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SUMMARY
Migration is becoming an ever more important factor for the socio-economic situation of sending and 

receiving countries. In the last decades, a rich empirical literature on the causes and consequences of migra-
tion in many developing countries has emerged. However, until today, migration in Eastern Europe has not 
received a lot of attention in empirical research. While this article discusses the international legal framework 
for the protection of migrant workers, it is important to underline that other areas of international law are also 
relevant for the mobility of workers. International instruments protecting migrant workers do not generally 
disturb the sovereign right of states to regulate the admission of migrant workers into their territory.

La nivel universal, aspectele legate de migrația muncii se reglementează, în general, prin convențiile şi 
recomandările, adoptate de Organizația Internațională a Muncii. Înainte de a face o analiză directă a aces-
tora, e necesar, mai întâi de toate, de a descrie pe scurt particularitățile actelor legislative ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM), care  diferențiază aceste acte de documentele altor Organizații ale ONU şi a 
acordurilor internaționale în domeniul drepturilor omului, adoptate de Adunarea Generală a ONU. 

Conform statutului OIM, această Organizație a fost creată în scopul reglementării relațiilor reciproce 
„Patron-Muncitor”, îmbunătățirii situației sociale a muncitorilor, inclusiv a muncitorilor migranți etc. 

Trecând la analiza reglementării internaționale legislative ale muncii muncitorilor migranți, trebuie de 
remarcat, că  OIM în domeniul  migrației forței de muncă a adoptat  un şir de acte legislative internaționale.

Scopul fundamental al Convenţiei nr. 97 este reglementarea condiţiilor ce asigură migraţia legală a 
muncitorilor şi egalitatea adresării în anumite sfere,  de rând cu cetăţenii unuia sau altui stat.

Convenţia se răsfrânge asupra muncitorilor migranţi. Ea nu se aplică muncitorilor de frontieră, ma-
rinarilor, asupra persoanelor care au intrat pe teritoriul ţării pe un termen scurt, asupra  persoanelor de 
profesii libere şi artişti.

Mai întâi de toate, Convenţia conţine un şir de dispoziţii, ce cuprind întreaga sferă de migraţiune, 
inclusiv determinarea noţiunii de „muncitor-migrant”, difuzarea informaţiei în domeniul migraţiei muncii, 
pe care statele sunt  obligate s-o comunice unul altuia, precum şi oferirea serviciilor gratis şi a informaţii-
lor în ajutorul muncitorilor migranţi [1, p. 32-36].

Conform acestei Convenţii, statele se obligă să adopte în limitele teritoriului său măsurile corespunză-
toare împotriva oricărei propagande care induce în eroare în ceea ce  priveşte problemele de emigrare şi 
imigrare şi în aceste scopuri să acţioneze împreună cu alte state interesate. Măsurile necesare trebuie să 
se adopte pentru a facilita admiterea muncitorilor-migranţi, a plecării şi transferării lor. 

Un alt şir de Convenţii se referă la egalitatea în adresare. Fiecare stat, pentru care prezenta Convenţie 
este în vigoare, se obligă să prezinte, fără a face discriminare după criteriile de naţionalitate, rasă, religie 
sau sex, imigranţilor  aflaţi legal pe teritoriul său, condiţiile nu mai rele decât cele de care beneficiază pro-
priii săi cetăţeni în anumite domenii. Întâi de toate, aceasta se referă la salariu, timpul de lucru, concediile 
achitate, întoarcerea la locul de muncă, la munca prestată de femei şi adolescenţi, la problemele locative 
şi la întrebările de asigurare socială cu unele restricţii, impozite, taxe şi încasări, achitate pentru  muncitor, 
precum şi procedura judiciară pe cauzele, menţionate în Convenţie.

Documentul conţine la fel şi dispoziţia cu privire la colaborarea serviciilor de ocupare în câmpul mun-
cii a diverselor state şi altor instituţii, care ţin de migraţia muncii, dispoziţiile cu privire la prestarea servi-
ciilor gratuite de către serviciile de stat de angajare în câmpul muncii.

