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Rezumat: Migraţia s-a transformat dintr-un proces regional într-un proces 

global privind fluxul migrator îndepărtat spre Occident; dinspre Nordul Africii, Orientul 

Mijlociu şi Apropiat, afectând grav securitatea României şi a UE. 
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Abstract: Migration has turned from a regional process into a global one 

regarding the migrating flow towards the West from North Africa, the Near and Middle 

East, severely affecting the security of Romania and the EU. 
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igraţia s-a manifestat din cele mai vechi timpuri, însă aceasta a căpătat o 

conotaţie multiplă cu noi valenţe de manifestare în special în etapa Post Război 

Rece şi după valul Revoluţiilor din Nordul Africii şi al Orientului Mijlociu al 

evoluţiei Statului Islamic (ISIS) din zonă. 

Din punct de vedere etimologic migraţia se referă la deplasarea oamenilor şi 

la relocalizarea lor geografică permanentă sau temporară. 

În sens larg, migraţia semnifică atât deplasarea unor grupuri mari de oameni 

dinspre ţările de origine către alte state sau teritorii, cât şi efectele produse în plan 

social, cultural, religios, democratic şi economic. 

Din punct de vedere al modalităţii de realizare, migraţia se poate realiza 

legal sau ilegal, la limita dintre legal şi ilegal, ceea ce însumează diferite metode şi 
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mijloace la care recurg emigranţii, atât pentru a părăsi ţările de origine, cât şi 

pentru a tranzita alte state sau de a pătrunde şi a se stabili în ţările de destinaţie. 

Migraţia s-a transformat dintr-un proces regional, aşa cum este în China, 

India etc., unde un număr impresionant de oameni – de ordinul milioanelor, sunt în 

mişcare, în căutare de noi locuri de muncă, dintr-o provincie în alta până la 

procesul global, privind fluxul migrator actual îndreptat spre Europa; în special, 

dinspre Nordul Africii, Orientul Mijlociu şi Asia, ajungând până la 3 – 5% din 

populaţia lumii. 

Migraţia este determinată de factori economici, politici, sociali, naturali şi 

chiar religioşi. 

Sunt afectate toate statele: cele de origine, de tranzit şi de destinaţie, în 

măsuri mai mici sau mai mari – cu efecte majore, inclusiv pentru securitatea 

naţională a statelor de tranzit şi de destinaţie. 

Efectele pentru ţara gazdă ar fi: reducerea deficitului de forţă de muncă 

(calificare înaltă, specializată, necalificată); contribuţii la creşterea producţiei etc. 

Efectele negative pentru ţara de destinaţie: scăderea nivelului de trai; 

creşterea numărului de locuitori; munca „la negru”; creşterea infracţionalităţii etc. 

Se aprecia că 50% din forţa de muncă calificată ajungea în SUA şi 25 – 30% 

în UE, însă în ultimii ani raporturile sau inversat. 

Reglementarea migraţiei se află la confluenţa dintre normele de drept ale 

statelor implicate în derularea fenomenului de emigrare sau imigrare şi prevederile 

statuate ale dreptului internaţional în acest domeniu. 

Necesitatea protejării permanente a drepturilor şi intereselor legitime ale 

persoanelor, indiferent de locul unde se află sau calitatea pe care acestea o deţin, 

respectiv cetăţean, apatrid ori refugiat, determină armonizarea, conjugarea 

normelor interne şi internaţionale în domeniul juridic. 

Politicile migraţiei legale presupun: întărirea drepturilor fundamentale şi 

cetăţeneşti; lupta împotriva terorismului; stabilirea unor proceduri comune în 

domeniul azilului; maximizarea impactului pozitiv al migraţiei; dezvoltarea 

managementului integrat al frontierelor existente în UE; echilibru între privat şi 

securitate; responsabilitate şi solidaritate; o cooperare mai bună în UE; cu fonduri 

europene pentru frontierele externe, integrare, returnare şi refugiaţi. 

Problemele legate de migraţia ilegală le vom analiza după prezentarea 

fenomenului de migraţie, legală şi ilegală din ultimii ani, cu consecinţe grave, 

uneori, asupra securităţii noastre şi a Europei. 

După eşecul parţial al revoluţiilor din Nordul Africii, al statelor din Orientul 

Mijlociu, începând cu anul 2010 şi continuând cu anul 2011, s-a pus capăt unor 

regimuri autoritare precum în: Tunisia (decembrie 2010); Egipt (Mubarak – 2011); 

Libia (august 2011); Yemen (noiembrie 2011) şi au zdruncinat serios unele 
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monarhii din Siria, Maroc, Iordania, Emiratele Arabe Unite, Brahain, Kuweit, 

Oman etc. Aceste state şi altele din zonă, deşi bogate în petrol şi gaze naturale 

(53% din resursele mondiale de petrol şi 40% din resursele mondiale de gaze 

naturale), importă majoritatea produselor agricole de care au nevoie, fără rezerve 

mari de apă, cu o rată înaltă a natalităţii, condiţii precare de locuit, şomeri, 

consumatori de droguri, unele state eşuate precum: Irakul, Afganistanul, Libia, 

Siria, războaiele duse pe teritoriul acestora, altele în curs de desfăşurare, aşa cum 

este în Siria, Irak, Libia, formarea Statului Islamic, respectiv a Califatului, toate au 

creat condiţii favorabile pentru dezvoltarea reţelelor teroriste de tot felul, Al Qaeda, 

Fraţii Musulmani etc. şi culminând cu ISIS. 

