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Migraţia populaţiei reprezintă unul dintre cele mai complexe procese sociale 
care influenţează societatea contemporană, fiind determinat de nivelul de dezvol-
tare social-economică a statelor şi regiunilor de pe globul pământesc, dar şi de 
factori politici, etnici, culturali, religioşi, ecologici etc. 

In acest context, scopul acestui articol ştiinţific constă în demonstrarea ca-
racterului periculos al migraţiei iregulare, îndreptat contra statului şi persoanei, 
expunerea analitică a metodelor de organizare a migraţiei regulare în dependenţă 
de mecanismul aplicat, identificarea stării, structurii şi dinamicii migraţiei regu-
lare şi iregulare.

Cuvinte-cheie: migraţia, mişcarea migratorie, globalizare, migraţie regula-
ră, migraţie iregulară, Organizarea migraţiei ilegale, Trecerea ilegală a hotare-
lor, Rezident, Stat de origine, Stat de destinaţie, Repatriere, Autoritate publică.

THE CONTEMPORARY MIGRATORY MOVEMENT IN THE 
CONTEXT INTENSIFYING THE PROCESS OF RESTRUCTURING 

THE ECONOMY GLOBAL

Alexandru MOGÎLDEA,
master of law, auditor of the National Institute of Justice,

candidate for prosecutor

The migration of population represents one of the most complex social process 
that influence the contemporary society beind determined by the social-economic 
level of development of states and regions from the word, but also by etnical, 
religious, cultural and ecological factors.

 This scientific article consists in proving of the dangerons character of ir-
regular migration, directed against the state and the person, the analytical exposi-
tion of organizational methods of regular migration, depending on the applied 
mechanisms.

Keywords: migration, migratory movement, globalization, regular 
migration,irregular migration, the organization of irregular migration, illegal 
migration, resident, country of origin, country of destination, repartistion, public 
autority.

Introducere. Migraţia con-
temporană reprezintă o pro-

vocare continuă la adresa meca-
nismelor şi modelelor dominante 
ale producerii şi asumării coeziunii 
sociale, dar şi faţă de paternurile 
dominante de asumare şi afirmare 
a apartenenţei la o anumită comu-
nitate politică. Dubla cetăţenie sau 
migranţii legali, dar fără cetăţenia 
ţării de destinaţie, capătă anumite 
drepturi sociale şi chiar politice, 

datorită naşterii sau rezidenţei în-
delungate în ţările de destinaţie, şi 
fac problematică funcţionarea ideii 
de cetăţenie. 

Nu în ultimul rând, mişcarea 
migratorie contemporană are loc în 
contextul intensificării procesului 
de globalizare şi de restructurare 
a economiei globale. Astfel, apar 
şi se dezvoltă oraşe megapolisuri, 
caracterizate de acumularea şi con-
centrarea serviciilor ştiinţifice, teh-



24 OCTOMBRIE 2019

nologice şi financiare. Aceste oraşe 
generează şi susţin o migraţiune. 
Astfel, un număr semnificativ din 
populaţia celor mai mari oraşe din 
ţările dezvoltate o constituie mi-
granţii (38% din populaţia oraşului 
Toronto, 30% din populaţia oraşu-
lui Frankfurt pe Main, 28,4% din 
populaţia New Yorkului sunt mi-
granţi veniţi din alte ţări). 