Trebuie de subliniat, că în Convenţie există o normă destul de importantă, conform căreia muncito-
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rul-migrant, admis în ţară pentru a-şi stabili definitiv domiciliul (precum şi membrii familiei sale, cărora 
le-a fost permis să-l însoţească), nu se expulzează în ţara de provenienţă din cauza imposibilităţii acestui 
migrant de a continua să exercite munca sa din cauza bolii sau a mutilării, pe care a obţinut-o în urma 
intrării pe teritoriul ţării respective. 

O altă Convenție de o importanță majoră pentru muncitorii migranți la nivel universal este Convenţia 
OIM nr. 143 cu privire la abuzurile în domeniul migraţiei şi cu privire la asigurarea muncitorilor migranţi, 
la care numeroase dispoziţii, într-o măsură oarecare se reflectă în legislaţia internă a unui şir de state.

Dispozițiile Convenţiei se referă la abuzurile în domeniul migraţiei. Aceasta prevede obligativitatea 
statelor-membre de a respecta reglementările fundamentale ale drepturilor omului faţă de muncitorii 
migranţi. Statele-membre trebuie să stabilească, dacă pe teritoriul său se află muncitori migranţi angajaţi 
nelegal, dacă teritoriul său este afectat de procesele de migraţiune, în care muncitorii se pun în condiţiile 
ce contravin acordurilor internaţionale sau  legislaţiei naţionale. 

Totodată, Convenția conţine un şir de dispoziţii, menite să combată migraţia ilegală. Îndeosebi, e vor-
ba de necesitatea adoptării măsurilor corespunzătoare atât la nivel naţional, cât şi internaţional, îndrepta-
te spre combaterea migraţiei ilegale şi angajarea ilegală a migranţilor, precum şi la stabilirea responsabili-
tăţii persoanelor, care angajează ilegal muncitorii imigranţi. Aceste măsuri trebuie să asigure posibilitatea 
de a persecuta persoanele vinovate indiferent de ţara, din care ei realizează activitatea lor ilegală. Pentru 
aceasta statele trebuie să facă schimb între ele de informaţie în ceea ce priveşte migraţia ilegală [2, p. 44-
47]. Totodată, Convenția vizată presupune măsuri, ce ţin de protecţia muncitorilor migranţi care au rămas 
fără serviciu. 

La acest subiect, putem aborda şi Convenţia în domeniul migraţiei muncii, şi anume, Convenţia In-
ternaţională cu privire la protecţia drepturilor tuturor muncitorilor migranţi şi a membrilor familiilor lor 
din 18 decembrie 1990, care stabileşte nu doar drepturile omului în general, ci şi a tuturor muncitorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor lor.

În acest sens, considerăm oportun examinarea mai detaliată a celor mai importante dispoziţii ale con-
venţiilor menţionate ce se referă la: determinarea noţiunii de „muncitor-migrant”; drepturile şi obligaţiile 
muncitorilor migranţi şi a membrilor familiilor lor; obligaţiile şi responsabilităţile angajatorilor; precum şi 
obligaţiile şi responsabilităţile statului-gazdă.

La nivel universal determinarea normativă a noţiunii de „muncitor-migrant” pentru prima dată a fost 
dată în Convenţia nr. 97 cu privire la muncitorii migranţi din 1949. Noțiunea de muncitor migrant presu-
pune „persoana, care migrează dintr-un stat în altul cu scopul de a primi un loc de muncă, nu din cont 
propriu, şi include orice persoană admisă în conformitate cu legislația în calitate de muncitor migrant.”

Trebuie de menţionat că această noțiune, pe de o parte, nu este deplină, iar pe de altă parte, ea con-
ţine un şir de interpretări, îndeosebi, nu stabileşte momentul de apartenenţă la cetăţenie [3, p. 186-187].

În opinia noastră, ar fi mai corect de fixat următoarea formulare: termenul de „muncitor-migrant” pre-
supune persoana, care migrează din ţara a cărei cetăţenie o deţine sau de reşedinţă permanentă în altă 
ţară, cetăţenia căreia persoana în cauză nu o deţine, cu scopul de a obţine un loc de muncă, nu din cont 
propriu, şi include orice persoană admisă în conformitate cu legislaţia statului-gazdă sau cu acordurile 
internaţionale ale statului-gazdă, în calitate de muncitor migrant.

