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sTATuTuL rEFuGiAŢiLOr îN rEpubLiCA MOLDOVA Şi 
rEALizArEA îN prACTiCă A prEVEDEriLOr LEGALE

Alexandru CAUiA, master, lector asistent

À ce jour, plus de 140 gouvernements ont signé la Convention des Nations unies relative au 
statut des réfugiés (1951). Cette Convention comprend une définition du terme «réfugié» 
qui a été acceptée à l’échelle internationale. Un réfugié est une personne qui se trouve hors 
de son pays d’origine et qui risque réellement d’être victime de graves atteintes à ses droits 
fondamentaux à cause de ce qu’elle est ou de ce qu’elle croit. Cette personne ne peut pas ou 
ne veut pas retourner dans son pays parce que son gouvernement ne peut pas ou ne veut pas 
assurer sa protection. Comme chacun d’entre nous, le réfugié a des droits fondamentaux. Il a 
de plus des droits en tant que réfugié. Tout réfugié doit: être protégé contre la discrimination; 
pouvoir pratiquer sa religion; pouvoir posséder des papiers d’identité et des documents de 
voyage; bénéficier de droits relatifs à l’exercice d’une activité professionnelle; avoir accès à un 
logement, à l’enseignement et à des aides spécifiques; être protégé contre les sanctions relatives 
à l’immigration clandestine; pouvoir circuler librement. Les réfugiés doivent bénéficier d’une 
solution durable à leur situation. Ce peut être l’intégration dans le pays d’asile, la réinstallation 
dans un autre pays ou le rapatriement volontaire dans leur pays d’origine. Le retour volontaire 
doit s’effectuer dans le respect de la sécurité et de la dignité des réfugiés, et dans le respect total 
de leurs droits humains. L’histoire a en effet montré que, dans les pays où règne l’instabilité, 
les personnes concernées sont souvent contraintes de quitter leur domicile.

„Un om persecutat acasă  
este gata să fugă oriunde…“

Chiar şi o recapitulare fugitivă a istoriei omenirii ne arată că persecuţiile şi 
conflictele constituie o sursă primara a migraţiilor. Pe de altă parte, naturii umane îi 
este caracteristică capacitatea de a căuta siguranţa, înfruntînd toate obstacolele din 
cale. Este de asemenea necesar să amintim că timpul şi eforturile pe care „umanitatea“ 
le-a dedicat perfecţionării cruzimii, despotismului şi principiului forţei depăşesc de 
mii de ori perioada relativ recentă caracterizată de preocupările pentru drepturile 
omului. Şi mai scurtă este perioada actuală, cînd statele au acceptat în mod unanim, 
cel puţin la nivel retoric, că drepturile omului nu constituie o afacere pur internă 
a statului, chiar şi o putere „suverană“ nu are dreptul să trateze în mod arbitrar şi 
nestingherit de nimeni persoanele care se află în jurisdicţia sa.
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De-a lungul secolelor, oamenii au fost nevoiţi să-şi părăsească patria pentru a 
se salva de persecuţii, conflicte armate sau violenţă. În lumina acestor evoluţii, co-
munitatea internatională a reuşit să elaboreze o serie impresionantă de standarde ale 
drepturilor omului, care protejează astăzi atît drepturile individuale, cît şi cele de grup. 
Dar în pofida orientărilor democratice ale statelor lumii, problema refugiaţilor rămîne 
actuală şi în secolul nostru. Republica Moldova nu este scutită de acest „fenomen“, 
dată fiind poziţia sa geografică.1

Direcţia Principală pentru Refugiaţi, în cadrul Ministerului Justiţiei al RM, a 
început implementarea procedurii de determinare a statutului de refugiat şi obliga-
ţiile ce ţin de aceasta, ca rezultat a intrării în vigoare a Convenţiei privind statutul 
refugiatului din 1951, la 31 ianuarie 2002 pentru Republica Moldova, şi la 1 ianuarie 
2003 a Legii cu privire la statutul refugiaţilor.

