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Proiectul IF/11.01-04.01 Migrant în România interculturală
Nr. 282 / 24.06.13
Propunere de modificare legislativă referitoare la respectarea unor drepturi
fundamentale pentru străinii toleraţi

Descrierea situaţiei actuale:
Conform legislaţiei în vigoare, cetăţenii străini care au statut de tolerat nu au
garantat pe teritoriul României decât dreptul fundamental la muncă. Imposibilitatea
precizării unui termen limită pentru care un străin deţine acest statut face ca acestă
posibilitate să fie doar teoretică. Legislaţia prevede că termenul pentru care este
acordată tolerarea este de până la 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Acestă
prelungire sine die face imposibilă perspectiva practică ca această categorie de
străini să intre pe piaţa muncii şi să încheierea unui contract de muncă prin care să
îşi asigure un venit oarecare pentru subzistenţă.
Aşa cum arată studiile, numărul toleraţilor este mic dar majoritatea nu au un
venit care să le asigure măcar posibilitatea deţinerii unei locuinţe sau deţinerea
asigurării de sănătate. Astfel că există riscul ca unii dintre ei să stea pe străzi iar în
cazul în care sunt bolnavi să nu li se asigură asistenţă medical decât în caz de
urgenţă.
Schimbări preconizate:
Prin crearea posibilităţii legale de asigurare temporară a unei locuinţe străinilor
toleraţi care nu au niciun venit şi menţinerea asigurării medicale pentru străinii toleraţi
care nu au beneficiat de asistenţă medicală pe perioada cât au fost asiguraţi se
instituie legal posibilitatea respectării unor drepturi fundamentale ale omului cum este
dreptul la o locuinţă şi cel la asistenţă medicală.
Impactul socio-economic : Nu e cazul
Impactul financiar: Nu e cazul
Modificări legislative:
Modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, după cum
urmează:
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1. Completarea art.104 alin.5 cu un nou alineat, alin.5˄4 care va avea
următorul conţinut:„(5˄4)Pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe
teritoriul României, străinii fără locuinţă au acces la Centrele înfiinţate pentru străinii
luaţi în custodie publică, în limita locurilor disponibile. Statul poate înfiinţa adăposturi
pentru străinii toleraţi care nu au unde să locuiască şi nu au niciun venit”.
2.Completarea art.104 alin.5 cu un nou alin.5˄5 care va avea următorul

conţinut:„(5˄5)Pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul
României, străinii care anterior au avut asigurare medicală şi nu au beneficiat de
asistenţă medicală li se va menţine asigurarea”.
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