Convenţia cu privire la abuzurile în domeniul migraţiei şi cu privire la asigurarea muncitorilor migranţi 
a egalităţii posibilităţilor şi adresării din 1975, nu a adus o contribuție considerabilă la dezvoltarea no-
ţiunii de „muncitor migrant.” Prin noţiunea de muncitor migrant în această Convenţie la fel înțelegem 
persoana, care migrează legal dintr-un stat în altul cu scopul obţinerii unui loc de muncă, nu din cont 
personal. Convenţia nu dă niciun fel de inovaţii şi modificări esenţiale în însăşi determinarea noţiunii de 
„muncitor-migrant”, însă stabileşte noţiunea de „membrii familiei,” sub care se are în vedere soţia-soțul 
muncitorului migrant şi copiii, părinții care se află la întreţinerea acestuia [4, p.62].

Noţiunea de „muncitor migrant” a obţinut o dezvoltare continuă în Convenţia ONU cu privire la pro-
tecţia drepturilor muncitorilor migranţi şi membrilor familiilor lor din 1990. Determinarea dată la această 
Convenţie este, în opinia noastră, mult mai exactă şi corespunde situaţiei create în domeniul migraţiei 
muncii contemporane. 

În Convenţie, în afară de noţiunea de „muncitor migrant,” se elucidează şi un şir de alte noţiuni, care 
anterior nu se aplicau în acordurile cu privire la migraţia muncii [5, p. 87-89].
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Necesită a fi  menţionat că, într-un şir de state noţiunea de „muncitor migrant” se foloseşte într-un 
sens restrâns al cuvântului, uneori este substituit cu termenul de „forţă de muncă din străinătate”. Atât în 
primul, cât şi în al doilea caz este vorba de persoanele, care îndeplinesc o muncă oarecare în baza unui 
contract de angajare şi sunt obligate să părăsească statul-gazdă la expirarea termenului contractului. 

Concomitent, divizarea muncitorilor migranţi în anumite categorii în prezenta Convenţie are impor-
tanţă deosebită, deoarece ne permite de a lua în consideraţie statutul legal al diferitelor categorii de 
muncitori migranţi, cu drepturi şi obligaţii ce sunt caracteristice doar pentru aceste categorii, la fel per-
mite pe deplin şi detaliat de elucidat însăşi noţiunea de „muncitor migrant”, care anterior era expusă doar 
în linii generale.   

În lumina celor menționate, subliniem faptul că, în Convenţiile analizate, noţiunea de „muncitor mi-
grant” include persoanele, ce intră pe teritoriul statului, a cărui cetăţenie nu o deţin, atât pentru şedere şi 
desfăşurarea activităţii lucrative temporare, cât şi permanente [6,  p. 164]. 

În doctrina dreptului internaţional la fel nu există un punct de vedere comun privitor la termenii fo-
losiţi. În linii generale, trebuie să menționăm, că termenul „muncitor migrant” se întrebuințează mai cu 
seamă în acordurile internaționale. În legislația internă a statelor şi în doctrina dreptului internațional ter-
menul dat este substituit cu alți termeni, dar în toate cazurile e vorba de unele şi aceleaşi persoane, adică: 
persoanele care migrează în statul, cetățenia căruia nu o dețin, în scopul exercitării activității lucrative, şi 
statutul lor juridic este reglementat atât de normele dreptului internațional, cât şi de normele legislației 
interne a statelor [7, p. 56-59].

Astfel, oricare noțiune ar cuprinde aceste persoane, printre ele întotdeauna se poate de evidențiat 
categorii aparte în dependență de termenele de şedere în țara-gazdă, caracterul lucrării efectuate şi 
cerințele de executare. În concluzie, cele mai reuşite noțiuni şi termeni sunt întrebuințați în Convenția 
ONU cu privire la protecția drepturilor tuturor muncitorilor migranți şi a membrilor familiilor lor din 1990, 
dat fiind faptul că ele permit de a lua în considerație aspectele şi diferențele legale ale categoriilor aparte 
de muncitori migranți. Participarea statelor la această Convenție ar fi fost, desigur, utilă din punctul de 
vedere al elaborării unei abordări unice de întrebuințare a terminologiei şi de perfecționare a legislației 
interne în domeniul migrației muncii. 
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