și integrarea imigranților.  

În acest sens, vă solicităm: 

1. Reactivarea Comitetului Interministerial Coaliția pentru Integrarea Refugiaților, cu un mandat lărgit, 
care să cuprindă și problematica lucrătorilor din țări terțe. 

Comitetul a fost înființat în anul 2015, ca răspuns la provocările internaționale în domeniul migrației 
și azilului. Pe parcursul anului 2016, după o perioadă de inactivitate, coordonarea Comitetului a fost 
preluată de Viceprim-ministrul României. Comitetul a fost reactivat în a doua jumătate a anului 2017 
și, în doar câteva luni de activitate, Comitetul a reușit să redeschidă dialogul multi-sectorial și să 
obțină câteva rezultate punctuale. Din păcate, activitatea Comitetului s-a întrerupt din nou după 
schimbarea de Cabinet de la începutul anului 2018.  

Prin Decizia Prim-Ministrului nr. 183 din 25 martie 2020, Coordonarea Comitetului este asigurată de 
către viceprim-ministru, doamna Raluca Turcan, care poate delega atribuțiile unui secretar de stat 
din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Încă nu au fost luate măsuri concrete pentru 
funcționarea Comitetului. Credem că este un moment bun pentru ca acest lucru să se întâmple.  

2. Mai multă transparență cu privire la situația lucrătorilor străini în România. 

Un element comun al tuturor cazurilor enumerate mai sus este că ele au ajuns în atenția publicului 
numai după izbucnirea crizei, atunci când muncitorii ajunși la limită au apelat la ajutorul jurnaliștilor. 
Este foarte posibil să fie și alte situații similare, dar este dificil să fie urmăriți toți cei aproape de 
50.000 de lucrători aflați legal în România. Creșterea transparenței în domeniu este absolut 
necesară și se poate lesne face acest lucru.  

Guvernul trebuie să realizeze un registru public în care sunt incluse toate grupurile de muncitori, 
numărul lor, numele angajatorului, localitatea unde se află, durata contractelor și alte informații 
relevante. Registrul va fi actualizat permanent. În acest fel, autoritățile publice locale, sindicatele, 
organizațiile non-guvernamentale și mass-media pot să ajute în timp util dacă apar cazuri de conflict 
sau exploatare. 

3. Îmbunătățirea cadrului normativ pentru respectarea drepturilor lucrătorilor străini. 

Plecând de la datele din registru, și folosind cadrul de dialog structurat reprezentat de Comitetul 
Interministerial, autoritățile publice responsabile, împreună cu sindicatele, patronatele și 
organizațiile de drepturile omului pot propune măsuri concrete pentru a îmbunătăți situația 
lucrătorilor străini, în sensul unui tratament corect și a respectării drepturilor tuturor părților 
implicate.  

Organizațiile membre ale Coaliției pentru Drepturile Migranților și Refugiaților au o activitate diversă, de la 
servicii directe acordate migranților la cercetare și monitorizare a serviciilor publice. Împreună, dorim ca 
procesul de integrare să respecte în egală măsură drepturile fundamentale ale omului și preocuparea 
firească a cetățenilor români pentru propria bunăstare. Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de 
a participa cu expertiza proprie la acest demers și vă stăm la dispoziție pentru orice alte informații. 



                          

  

                                                                          

  

Sperăm ca demersul nostru să fie primit cu deschidere și să contribuie la o colaborare eficientă între 
instituțiile publice și societatea civilă pentru atingerea obiectivului comun, integrarea cu succes a refugiaților 
și a persoanelor cu protecție subsidiară, respectarea drepturilor muncitorilor străini, precum și prevenirea 
tensiunilor sociale generate de fluxul migrator. 

În încheiere, permiteți-ne să reînnoim expresia întregii noastre considerații față de dvs. 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Coaliția pentru Drepturile Migranților și Refugiaților (CDMiR) este o platformă a organizațiilor 
neguvernamentale cu activitate în domeniul migrației, drepturilor omului și politicilor publice. Mai multe 
informații: www.cdmir.ro   
 
Membrii Coaliției:  

 Centrul pentru Inovare Publică  
 Centrul de Documentare și Cercetare în Domeniul Integrării Imigranților (CDCDI)  
 Asociația Conect  
 Fundația ICAR 
 ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migrați 
 Consiliul Național Român pentru Refugiați (secretariatul Coaliției) 
 Academia de Advocacy din Timișoara 
 Centrul de Cercetare și Comunicare Interculturală Iași (CCCI) 
 Asociația Română pentru Promovarea Calității și Practicilor de Succes (ARPCPS) – Migrant 

Integration Center Brasov 
 Asociația Filantropia Oradea 
 Asociația Solidaritatea Umană Nova Pitești 
 AidRom 
 Societatea Academică din România 
 Institutul Intercultural din Timișoara 
 Asociația pentru Promovarea Migrației Legale 
 Asociația Novapolis 
 Terre des Hommes România 
 Salvați Copiii România 
 Societatea pentru Managementul Riscurilor Transfrontaliere – SMaRT 
 Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj 
 Asociația ASSOC Baia-Mare 
 Asociația Bud’s Flowers 

Susținători: 

 Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV) 
 Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR România) 
 Centrul pentru Drepturile Omului și Migrație din cadrul Universității Româno-Americane 
 Centrul de Dezvoltare Socială din cadrul Universității Petre Andrei din Iași 
 Centrul pentru Studiul Democrației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

 

http://www.cdmir.ro/
http://www.inovarepublica.ro/
http://www.cdcdi.ro/
http://www.asociatiaconect.ro/
http://www.icarfoundation.ro/
http://www.arca.org.ro/
http://www.cnrr.ro/
http://advocacy.ro/
http://ircc.ro/
http://www.arpcps.ro/despre-migrant-integration-center-brasov/
http://www.arpcps.ro/despre-migrant-integration-center-brasov/
http://filantropiaoradea.ro/
http://asu2011.freewb.ro/
http://www.aidrom.ro/
http://sar.org.ro/
http://www.intercultural.ro/
https://apmlromania.com/
https://www.novapolis.ro/
http://www.tdh.ro/
https://www.salvaticopiii.ro/
http://romaniasmart.ro/
http://ladocluj.ro/
http://www.assoc.ro/
https://budsflowers.ro/ro/
http://www.iccv.ro/
http://www.unhcr.org/ro/
http://cdom.rau.ro/index.php/ro/
http://www.centruldezvoltaresociala.ro/
http://www.democracycenter.ro/romana