Până în anul 2003, în această materie a domnit parţialitatea şi vidul legislativ. În 
lipsa unei implicări din partea Guvernului RM, Reprezentanţa Chişinău a Înaltului 
Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR) a oferit protecţie şi asistenţă 
de bază solicitanţilor de azil şi refugiaţilor care se aflau în situaţie de urgenţă.

Potrivit definiţiei de lucru dată de ICNUR, situaţiile de urgenţă pentru refugiaţi 
se referă la: „orişice situaţii în care viaţa şi bunăstarea refugiaţilor ar fi ameninţată 
dacă nu se întreprind imediat acţiunile necesare, situaţii care impun o reacţie extra-
ordinară şi măsuri excepţionale.“2

De asemenea, potrivit prevederilor Convenţiei, termenul de refugiat se va aplica 
oricărei persoane care a fost considerată refugiat potrivit aranjamentelor din 12 mai 
1926 şi 30 iunie 1928 sau potrivit convenţiilor din 28 octombrie 1933 şi din 10 februa-
rie 1938 şi protocolului din 14 septembrie 1939 sau ca urmare a aplicării Constituţiei 
Organizaţiei Internaţionale pentru Refugiaţi.

Hotărîrile de neadmitere ca refugiat luate de Organizaţia Internaţională pentru 
Refugiaţi în timpul mandatului său nu constituie o piedică pentru acordarea calităţii 
de refugiat persoanelor care în urma unor evenimente survenite înainte de l ianuarie 
1951 şi unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, 
apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara ţării a 
cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia 
acestei ţări; sau care, neavînd nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea 
reşedinţa obişnuita ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită 
respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.3

În cazul unei persoane care are mai multe cetăţenii, expresia ţara a cărei cetăţenie o 
are vizează fiecare dintre ţările a cărei cetăţenie o are. Nu va fi considerată ca lipsită de 

1 Jean Philip Lavoyer, „Refugiaţii şi persoanele intern deplasate“ // Revista de Drept de Azil 
şi Drept Umanitar anul I, Nr. 1, Chişinău 2003, pag. 17

2 Kate Janstram, Marlin Achiron, „Ghid pentru parlamentari“ // Publicaţie a reprezentanţei 
ICNUR în RM, Nr. 2, Chişinău 2001, pag. 63.

3 A Barbăneagră şi alţii, „Drepturile Omului în Republica Moldova“, ed. GARUDA — ART, 
Chişinău 1998, pag. 292.
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protecţia ţării a cărei cetăţenie o are orice persoana care, fără un motiv valabil, întemeiat 
pe teamă justificată, nu a solicitat protecţia uneia dintre ţările a cărei cetăţenie o are.

Prevederile Convenţiei vor înceta să fie aplicabile oricărei persoane vizate de 
dispoziţiile stipulate anterior, în următoarele cazuri:

1)  dacă a solicitat din nou şi în mod voluntar protecţia ţării a cărei cetăţenie o 
are: sau

2)  dacă, după ce şi-a pierdut cetăţenia, a redobândit -o în mod voluntar; sau
3)  dacă a dobândit o noua cetăţenie şi se bucură de protecţia ţării a cărei cetă-

ţenie a dobândit-o; sau
4)  dacă s-a reîntors în mod voluntar pentru a se stabili în ţara pe care a parăsit-o 

sau în afara căreia a stat de teama de a fi persecutată: sau
5)  dacă împrejurările în urma cărora ea a fost recunoscuta ca refugiat au încetat 

să existe, ea nu mai poate continua să refuze protecţia ţării a cărei cetăţenie 
o are.1

Treptat, ICNUR şi-a retras implicarea directă în procedura de determinare a 
statutului de refugiat şi în cele din urmă a transmis această responsabilitate Guver-
nului în ianuarie 2003.2

