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Deşi nu atât de dezvoltată economic precum alte ţări din Europa, România a atras în ultimii  
25 de ani, după căderea regimului comunist şi după deschiderea graniţelor, un număr relativ important 
de cetăţeni străini, unii dintre aceştia refugiaţi. La nivelul anului 2012, ponderea acestora în populaţia 
României era de 0,5%, iar numărul persoanelor străine care locuiau în România la nivelul anului 
2012, indiferent de forma legală care le conferă acest drept, era de 100 212, incluzând cetăţeni atât din 
ţări UE, cât şi din ţări non-UE1. 

Cartea doamnei Giorgiana-Cristina Rentea abordează, prin urmare, o temă de stringentă 
actualitate, dar şi cu prelungiri în perspectiva viitorului: aceea a imigranţilor şi a refugiaţilor care aleg 
drept destinaţie România. În cele şase capitole în care este structurată materia sunt abordate şi aspecte 
de legislaţie privind drepturile acordate cetăţenilor străini, incluzând accesul la permisul de şedere sau 
la permisul de muncă, precum şi condiţiile acordării cetăţeniei române. Primele cinci capitole, 
reprezentând aproximativ o treime din carte, tratează aspecte teoretice şi legale ale migraţiei. Ultimul 
capitol, cel mai întins, reprezentând contribuţia cea mai importantă a autoarei la temă, prezintă o 
cercetare efectuată pe 23 de subiecţi imigranţi şi refugiaţi, cu referire la experienţa lor de migraţie şi 
de adaptare la societatea românescă. 

Capitolul întâi, „Migraţia internaţională. Perspective teoretice”, realizează o trecere în revistă a 
celor mai importante teorii care au încercat să explice acest fenomen. În mod inspirat, este reprodusă 
opinia lui Joaquin Arango2, care surprinde un lucru pe care cercetătorii din trecut şi cei din prezent  
l-au resimţit adesea în munca lor, anume că teoriile nu pot explica decât parţial fenomenul complex 
numit migraţie. 

Dincolo de aceste dificultăţi metodologice, teoretice, o definiţie unanim acceptată a migraţiei 
pare a fi cea dată de Rainer Bauböck3, care vede migraţia ca pe o „formă de mobilitate umană, ce 
implică trecerea graniţelor teritoriale şi stabilirea rezidenţei într-o altă municipalitate, regiune sau ţară”. 

Capitolul al doilea abordează „Integrarea imigranţilor şi a refugiaţilor”, luând în discuţie 
aspecte care ţin de procesul integrării privit ca fenomen bidirecţional al unei diade formate din dorinţa 
de conservare a culturii de origine, pe de-o parte, şi aculturaţie, pe de altă parte, aspecte resimţite, în 
proporţii diferite, de toţi imigranţii. 

Autoarea operează cu viziunea lui Sergio Carrera, descrisă în lucrarea sa A typology of 
different integration programmes in EU4, potrivit căreia „incluziunea imigranţilor” este manifestată 
prin intermediul a trei procese: integrare, asimilare sau multiculturalism. 

Nu lipsesc exemplificări ale tipurilor de politici implementate de diferite state în ceea ce 
priveşte modul de tratare a imigranţilor şi drepturile acordate acestora, precum accesul la piaţa muncii 
                                                 

1 http://www.realitatea.net/vezi-harta-completa-a-strainilor-care-locuiesc-in-romania_984721.html  
2 Profesor de sociologie la Universidad Complutense din Madrid şi director al Centro de 

Estudios Sobre Migraciones din cadrul Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, Madrid.  
3 Profesor şi cercetător de origine austriacă; din 2007 conduce catedra de teorie politică şi 

socială la European University Institute din Florenţa, Italia. 
4 Sergio Carrera lucrează la Centre for European Policy Studies (CEPS) din Bruxelles, este 

doctor în drept, expert extern al Parlamentului European, specialist în teme de migraţie, cetăţenie, 
integrare şi frontiere statale. 



 Recenzii şi note de lectură 2 316 

şi la asigurări sociale. În acest sens, este prezentată şi analizată o listă a lui R. Penninx5 privind 
principalele politici de integrare avute în vedere în diferite legislaţii europene, cum sunt: dimensiunea 
legală sau politică (pornind de la politica de acordare a cetăţeniei şi politici de acces la drepturile 
politice), dimensiunea socio-economică (acces la piaţa muncii, formare profesională, asigurări 
sociale, asistenţă socială, locuinţă etc), dimensiunea cultural-religioasă (dreptul la exprimarea 
specificului etnic, cultural şi religios). Sunt prezentate, de asemenea, politici proprii ale unor ţări care 
combină sui-generis, în diferite proporţii, cele trei abordări (p. 34–35). 