In acest context, o importanţă 
deosebită se acordă studierii regle-
mentării a celor două aspecte de-
terminative ale migraţiei şi anume: 
aspectul regular (legal) şi aspectul 
iregular (ilegal) al procesului re-
spectiv. Analizând migraţia regula-
ră putem spune că aceasta reprezin-
tă un proces dictat şi controlat de 
state, prin stabilirea cotei anuale de 
imigrare în ansamblu, ceea ce per-
mite monitorizarea şi dirijarea sta-
bilităţii social-demografice. Dat fi-
ind faptul că migraţia iregulară este 
un fenomen spontan care se află în 
afară vizorului organelor de stat, 
adesea nu poate fi realizată menţi-
nerea stabilităţii interne şi integri-
tăţii statale. La Conferinţa interna-
ţională privind migraţia internaţio-
nală a populaţiei (Rabat, 1993) se 
menţiona că „strămutările în masă 
ale populaţiei ameninţă securitatea 
nu numai a ţărilor din care pleacă 
sau în care sosesc imigranţii, dar şi 
regiunile aferente lor. Intensificarea 
strămutărilor ilegale şi traficul de 
fiinţe umane sunt privite de struc-
turile criminale ca un domeniu de 
activitate de perspectivă şi prospe-
ră”. Astfel se evidenţiază formarea 
unui circuit constituit din două sau 
mai multe state care sunt afectate 
nemijlocit de fenomenul migraţi-
onal şi de alte infracţiuni aferente 
ce se săvârşesc datorită condiţiilor 
favorabile create de infractorii im-
plicaţi în procesul de organizare a 
migraţiei ilegale. 

Datorită faptului că migraţia 
poate fi efectuată pe cale legală cu 
asigurarea drepturilor şi libertăţilor 
persoanei fără a diminua din inte-
gritate statului, s-a pus problema 
instituirii unei norme legale ce ar 
permite de a pedepsi faptele pre-

judiciabile de migraţie ilegală. În 
baza acestei premise la 29.12.2005, 
Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Legea Republicii Moldova 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative nr.376-XVI, 
prin care Codul penal al Republi-
cii Moldova a fost completat cu 
art.362/1 „Organizarea migraţiunii 
ilegale”. Mai târziu Procuratura 
Generală a Republicii Moldova, 
în scopul îmbunătăţirii legislaţiei 
şi aducerii acesteia în concordanţă 
cu standardele europene propune 
substituirea în titlul art. 362/1 Cod 
penal a sintagmei „migraţiunii” 
prin sintagma „migraţiei”, astfel 
urmărindu-se ca rezultat sporirea 
eficienţei combaterii fenomenului 
migraţiei şi pedepsirii acţiunilor de 
călăuzire, ascundere de organele de 
control, precum şi altor aţiuni adi-
acente acestora. Propunerea dată a 
fost implementată prin adoptarea 
Legii pentru modificarea şi com-
pletarea unor acte legislative nr. 
193-XVI din 26.09.2008. 

 Metode aplicate și materiale 
utilizate. Reglementarea juridică 
a proceselor migratorii a fost su-
biect de cercetare a multor savanți 
și practicieni, cum ar fi Brînză Ser-
giu., Ulianovschi Xenofont., Stati 
Vasile., Munteanu Vasile., Mateuţ 
Gheorghe, Ungureanu Ricu, Po-
pescu Ilie, Rădulescu Nicolae, Po-
pescu Nicolae, Diaconescu Hara-
lampie., şi alţii.

Categoriile juridice a procesului 
de migraţie a populaţiei au fost dis-
cutate în lucrările științifice ale lui 
Agachi S., Bodean M., Ciorobea 
A., Cora M.,Cortenov A., şi alţi 
autori.

Cu toate acestea, problematica 
legată de studiul acestor procese 
rămâne încă a fi subdezvoltată. 

Drept urmare, problemele ce ţin 
de reglementarea migraţiei regu-
lare şi iregulare necesită un studiu 
aprofundat și cuprinzător.

Baza metodologică a cercetării 
include un set de metode generale 
științifice și metode moderne speci-
ale de cunoaștere a realității politice 
și juridice. Un rol deosebit în cer-

cetare au revenit unor astfel de me-
tode științifice, ca: metoda istorică, 
metoda dialectică, metoda compa-
rativă, metoda sociologică, metoda 
logică, metoda studiului de caz.

Rezultate obținute și discuții. 
Migraţia populaţiei reprezintă unul 
dintre cele mai complexe procese 
sociale care influenţează societatea 
contemporană, fiind determinată de 
nivelul de dezvoltare social-econo-
mică a statelor şi regiunilor de pe 
globul pământesc, dar şi de factori 
politici, etnici, culturali, religioşi, 
ecologici etc. 