Din punct de vedere al doctrinei de Drept Internaţional, apare problema rapor-
tului dintre dreptul intern şi cel internaţional şi, implicit, dificultatea determinării 
legii aplicabile. Conform hotărîrii Curţii Constituţionale a Republicii Moldova: „În 
cazul în care între pactele şi tratatele internaţionale privind drepturile fundamentale 
ale omului şi legile interne ale ţării există neconcordanţe, organele de drept aplică 
normele dreptului internaţional. „Această dispoziţie vizează toate legile, indiferent de 
data adoptării lor. De altfel, tratatele internaţionale au prioritate numai asupra legilor 
interne, dar nu şi asupra normelor constituţionale.

Din aceste consideraţiuni, în condiţiile în care lipseşte vreo stipulare expresă 
privind normele dreptului internaţional general, trebuie să se înţeleagă că, prin in-
cluderea principiilor şi normelor unanim recunoscute ca reguli obligatorii pentru 
stat, acestora li se acordă anume o valoare constituţională şi nu una care ar exprima 
supremaţia lor asupra Constituţiei.

Respectiv, în cazul în care Republica Moldova ar deveni parte la un tratat inter-
naţional cu dispoziţii contrare prevederilor Constituţiei, acesta va intra în vigoare, 
iar normele lui vor fi recunoscute ca obligatorii şi aplicabile pentru Republica Mol-
dova numai după ce dispoziţiile constituţionale ce vin în contradicţie cu prevederile 
tratatului vor fi în prealabil revizuite, respectîndu-se toate procedurile de rigoare. 
Astfel, la expirarea a 90 zile de la depunerea instrumentelor de aderare de către Mi-
nisterul de Externe, Convenţia produce efectele juridice pentru ţara noastră, adică 
31 ianuarie 2002.

1 Convenţia privind statutul refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951, în viguare din 22 aprilie 
1954, pentru Republica Moldova din 31 ianuarie 2002, art. 1 alin (2).

2 Kate Janstram, Marlin Achiron, „Ghid pentru parlamentari“ // Publicaţie a reprezentanţei 
ICNUR în RM, Nr. 2, Chişinău 2001, pag. 64
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Convenţia urmează să fie calificată ca un document ce se referă la protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi urmează să fie aplicată prin intermediul 
art. 4 din Constituţie. Astfel, prevederile Convenţiei devin norme interne de drept 
cu o aplicabilitate prioritară faţă de normele legale existente, în caz de contradic-
ţii dintre prevederile Convenţiei şi alte legi prioritare, urmează să aibă prevederile 
Convenţiei.1

Analiza deciziilor organelor administrative pe marginea aplicării prevederilor 
Convenţiei cu privire la refugiaţi şi a altor Convenţii conexe ne demonstrează faptul 
că interpretarea greşită a normelor acestora a generat multiple probleme solicitanţilor 
de azil şi a condus la aplicarea de sancţiuni contravenţionale pentru intrare şi şedere 
ilegală în Republica Moldova. Această situaţie a fost însoţită de multiple procese 
juridice şi a format o practică în acest sens.

Astfel, practica judecătorească la acest capitol a făcut claritate asupra problemelor 
apărute. Deciziile judecătoreşti au fost întemeiate pe principiile internaţionale cutu-
miare rezultate din art. 31 şi 33 din Convenţie.

Art. 31 din Convenţie, fiind raportat prin prisma art. 14 din Declaraţia Universala 
a Drepturilor Omului, a consolidat principiul conform căruia refugiatul poate să-şi 
valorifice dreptul său la azil chiar şi în cazul cînd a trecut ilegal hotarul ţării.

Art. 33 din Convenţie a scos în evidenţă un alt principiu internaţional umanitar, 
care ar urma să fie aplicat chiar şi în cazul cînd Republica Moldova nu era parte la Con-
venţie. Acest principiu se referă la interdicţia expulzării şi returnării refugiaţilor.