Haosul creat, lupta pentru putere cu actori statali periculoşi, lipsa unei 

viziuni din partea puterilor occidentale au determinat importuri masive de 

armament şi tehnică militară din ţările dezvoltate, o situaţie îngheţată în Orientul 

Mijlociu, fără soluţii de rezolvare, deci condiţii ideale pentru amplificarea 

fenomenului terorist, a Statului Islamic, cel mai periculos factor de schimbare în 

zonă şi de influenţare în Africa de Nord şi nu numai. 

ONU a devenit un organism incapabil să gestioneze situaţia în condiţiile în 

care marile puteri nu s-au pus de acord şi din nefericire s-au creat falii mari de 

insecuritate, Rusia doreşte să se impună, să fie tratată ca odinioară – de superputere 

alături de SUA. 

Occidentul vede lumea musulmană, închistată, conservatoare, ataşată 

valorilor tradiţionale, deci două lumi total diferite, mereu gata de confruntare, deşi 

acesta nu are încă o strategie de rezolvare, pe când Rusia da. 

Cele două milioane de refugiaţi numai din Siria şi Irak – cei mai mulţi; alţii 

în taberele din Turcia; alţii în Iordania şi Liban; alţii s-au îndreptat spre Europa cu 

ţintă precisă Germania, Marea Britanie, Franţa etc. 

Mai mult de 1/3 din lumea islamică trăieşte în emigraţie ca populaţie 

minoritară în Europa – însă adaptarea lor la standardele occidentale lasă de dorit, 

uneori chiar sfidează cerinţele minime – ceea ce duce la tensiuni între populaţia 

autohtonă din Vest şi minoritatea musulmană, aşa cum s-a întâmplat de multe ori în 

suburbiile Parisului, Romei, Londrei etc., iar cu prilejul sărbătorilor de Anul Nou în 

Germania, în mod deosebit, Austria, când s-au comportat cu mult în afara legilor de 

bun simţ, comiţând numeroase infracţiuni de viol, jaf, tulburare gravă de ordine 

publică, iar forţele de ordine, poate influenţate de factorul politic, au fost depăşite, 

acţionând anemic, determinând o reacţie dură a forţelor de dreapta şi a populaţiei 

îngrozite din Europa. 

Marea de refugiaţi, care se revarsă pe coastele Europei Occidentele – din 

Nordul Africii şi din Orientul Mijlociu, având direcţii bine stabilite: Libia – Italia; 



 

 

 
33 

Egipt – Grecia, statele balcanice sau Italia şi apoi spre centrul şi vestul Europei şi o 

direcţie secundară prin: Turcia – Bulgaria – Ungaria – Occident. 

Migraţia masivă spre Europa din prezent şi din perspectivă determină 

imposibilităţile statelor gazdă de integrare, asimilare, care este de durată, greoaie şi 

în niciun caz aşa cum s-a produs în SUA, America de Sud, Australia cu mai mulţi 

ani în urmă sau în prezent. 

Lista lungă de atentate care s-au produs aproape zilnic în diverse capitale ale 

Europei, în alte localităţi ale lumii demonstrează pericolul grav al fenomenului 

terorist caracteristic anului 2015 şi începutului de an 2016. 

Multe comunităţi etnice au suferit şi vor mai suferi în continuare pe nedrept 

în urma acestor atentate grave, cu mesaje de răzbunare, frică, ură şi dezbinare. 

Din nefericire momentul acestei migraţii aparent necontrolate scoate în 

evidenţă o listă mare de contraindicaţii din interiorul Occidentului, între acesta şi 

Rusia care contestă ordinea mondială actuală şi doreşte să redevină superputere; 

alături de SUA. 

Poate nu întâmplător un fost consiler al lui Putin aprecia la un canal TV că 

ţările europene nu ar trebui să fie surprinse dacă în Europa ar apărea o primăvară 

islamică de care ar putea profita Putin. 

Migraţia s-a agravat pe fondul formării Califatului, a Statului Islamic, a 

războaielor din Irak, Afganistan şi Libia, state eşuate în momentul de faţă. 

în România şi în UE există un plan de politici în domeniul migraţiei legale, 

cu măsuri legislative în domeniul migraţiei forţei de muncă, Directiva 2003/-

109/CE şi alte patru directive referitoare la accesul şi schimbul de informaţii, 

integrarea migraţiilor, cooperarea cu ţările de origine, Directiva Cadru privind 

Procedura unei Singure Cereri în ce priveşte Permisul pentru Statele Terţe, 

Directiva referitoare la Admisia Imigranţilor Înalt Calificaţi etc. 