În conformitate cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, şi 
anume în capitolul II „Drepturi şi 
libertăţi fundamentale”, art.27 alin.
(2), se garantează oricărui cetăţean 
al Republicii Moldova dreptul de 
a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa 
în orice localitate din ţară, de a ieşi, 
de a emigra şi de a reveni în ţară. 
Astfel se evidenţiază faptul că ori-
ce persoană în dependenţă de do-
rinţa sa poate fără careva restricţii 
să se stabilească cu traiul în statul 
în care doreşte, ba mai mult ca atât, 
are posibilităţi reale de a se întoar-
ce înapoi fără careva probleme. 

Nu poate să existe un stat puter-
nic dacă acesta nu posedă o autori-
tate în ceea ce priveşte posibilitatea 
de a păstra atribuţiile care prin lege 
poate numai acesta să le exerci-
te. Pentru a purcede la efectuarea 
anumitor acţiuni ce ţin de intrarea, 
şederea sau tranzitarea teritoriului 
unui alt stat decât acel al cărui cetă-
ţean sau rezident este persoana, se 
cere deţinerea anumitor documen-
te care sunt specificate prin lege 
şi prin acordurile bilaterale dintre 
state. Numai în cazul când acestea 
sunt în regulă putem vorbi despre o 
procedură legală prin care se obţin 
drepturile respective. 

Termenul de migraţie provine 
din franceză (migration) şi latină 
(migratio, -onis) şi reprezintă feno-
menul de deplasare în masă a unor 
populaţii de pe un teritoriu pe altul, 
deplasare determinată de factori 
economici, sociali, politici sau na-
turali.
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Vorbind despre migraţie trebuie 
să ne referim la cele două compo-
nente ale acesteia: emigraţia şi imi-
graţia.

A emigra reprezintă acţiunea 
de a pleca din patrie şi a se stabili 
(definitiv sau temporar) în altă ţară 
(din fr. émigrer, lat. emigrare).

A imigra reprezintă acţiunea de 
a veni dintr-o ţară străină pentru a 
se stabili aici (din fr. immigrer, lat. 
immigrare).

Abordând problema migraţi-
ei trebuie să facem distincţie între 
formele acesteia: internă/externă şi 
legală/ilegală.

Emigraţia în sensul migraţiei 
oamenilor, legală sau ilegală, că-
tre alte state reprezintă un factor 
de interes major pentru statul sursă 
şi instituţiile sale. Interesul statului 
este acut întrucât acesta are nevoie 
de o cunoaştere cât mai precisă a 
populaţiei care emigrează, a cau-
zelor care favorizează sau împie-
dică acest lucru. Aceste cauze sunt 
dezvoltate ulterior în studii care 
iau în considerare o multitudine de 
factori, de la cei politico-sociali la 
cei economici, culturali, etnici, re-
ligioşi.

Pe baza acestor studii se pot 
elabora prognoze pe termen scurt, 
mediu şi lung cu privire la aspec-
tele demografice pe regiuni, zone 
şi ţari, pot fi fundamentate acte 
normative, precum şi politici sec-
toriale adecvate. Plecarea multor 
persoane la muncă în străinătate a 
creat în unele zone decalaje demo-
grafice serioase. Sunt sate întregi 
din Estul şi Sud-Estul Europei în 
care nu au mai rămas decât bătrâ-
nii, ca urmare a plecării la muncă 
în străinătate a populaţiei active, 
sate care riscă să dispară, cu toate 
consecinţele care decurg de aici.

Imigraţia are în vedere cetăţenii 
străini care, din diferite motive, mi-
grează în alte state. Este un factor 
de luat în seamă de către autorită-
ţile locale întrucât ponderea celor 
care doresc să vină în statul de des-
tinaţie provine din ţări subdezvol-
tate sau în curs de dezvoltare.