Aprecierea şi aplicarea corectă a acestor principii au condus la formarea unei 
practici judiciare echitabile. În consecinţă, refugiaţilor li s-a recunoscut şi apărat 
drepturile lor fireşti.2

Odată cu intrarea în vigoare a Convenţiei din 1951, autorităţile administrative 
urmează să întreprindă un şir de măsuri în vederea organizării executării prevederilor 
acesteia, să instituie proceduri şi să examineze cererile prin care se solicită azil, să 
elibereze solicitanţilor de azil şi refugiaţilor documente de călătorie, precum şi să între-
prindă alte măsuri în vederea asigurării aplicării penale a prevederilor Convenţiei.

Astfel, poate fi relevat faptul că Convenţia din 1951 cu privire la statutul refu-
giţilor produce pentru Republica Moldova efecte juridice directe, iar prevederile 
acesteia completează cadrul juridic intern care urmează a fi respectat cu stricteţe de 
către orice persoană.

Cu toate acestea ICNUR oricum va continua să ofere asistenţă materială şi juridică 
solicitanţilor de azil şi refugiaţilor şi va monitoriza implementarea Convenţiei din 
1951 şi Legii Moldovei cu privire la statutul refugiaţilor. Potrivit unui comunicat al 

1 Ion Creangă „Aplicarea prevederilor Convenţiei din 1951 cu privire la refugiaţi de către 
eutorităţile administrative şi judecătoreşti ale Republicii Moldova“ // Materialele Con-
ferinţei cu genericul „Implementarea Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor 
şi a Protocolului din 1967 în Republica Moldova, Chişinău 2003, pag. 88.

2 Convenţia privind statutul refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951, în viguare din 22 aprilie 
1954, pentru Republica Moldova din 31 ianuarie 2002, art 31 şi 33
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Reprezentanţei Chişinău a Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, 
în 2002 ICNUR a început să finanţeze construcţia Centrului de Recepţie pentru 
Solicitanţii de Azil, situat în regiunea aeroportului. Centrul de Recepţie va include 
birouri de lucru pentru membrii personalului DPR, cât şi facilităţi pentru solicitanţii 
de azil şi organizaţii non-profit.

Situaţia refugiaţilor din Republica Moldova abia acum devine cît de cît regle-
mentată, unul dintre motivele acestei rămîneri în urmă fiind numărul relativ mic al 
refugiaţilor şi existenţa în ţară a altor probleme mult mai acute.1

Progresele în domeniu, înregistrate în ultimul timp, se datorează într-o bună 
măsură activităţii oficiului de la Chişinău al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi. Dar participarea Moldovei la Pactul de Stabilitate obligă şi statul 
să se implice în soluţionarea problemelor legate de aflarea refugiaţilor pe teritoriul 
Moldovei. Activităţile care ar trebui întreprinse ar putea include următoarele:

— crearea cadrului juridic naţional în domeniul protecţiei drepturilor refugiaţilor, 
în conformitate cu standardele internaţionale;

— înaintarea către autorităţile relevante ale Germaniei, Franţei şi SUA a solici-
tării de identificare a unei ţări care ar deveni ţară-lider pentru Moldova în 
cooperarea Moldovei în cadrul Pactului de Stabilitate;

— încheierea unor protocoale bilaterale de colaborare cu toate statele partici-
pante la Pactul de Stabilitate;

— pregătirea cadrelor juridice calificate în domeniu;
— crearea unui sistem de acordare a asistenţei juridice refugiaţilor şi solicitanţilor 

de azil din Republica Moldova;
— iniţierea schimbului permanent de informaţii între trupele de grăniceri din 

Republica Moldova, România şi Ucraina în scopul creării în continuare a 
unei baze de date pentru problemele refugiaţilor;

— organizarea unor conferinţe şi seminare în scopul clarificării şi mediatizării 
sensului a principalilor termeni utilizaţi în domeniu (refugiat, persoană 
intern deplasată, solicitant de azil etc.);

— promovarea unei campanii informaţionale în scopul sensibilizării populaţiei 
asupra problemelor cu care se confruntă refugiaţii;

— susţinerea eforturilor refugiaţilor de a se integra în societatea moldoveneas-
că.