Ultima parte a capitolului menţionează principalele tipuri de strategii pe care imigranţii le 
adoptă în relaţia lor cu statul primitor: asimilarea – situaţia când migranţii acceptă valorile statului-
gazdă şi renunţă la propria identitate culturală; integrarea – când imigranţii îşi păstrează identitatea 
culturală, dar adoptă şi modele culturale din statul în care s-au stabilit; separarea sau segregarea – când 
imigranţii îşi limitează contactele cu societatea-gazdă şi ţin să îşi menţină identitatea culturală; 
marginalizarea – imigranţii nu întreprind acţiuni nici ca să îşi păstreze cultura, nici ca să preia modelul 
cultural al populaţiei majoritare, mai ales din dorinţa de evitare a interacţiunilor cu aceasta (p. 40). 

Analizând strategiile de mai sus, putem spune că abordările teoreticienilor identifică voinţa 
individului sau a grupului de a adopta un anumit tip de conduită ca prevalând în raport cu influenţa pe 
care o exercită statul şi societatea pentru ca acesta să adopte un anumit tip de comportament. Deşi 
dintr-o analiză nu trebuie exclus nici sistemul social-politic, aşa cum vom descoperi mai târziu pe 
parcursul dezvoltării temei, şi cei intervievaţi, anume tocmai migranţii implicaţi direct în procesul de 
acomodare în societatea-gazdă, indică tot motivaţia şi interesul propriu de a adopta un comportament 
sau altul ca fiind cei mai importanţi factori de integrare în societatea care i-a primit. 

Al treilea capitol se preocupă de „Politicile României privind imigraţia şi integrarea socială”, 
conturând o imagine a legislaţiei privind diferitele legi şi tratate internaţionale ratificate de România 
cu scopul de a oferi imigranţilor drepturi şi şanse egale cu populaţia rezidentă.  

Din statisticile prezentate de MIPEX6 în 2010, care analizează politicile de integrare a 
imigranţilor, atât în ţările europene, cât şi în alte câteva state din lume, România avea un scor de 45 de 
puncte, care o plasa în zona de mijloc, foarte aproape de ţările Europei occidentale. Austria avea un 
scor de 42, iar Franţa de 51, în timp ce Italia avea 60, iar Spania 63. La calcularea acestui scor au fost 
luate în considerare politicile antidiscriminare, mobilitatea pe piaţa muncii, reunificarea familială, 
rezidenţa pe termen lung, accesul la cetăţenie, accesul la educaţie (inclusiv pentru copiii imigranţilor) 
şi participarea politică. Rezultă că, la nivelul anului 2010, România se situa peste ţările central-
europene şi peste ţările baltice în privinţa acestor politici. 

Datele oficiale disponibile în anul 2012 arătau că cei mai mulţi cetăţeni străini cu drept de 
şedere pe teritoriul României proveneau din Republica Moldova (14 657), Turcia (6 693) şi China  
(4 248), iar cei cu şedere permanentă din China (2 640), Turcia  (2 112) şi Siria (973). Bucureştiul şi 
judeţele mari, ca Iaşi, Ilfov, Constanţa, Cluj, Timiş, au atras cei mai mulţi dintre aceştia. 

Cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii 
români la asistenţă socială şi asigurări medicale, precum şi la alocaţii pentru minori. Accesul la un loc 
de muncă şi la educaţie este similar cu acela al cetăţenilor români, însă uneori anumite condiţii diferă; 
una dintre acestea este legată de aplicarea unor taxe mai mari pentru accesul la învăţământul superior, 
condiţie pusă pentru unele categorii de cetăţeni străini. Alte categorii, precum cei care au cel puţin un 
părinte român sau cei care şi-au redobândit cetăţenia, au dreptul şi la învăţământ superior finanţat 
integral de către statul român, dar şi la burse. 