Probleme deosebite ridică migraţia ilegală – care poate determina pericole 

grave asupra securităţii naţionale şi europene. 

Politicile în domeniul combaterii imigraţiei ilegale se referă la: dialogul şi 

cooperarea cu statele terţe în domeniul migraţiei; securizarea frontierelor; 

managementul comun Frontex; securizarea documentelor de călătorie şi identitate; 

combaterea imigraţiei ilegale şi traficului de persoane (bune practici, colectarea de 

date, mecanisme de coordonare şi cooperare, implicarea organizaţiilor interna-

ţionale şi neguvernamentale); finalizarea acordurilor de readmisie; exploatarea 

informaţiilor; stabilirea răspunderii transporturilor; integrarea socială a străinilor; 

actualizarea Strategiei Naţionale privind Imigraţia. 

Referitor la migraţia ilegală, în ultimii trei ani (2013 – 2015), în România se 

poate aprecia că numărul de cetăţeni străini implicaţi a crescut în fiecare an, 
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ajungând la un total de 2000 în anul 2015, din care unii au fost depistaţi în 

momentul trecerii sau a tentativei de trecere ilegală a frontierei de stat. 

Modalităţiile de încercare, de pătrundere ilegală, în România, folosite mai 

des au fost cele de trecere/tentative pe frontiera verde, ascunderea în mijloace de 

transport sau ieşire şi folosirea de paşapoarte false/falsificate, vize false, substituiri 

de persoane, organizarea în grupuri de migranţi cu facilitări. 

De asemenea nu li s-a permis intrarea în România din motive legale – a mai 

mult de 5000 de cetăţeni străini, cu o creştere de 19% faţă de anul 2014. 

Migranţii provin din statele Orientului Mijlociu: sirieni, afgani, irakieni, 

albanezi, turci – folosind mai mult două direcţii: Turcia – Bulgaria şi varianta pe 

Marea Neagră: Turcia – România. 

Din cercetări a rezultat că în zona oraşului Istambul se află peste 50 000 de 

migranţi proveniţi din Iran, Irak, Siria, Afganistan etc., care încearcă să ajungă în 

România şi în alte state ale UE. Conform analizei Agenţiei Frontex, în ultimii ani, 

rutele de migraţie ilegală în UE au fost: 

 ruta Central Mediteraneană, respectiv Libia – Italia; 

 ruta Est Mediteraneană: Libia, Egipt, Turcia – Grecia/Bulgaria. 

 ruta Balcanilor de Vest: Turcia – Grecia – Serbia – Ungaria. 

 ruta Est Europeană nu a fost prea mult solicitată, doar Polonia a 

înregistrat mai multe cereri de azil. 

În concluzie se apreciază că şi în viitor va fi o mare presiune asupra 

frontierei de sud şi de sud-est a UE, cu migranţii din Afganistan, Pakistan, Iran, 

Irak, Siria, Libia, Egipt şi aceasta în condiţiile în care aproximativ 1,1 milioane de 

refugiaţi au ajuns numai în Germania în cursul anului 2015, iar alte sute de mii 

până la câteva milioane sunt în taberele din Turcia, Iordania, Liban ori în Nordul 

Africii, în special în Libia sau Siria, Turcia aşteptând ocazii de a-şi face loc în 

ambarcaţiunile celor care speculează nenorocirea majorităţii celor care migrează 

din faţa pericolului care se numeşte Statul Islamic (ISIS). Traficul la frontierele 

româneşti este în creştere; în condiţiile în care în cursul anului 2015 valorile 

traficului de persoane a ajuns la aproape 51 de milioane de cetăţeni români şi 

străini – cu un trafic de peste 14 milioane de mijloace de transport. 

Neintegrarea definitivă a populaţiei musulmane emigrate în ţările din 

Occident precum în: Franţa, Germania, Belgia, Anglia etc., evenimentele teroriste 

din anul 2015, repetate în Franţa şi alte state, poziţia moderaţilor din statele 

islamice, aproape inexistentă faţă de aplicarea arbitară a Legii Sharia, a 

învăţămintelor din Coran în numele democraţiei şi în state ale Europei, „Europa 

islamizată de la sfârşitul secolului XXI”, cum a prevăzut Papa Ioan Paul al II-lea, 

cu mult timp în urmă, precum şi Francisc Fukuyama, Huntington, Ali Laidi etc., ne 

determină să reflectăm foarte serios – că nimeni nu este imun la acest flagel şi că 
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„tot ceea ce pare posibil doar în media sau undeva departe de noi, se poate 

întâmpla chiar acum, aici, nouă înşine, familiilor noastre, celor mai buni prieteni, 

conaţionalilor noştri, în localitatea şi pe strada unde locuim sau muncim.” 
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