Conform orizontului temporar 
al migraţiei, se distinge migraţia 
permanentă şi migraţia temporară. 
Or, migraţia permanentă implică 
schimbarea definitivă a domiciliu-
lui (dintr-o ţară în alta), iar migra-
ţia temporară – doar o rezidenţă 
pentru o perioadă strict delimitată. 
Subliniem că, în cazul migraţiei 
temporare, sistemele de evidenţă a 
proceselor migratorii şi statisticele 
oficiale despre migraţie fac dis-
tincţie între migraţia temporară de 
scurtă durată (pe o perioadă de la 3 
luni până la 1 an) şi migraţia tem-
porară de lungă durată (perioadă de 
migraţie mai mare de 1 an). În ace-
laşi timp, controlul administrativ al 
migraţiei, în perioada contempora-
nă, este un deziderat din ce în ce 
mai greu de realizat, întrucât volu-
mul migraţiei iregulare (fără docu-
mente adecvate de imigrare) este 
în creştere, iar ţările de origine ale 
migraţiei nu au la dispoziţie mij-
loace de înregistrare administrativă 
a emigranţilor. Însă şi migranţii în-
registraţi în ţările de destinaţie nu 
rămân neapărat în aceste ţări. Ast-
fel, menţionăm că statisticele ofici-
ale din Republica Moldova despre 
volumul de emigranţi nu reflectă 
întru totul realitatea. 

În funcţie de statutul legal al 
migranţilor, se deosebeşte migra-
ţia legală şi migraţia ilegală. Mi-
granţii legali se conformează tu-
turor rigorilor legale presupuse de 
procesul migraţiei şi înregistrării 
în societăţile care migrează (regi-
mul paşapoartelor, regimul vizei, 
regimul rezidenţei, regimul pieţei 
locale a forţei de muncă). Migran-
ţii legali sunt migranţii agreaţi 
de către statele de destinaţie sau 
migranţii pe care aceste state îi 
primesc în baza tratatelor inter-
naţionale şi a respectării drepturi-
lor omului (muncitori legali, foşti 
cetăţeni repatriaţi, studenţi care 
participă la diferite mobilităţi in-
stituţionale şi schimburi de expe-
rienţă cu durată mai îndelungată, 
migranţi din motive familiale, re-
fugiaţi politici etc.). 

În dependenţă de gradul de or-
ganizare a migraţiei, în linii largi, 
se deosebeşte migraţia spontană 
şi variatele forme contractuale ale 
migraţiei. Migraţia spontană de-
semnează lipsa oricărei forme de 
pregătire a procesului migrator, în 
special, a integrării în societăţile 
de destinaţie. Indivizii antrenaţi 
în această formă de migraţie au la 
dispoziţie puţine informaţii despre 
ţara de destinaţie, dispun de resur-
se modeste, nu au contacte în ţările 
de destinaţie. Formele contractua-
le ale migraţiei implică existenţa 
unor legături în ţările de destina-
ţie care facilitează accesul de in-
tegrare al migrantului prin oferi-
rea de informaţii, formarea unor 
abilităţi socioculturale, oferirea 
resurselor în ce priveşte cazarea, 
masa etc. În aceste cazuri, aranja-
mentele premergătoare migraţiei 
pot fi informale (prin reţele soci-
ale, de rudenie, de prietenie) sau 
formale, contractuale (prin firme 
specializate în medierea forţei de 
muncă, instituţii ale statului ce se 
implică în recrutarea migranţilor, 
organizarea fluxurilor migratorii 
şi asistarea migranţilor în proce-
sul de integrare pe piaţa forţei de 
muncă). Importanţa distincţiei în-
tre migraţia spontană şi cea con-
tractuală apare în cazul politicilor 
publice referitoare la migraţie. 
Majoritatea statelor promovează 
politici publice care au ca scop 
controlarea fluxurilor migratorii 
(în engleză – managed migration), 
intenţionând să limiteze formele 
spontane şi să le promoveze pe 
cele contractuale.

Creşterea semnificativă a flu-
xurilor migratorii având ca desti-
naţie finală ţările cu o economie 
dezvoltată din Uniunea Europea-
nă, precum şi descoperirea a tot 
mai multe şi mai complexe reţele 
de traficanţi de persoane, cu cone-
xiuni aproape în întreaga lume, se 
constituie într-un semnal de alar-
mă pentru toate statele europene 
şi în mod deosebit pentru ţările 
membre Uniunii Europene.