Capitolul al patrulea, „Cetăţenia: perspective teoretice, practice şi comparative”, şi al cincilea, 
„Politica privind acordarea cetăţeniei în România”, oferă perspective teoretice asupra cetăţeniei şi 
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asupra raporturilor persoanei cu statul care i-o oferă. Sunt aduse în discuţie argumente istorice, 
filosofice şi juridice pentru a explica diferitele moduri în care statele lumii au legitimat cetăţenia. Sunt 
menţionate, de asemenea, modurile în care oamenii au ales să se raporteze la statutul de cetăţeni. 
Astfel, de exemplu, în unele state este permisă dubla cetăţenie, România fiind una din ţările care 
acceptă această situaţie. Analiza statutului respectiv este realizată luând în calcul mai mulţi factori: 
drepturile cetăţenilor, obligaţiile, participarea politică, identitatea individuală şi de grup etc. 

Legislaţia românească prevede că o persoană care se naşte într-o familie în care cel puţin unul 
dintre părinţi este cetăţean român, indiferent dacă se naşte sau nu pe teritoriul României, primeşte 
cetăţenia română. Sunt prezentate apoi o serie de situaţii şi condiţii în care o persoană care a fost 
cetăţean român sau este cetăţean străin poate să redobândească, respectiv, să dobândească, la cerere, 
cetăţenia română. Avantajele deţinerii cetăţenei sunt prezentate pe larg în acest capitol.  

Cazul cetăţenilor moldoveni este indicat ca fiind unul special, unii dintre aceştia pot obţine 
chiar pensie plătită de statul român după stabilirea rezidenţei/domiciliului în România (p. 204). 

Datele oficiale menţionate în lucrare arată că în 2009 statul român a acordat un număr de 9 399 
de cetăţenii, pentru diferite tipuri de cereri, circumscrise diferitelor legi (redobândire, cetăţenie la 
cerere), acesta fiind cel mai ridicat nivel din 1991 încoace. De exemplu, în anul 2008 au fost acordate 
5 545 de cetăţenii, iar în 1999 un număr de doar 247. Din păcate, lucru sesizat şi de autoare, nu există 
date referitoare la ţara de provenienţă a celor care au dobândit cetăţenia română, fie în nume personal, 
fie împreună cu copiii minori, întrucât legislaţia nu prevede consemnarea acestor aspecte. 

Un element important al lucrării este acela că ea explică un întreg circuit urmat de aceste 
persoane pentru a veni în România, precum şi un circuit al documentelor pe care orice străin trebuie 
să le întocmească pentru a se stabili în ţara noastră şi a dobândi ulterior cetăţenia română.  

De departe, cea mai valoroasă parte a cărţii este constituită din capitolul al şaselea, cel care dă 
chiar titlul cărţii: „Experienţe ale integrării şi motivaţii pentru obţinerea cetăţeniei române în rândul 
imigranţilor şi refugiaţilor din România”. Acesta valorifică rezultatele unei cercetări realizate de 
autoare pe un lot de 23 de subiecţi, dintre care 11 imigranţi şi 12 refugiaţi. Din lot fac parte 10 femei 
şi 13 bărbaţi, dintre care 13 persoane sunt de religie creştină, 9 sunt musulmani şi o persoană este de 
altă confesiune. Din punct de vedere al ţării de origine, lotul este neomogen, cuprinzând persoane din 
mai multe ţări şi de pe mai multe continente: 6 din Republica Moldova, 5 din ţări africane, 8 din ţări 
din Orientul Mijlociu (din care 6 din Irak; iar 4 din alte ţări de pe glob). 

Cercetarea se bazează pe un chestionar şi o grilă de interviu, prezente, de asemenea, şi în 
anexele cărţii, conţinând întrebări ce vizează aspectele vieţii imigranţilor priveşte dintr-o perspectivă 
juridică, precum şi aspecte ale modului de integrare a respondenţilor în societatea românească. Dacă, 
în cazul refugiaţilor, motivaţia pentru a migra este impusă de nevoia de a-şi salva viaţa, ceilalţi au 
interese diverse.  

Este bine pus în evidenţă şi rolul reţelelor sociale. Acestea sunt folosite pentru a primi 
informaţii sau ajutor, sunt contactate nu numai înainte de a migra, în cazul celor care au migrat 
voluntar, dar se formează şi aici. Oameni cunoscuţi la facultate sau la moschee, de exemplu, sunt 
incluşi mai apoi în aceste reţele sociale în interiorul cărora cei veniţi mai demult oferă sprijin noilor 
veniţi. Mulţi migranţi povestesc faptul că au primit ajutor în rezolvarea unor probleme legate de traiul 
de zi cu zi, inclusiv în relaţiile cu autorităţile, de înlesnirea accesului la servicii medicale sau chiar în 
privinţa unor ajutoare băneşti. Uneori apar şi dezamăgiri în derularea acestor relaţii interpersonale, 
unii migranţi se distanţează de grup şi nu mai participă la viaţa socială sau nu îi mai ajută pe ceilalţi, 
aceştia fiind acuzaţi de „individualism”. 