Potrivit statisticilor, 19 milioane de solicitanţi de azil, refugiaţi şi alte persoane 
care şi-au părăsit ţările de origine se află în atenţia Înaltului Comisariat al Naţiu-
nilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR). Această organizaţie este împuternicită de 
către ONU să conducă şi să coordoneze acţiunile internaţionale ce ţin de protecţia 
refugiaţilor din întreaga lume şi de luarea deciziilor privind problemele lor. E lucru 

1 Ion Creangă „Aplicarea prevederilor Convenţiei din 1951 cu privire la refugiaţi de către 
eutorităţile administrative şi judecătoreşti ale Republicii Moldova“ // Materialele Con-
ferinţei cu genericul „Implementarea Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor 
şi a Protocolului din 1967 în Republica Moldova, Chişinău 2003, pag. 89.
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ştiut că majoritatea moldovenilor visează să capete un refugiu în ţările bogate, însă 
există oameni care solicită azil şi în ţara noastră, mulţumindu-se cu o indemnizaţie 
lunară de 10 USD.1

Despre motivele pentru care aceştia aleg R. Moldova, precum şi despre drepturile 
lor în ţara noastră, Petrus Wijninga, ambasadorul ICNUR în R. Moldova, menţiona: 

„Oamenii fug din ţările lor, pentru că nu le sunt respectate drepturile sau viaţa lor se 
află în pericol. Acestora din urmă, de regulă, li se acordă statut umanitar, iar după 
încheierea conflictelor militare sau potolirea calamităţilor naturale din cauza cărora 
s-au refugiat, ei se întorc acasă. Scopul primar al ICNUR este de a proteja drepturile 
şi bunăstarea refugiaţilor. Noi tindem să asigurăm fiecăruia dreptul de a căuta azil, 
de a găsi refugiu într-o altă ţară şi de a se întoarce acasă în mod voluntar, atunci 
când doreşte.

Deseori, refugiaţii se deplasează în cadrul fluxurilor largi ale populaţiei. Având 
cunoştinţe limitate despre migraţiune, mulţi oameni solicită azil fără vreun motiv serios. 
Aş remarca aici şi faptul că protecţia refugiaţilor poate fi obţinută prin dezvoltarea 
unor politici de administrare a migraţiunii, care să asigure drepturile refugiaţilor şi 
să reducă tensiunile din sistemele de azil. 2

ICNUR, alte agenţii interguvernamentale şi guvernele ţărilor, trebuie să adune mai 
multă informaţie cu privire la relaţia dintre azil şi migraţiune, în scopul de a înţelege 
mai bine motivele din care unii oameni renunţă să mai trăiască acasă, fenomenele 
traficului cu fiinţe umane şi alte aspecte ale mişcărilor mixte ce includ refugiaţii.

În general, Moldova este o ţară de tranzit pentru migranţii ilegali şi solicitanţii de 
azil, în drum spre Europa de Vest. Cu toate acestea, există refugiaţi care s-au stabilit 
în Moldova. Mulţi dintre ei au venit în RM foarte demult, din cauza războaielor sau 
a schimbărilor politice care au afectat ţările lor de origine. Majoritatea refugiaţilor 
s-au stabilit cu traiul în capitală, dar sunt şi familii care locuiesc la sat.

Potrivit datelor Direcţiei principale pentru refugiaţi, în Moldova au solicitat azil 
persoane din peste 30 de ţări, inclusiv Siria, Sudan, Armenia, Iordania, Georgia şi 
Kosovo. La sfîrşitul lui martie 2006, aveam înregistraţi 121 de refugiaţi recunoscuţi 
şi 112 solicitanţi de azil.