26 OCTOMBRIE 2019

În primul rând, fluxurile mi-
graţioniste nu sunt distribuite 
uniform, câteva ţări fiind în mod 
disproporţional afectate, în funcţie 
de nivelul lor de dezvoltare eco-
nomică ce poate oferi oportuni-
tăţi migranţilor. Dacă la începutul 
anilor 1990, Germania şi Austria 
erau principalele ţări ţintă, ulteri-
or au fost Marea Britanie, Olan-
da, Franţa şi Italia, iar în prezent 
alăturându-se Spania, Portugalia, 
Grecia, Cehia, Suedia, Finlanda şi 
Norvegia.

Principalele ţări de destinaţie a 
migranţilor ilegali din Europa de 
Est nu sunt diferite faţă de ţările 
de destinaţie a celorlalţi migranţi  
şi anume Italia, Spania, Franţa, 
Belgia, Anglia, precum şi ţările 
nordice ale continentului euro-
pean, ţări, care datorită legislaţiei 
permisive în problema sporului 
demografic, precum şi a facilită-
ţilor de ordin social oferite celor 
care întemeiază o familie şi au mai 
mulţi copii, au început să devină 
din ce în ce mai atractive pentru 
mai mulți români .

Numărul mare al instituţiilor 
implicate în prevenirea şi comba-
terea acestui fenomen reliefează 
interesul deosebit al statelor re-
spective pe această linie, fiecare 
dintre acestea având sarcini con-
cret stabilite în analizarea factori-
lor criminogeni cauzali, monitori-
zarea evoluţiei unor forme speci-
fice de infracţionalitate transfron-
talieră şi elaborarea unor diagnoze 
şi prognoze, care, ulterior, funda-
mentează strategiile specifice de 
contracarare.

Referindu-ne strict la migraţia 
ilegală, s-a constatat că Europa de 
Est reprezintă un element de atrac-
ţie pentru migranţii din diferite ţări 
ale continentul asiatic, în ultima 
perioadă şi din cel african, pentru 
persoanele periculoase, infractori 
daţi în urmărire prin Interpol, care 
fac parte din grupări teroriste, din 
organizaţii criminale sau care sunt 
implicate în fenomenul crimina-
lităţii transfrontaliere. După ade-

rarea României la Uniunea Euro-
peană şi NATO, România, din ţară 
sursă şi de tranzit, a devenit o ţară 
ţintă, fiind supusă unei presiuni 
din ce în mai mari.

Trebuie de avut în vedere fap-
tul că activitatea traficanţilor se 
exprimă mai ales prin acţiuni de 
racolare, transport, cazare şi tre-
cere frauduloasă a frontierei unui 
stat.

Modul de operare, pentru trafi-
canţi, îl reprezintă traficul de mi-
granţi din Europa de Est realizat 
prin ieşirea legală în calitate de 
turist, şedere ilegală pe teritoriul 
altui stat, intrare ilegală pe teri-
toriul statelor unde este necesară 
viza de intrare, precum şi traficul 
de migranţi de origine străină, 
realizat prin intrare/ieşire ilegală 
(paşapoarte false, rute ocolitoare 
ale punctelor de frontieră, ascunşi 
în mijloace de transport), intrare 
legală/ieşire ilegală (cetăţeni chi-
nezi şi din spaţiul ex-sovietic), 
paşapoarte, vize sau invitaţii false 
(cetăţeni moldoveni, ucrainieni, 
ruşi).

S.E. Metelev susţine că migra-
ţiunea ilegală nu doar contribuie la 
consolidarea economiei tenebre. 
Mulţi dintre cei, care merg să îşi 
caute un loc de muncă în străină-
tate, au înaltă calificare sau edu-
caţie, pierderea “inteligenţelor” 
fiind considerată un impediment 
în dezvoltarea ulterioară a ţării de 
domiciliu.