Cei mai mulţi migranţi nu se limitează doar la prietenii cu conaţionali sau persoane care au 
aceeaşi religie, ci intră în contact cu populaţia majoritară, afirmând că religia nu este o barieră. 
Conform chiar propriilor afirmaţii, ceea ce contează este relaţia de prietenie şi respect reciproc. 

Un lucru unanim susţinut de către toţi participanţii la interviu este că românii sunt consideraţi 
toleranţi (p. 170), deschişi, nu discriminează (p. 166), iar rasismul, practic, nu există (p. 180). 

Pentru cei mai mulţi dintre imigranţi, ţara noastră reprezintă un stat sigur, unde pot duce o 
viaţă normală fără să le fie teamă, lucru subliniat în special de către unii refugiaţi. Sentimentele faţă 
de România sunt dintre cele pozitive, între participanţii la studiu numărându-se persoane care spun că 
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şi-ar schimba chiar şi numele, iar cei mai mulţi, după o anumită perioadă de locuire aici, se consideră 
„cumva” români.  

Statul român este privit ca unul care are grijă de cetăţean; este foarte apreciată construcţia 
social-politică pe care statul român funcţionează. În percepţia imigranţilor stabiliţi în România, statul 
român, prin modul cum este alcătuit şi condus, oferă multe forme de protecţie individului, precum şi 
siguranţă pentru viitor. Sunt reliefate în răspunsuri în special sistemul de asigurări sociale (pensii, 
şomaj, alocaţii pentru copii sau de susţinere a familiei), sistemul de sănătate cu acces pentru toată 
lumea (deşi uneori cu lipsuri sau cu necesitatea de plăţi informale), sistemul de educaţie, inclusiv 
sistemul de învăţământ superior şi accesul pe piaţa muncii. În unele ţări din Orientul Mijlociu aceste 
sisteme nu există. 

Bibliografia pe care se sprijină demersul autoarei este consistentă, actuală, fiind utilizată în 
mod echilibrat pentru susţinerea unor idei şi argumente specifice diferitelor probleme abordate.  

Este îmbucurător pentru cine parcurge materia cărţii, în special ultimul capitol, să descopere 
atitudinea pozitivă a imigranţilor faţă de România, aprecierea pentru unele dintre cele mai importante 
sisteme ale statului român construite în favoarea cetăţenilor săi; aşa cum am subliniat mai sus, 
sistemul asigurărilor sociale, sistemul medical şi sistemul de educaţie. Fără să-şi fi propus acest lucru, 
cartea face un serviciu statului român, imaginii lui, prezentând opiniile unor cetăţeni nou-veniţi 
despre aceste sisteme.  

De asemenea, părerea imigranţilor infirmă imaginea indusă la nivelul mass-mediei europene, 
potrivit căreia românii ar discrimina persoanele aparţinând altor confesiuni religioase decât cea 
majoritară sau ar practica segregarea pe criterii etnice şi de culoare a pielii. Persoanele de culoare 
intervievate în această cercetare susţin că nu au avut probleme de acest fel. În aceste condiţii se poate 
uşor înţelege că aceasta este de fapt realitatea şi nu cea construită de diverse instituţii media, politice 
sau asociaţii non-guvernamentale, din motive care ne scapă de cele mai multe ori. Ar putea proveni 
chiar din necunoaştere sau dintr-o pornire de negare a realităţii. 

Lucrarea doamnei Georgiana-Cristina Rentea, De la imigranţi la cetăţeni români: Experienţe 
ale integrării şi motivaţii pentru obţinerea cetăţeniei, poate fi utilă atât pentru mediul academic, 
ştiinţific, universitar, cât şi pentru actorii direct implicaţi, instituţii şi persoane particulare, pentru că 
referirile la legislaţie şi la practica naţională şi internaţională sunt bogate şi bine fundamentate pe o 
investigaţie atent construită şi urmărită, oferind explicaţii pertinente şi referinţe actuale. 
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