În 1997—1999 ICNUR s-a implicat activ în soluţionarea problemelor persoa-
nelor intern strămutate. Pentru cei din zonele afectate de conflictul din 1992, s-au 
reconstruit instituţii medicale şi educaţionale şi un bloc cu apartamente pentru 12 
familii în Chişinău.3

În 2003, cu sprijinul UE, a fost creat la Chişinău un centru de cazare ce poate 
găzdui circa 160 de persoane. Centrul este administrat de către guvern, iar cheltuie-

1 Jean Philip Lavoyer, „Refugiaţii şi persoanele intern deplasate“ // Revista de Drept de 
Azil şi Drept Umanitar anul I, Nr. 1, Chişinău 2003, pag. 18

2 A Barbăneagră şi alţii, „Drepturile Omului în Republica Moldova“, ed. GARUDA — ART, 
Chişinău 1998, pag. 294.

3 Jean Philip Lavoyer, „Refugiaţii şi persoanele intern deplasate“ // Revista de Drept de 
Azil şi Drept Umanitar anul I, Nr. 1, Chişinău 2003, pag. 19
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lile ce ţin de menţinerea personalului, serviciile publice, cele de pază sunt pe deplin 
acoperite de la bugetul de stat. Aici activează un psiholog, un specialist în cultură, 
un medic şi alţii.

Crearea acestei instituţii este importantă pentru asigurarea funcţionării eficiente, 
conform standardelor internaţionale, a sistemului de azil în Moldova. Solicitanţii de 
azil sunt cazaţi aici până se ia o decizie cu privire la cererea lor. Li se oferă asistenţă 
juridică, medicală şi indemnizaţii lunare. Dacă obţin statutul de refugiat, ei se pot 
ulterior angaja în câmpul muncii. Trebuie să menţionez că pentru ei este foarte dificil 
să se întreţină în situaţia economică actuală. Asistenţa oferită de către ICNUR în 
această privinţă este doar un serviciu temporar pentru cazurile vulnerabile şi include 
servicii medicale, haine de iarnă, produse alimentare pentru copii etc.

În 2005, parlamentul a adoptat amendamentele cu privire la introducerea Pro-
tecţiei umanitare ca formă suplimentară de protecţie la Legea cu privire la statutul 
refugiaţilor. Beneficiarii eligibili de acest tip de protecţie sunt cei care nu întrunesc 
criteriile Convenţiei din 1951 cu privire la refugiaţi, la care R. Moldova a aderat în 
2001, şi cărora, din anumite motive: ameninţarea vieţii ori a libertăţii în urma con-
flictelor militare, dezordinea publică ori riscul de a fi torturaţi, tratamentul inuman 
ori degradant, li se garantează protecţie internaţională.

Guvernul Moldovei a adoptat, în iunie 2005, o decizie privind documentarea 
refugiaţilor în conformitate cu legislaţia RM privind statutul refugiaţilor şi Con-
venţia din 1951. Legea adoptată a aprobat modelele buletinelor de identitate şi ale 
documentelor de călătorie pentru refugiaţi. Primele buletine de identitate au fost 
înmânate refugiaţilor recunoscuţi în decembrie 2005. Eliberarea acestor acte este 
foarte importantă, fiindcă ea le oferă refugiaţilor multe drepturi şi privilegii de care 
beneficiază cetăţenii Moldovei.

Daca nu intotdeauna spiritul, cel putin litera dreptului international a evoluat în 
timpul ce s-a scurs de la formularea articolului 14 al Declaratiei Universale a Drepturilor 
Omului care stipuleaza că: „orice persoana are dreptul să ceară şi să beneficieze de azil 
în alte tări.“1 Acest dicton rămîne suprem, deoarece persoanele, cărora le este refuzat 
azilul, ajung în situaţii ale caror consecinţe sunt deseori ireversibile. Este necesar să 
amintim cît de mult ar fi pierdut omenirea, dacă unor personalităţi eminente precum 
Sigmund Freud sau Albert Einstein li s-ar fi refuzat dreptul la azil.

1 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie a.1948, art. 14