În vederea prevenirii şi stopării 
traficului ilegal de migranţi, state-
le implicate s-au aliniat legislaţiei 
internaţionale în domeniu elabo-
rând şi promovând acte normative 
care responsabilizează instituţiile 
guvernamentale şi neguvernamen-
tale în acest sens.

Nu trebuie desconsiderate nici 
condiţiile favorizante ale comite-
rii de infracţiuni, respectiv: cadrul 
legislativ intern lacunar şi am-
biguu care nu acoperea integral 
domeniul faptelor ilicite, sancţiu-
nile prevăzute neavând caracterul 
descurajant necesar şi neasigurând 

protecţia societăţii civile la nivelul 
standardelor europene împotriva 
fenomenului infracţional extern; 
cadrul instituţional şi organizato-
ric de prevenire şi combatere a fe-
nomenului este insuficient adaptat 
condiţiilor actuale şi nu asigură o 
ripostă fermă şi eficientă, creşte-
rea în intensitate a procesului de 
interconectare a afacerilor legale 
cu cele ilegale.

Cadrul actual legislativ, în ge-
neral, este suficient pentru acti-
vitatea organelor competente în 
acest domeniu, dar, pornind de 
la aspirațiile țării noastre de a se 
integra în Uniunea Europeană, ar 
fi util de a-l aduce mai aproape 
de legislația UE pentru a exclude 
unele lacune și a evita dublarea 
unor reglementări. Concomitent 
este necesar de a revizui cadrul 
legislativ existent, pentru a-l con-
forma cadrului legislativ al Uniu-
nii Europene în acest domeniu.

Concluzii. Studiul efectuat 
ne-a permis să stabilim care este 
rolul statului în existenţa procese-
lor migratorii. Au fost evidenţiate 
cauzele ce determină populaţia să 
migreze pe cale iregulară. De ase-
menea, am depistat punctele slabe 
de care se folosesc infractorii când 
comit infracţiunea respectivă. S-a 
dovedit afirmaţia că orice infrac-
ţiune lasă urme cu caracter mate-
rial. În cazul nostru acestea sunt 
datoriile care rămân în urma celor 
ce purced pe calea ilegală, şi, de 
asemenea, veniturile exagerate ale 
infractorilor care sunt obţinute în 
urma faptelor săvârşite. 

Analiza situaţiei privind res-
pectarea regimului de ședere și 
stopării migraţiei ilegale a cetă-
ţenilor străini a evidenţiat proble-
mele principale, care se reflectă 
negativ asupra combaterii acestui 
fenomen, ne permite să facem ur-
mătoarele concluzii.

1. Numarul real al cetaţenilor 
străini sosiţi pe teritoriul repu-
blicii nu poate fi stabilit, pâna în 
prezent, deoarece lipseste un sis-
tem eficient de evidenţă a intrării 
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şi ieşirii lor din ţară prin punctele 
de trecere din Republica autopro-
clamată Transnistreană.

2. In prezent atribuţiile Minis-
terului Afacerilor Interne în exer-
citarea controlului şi aprobarea şe-
derii străinilor în ţară, au fost dimi-
nuate esenţial, deoarece funcţiile, 
care anterior erau in competenţa 
MAI au fost atribuite altor organe 
publice centrale. MAI, practic, a 
fost lipsit de elementul de decide-
re în problemele străinilor, în spe-
cial, de legalizarea şederii (înre-
gistrarea, prelungirea termenului 
de şedere şi documentare.

3. Deciziile privind intrarea și 
legalizarea şederii străinilor, sunt 
luate unilateral, de către alte orga-
ne publice, iar MAI i se comunică 
doar rezultatul legalizării, fără să 
fie efectuate careva verificări sau 
consultări preventive referitor la 
oportunitatea invitării şi legali-
zării şederii străinilor în ţară. În 
consecinţă, se manifestă o lipsă de 
coordonare a acţiunilor diferitor 
organe de stat, ceea ce reduce din 
eficienţa soluţionării problemelor 
migraţiei regulare şi iregulare. 
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