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Raportul seminarului local
„Noutăţile legislative referitoare la statutul străinului în România”
Timişoara, 03 decembrie 2014
Miercuri 3 decembrie 2014 cafeneaua „Pacha” din Timișoara (Str. Daliei nr. 26) a găzduit
Seminarul local „Noutăţile legislative referitoare la statutul străinului în România”, desfășurat în cadrul
proiectului „Migrant în România interculturală” etapa III. Proiectul este implementat de Institutul
Intercultural Timişoara în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru
Resurse Civice Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti şi finanţat
prin Programul General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii" / Programul anual 2013.
Proiectul îşi propune întărirea coeziunii sociale a migranţilor din România, prin menţinerea unor
mecanisme de consultare între autorităţile publice şi a comunităţile de străini din Cluj‐Napoca,
Timişoara, Bucureşti, Constanţa şi Iaşi, vizând persoanele din afara Uniunii Europene, cu drept de şedere
în România.
Seminarul local din data de 03 decembrie 2014 a adus în discuţie noutăţile legislative cu privire
la statutul străinilor, statutul studentului, problemele străinilor din Timișoara și idei de soluționare a
problemelor cu care se confruntă migranţi.
La invitația transmisă de către Institutul Intercultural Timișoara, au răspuns pozitiv 31 de
persoane, reprezentând următoarele instituţii / organizaţii / comunităţi:









AJOFM Timiş
Centrul Cultural Româno‐Arab
Centrul Multicultural Timişoara
Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil – Timişoara
Comunitatea africană de vest
Comunitatea basarabenilor
Comunitatea palestineană
Comunitatea studenţilor străini
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Consiliul Europei – formator
CRCPSA Timişoara
Expat Solutions
Institutul Intercultural Timişoara
Instituţia Prefectului judeţului Timiş
ITPF Timişoara
Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului Timişoara
Mediator intercultural Timişoara
MMFPSPV / Primăria Timişoara
Student la Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara.

Seminarul a fost deschis de Romina Matei, responsabil cu seminariile locale și cu cele naționale
în cadrul proiectului Migrant în România interculturală, care a mulțumit celor prezenți și a prezentat
proiectul, precum și mecanismul de consultare instituit cu comunitățile de migranți prin seminariile
locale și naționale. În urma prezentărilor persoanelor din sală, Romina Matei a prezentat agenda, pe
care se regăseau: noutăţile legislative cu privire la statutul străinilor, statutul studentului, problemele
străinilor din Timișoara și idei de soluționare a problemelor cu care se confruntă migranţii. De asemenea
a fost prezentat și evenimentul organizat de stagiarele Institutului Intercultural Timișoara, care au
realizat un atelier de fotografie cu tinerii migranți din oraș și un concurs de fotografii intitulat „Timișoara
from your eyes”.
Au fost prezentate pe scurt noutățile legislative din domeniul migrației, iar migranții prezenți au
menționat că sunt bucuroși privind noutățile care îi privesc pe studenți şi cele referitoare la încadrarea în
muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României. Apoi Romina Matei l‐a invitat pe Călin Rus,
specialist metodologie de consultare, comunicare şi formare, să vorbească despre propunerile de
modificări legislative înaintate de Institutul Intercultural Timișoara. Călin Rus a zis ca aceste propuneri au
pornit de la nevoile unor străini dar au impact general la nivel de societate.


Prima propunere se referă la accesul la informații cu privire la legislație. Este nevoie de o
bază de date în care legile să fie actualizate. Deocamdată există portalul
http://legislatie.just.ro/ însă acesta nu este actualizat, textele de lege nu sunt la zi.



A doua propunere vizează medicii care au absolvit o facultate de profil în România.
România se confruntă la ora actuală cu o lipsă de medici pe de‐o parte, iar pe de altă
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parte sunt mulți străini care au urmat o facultate medicală fără drept de praxis medical.
Propunerea legislativă vizează acordarea dreptului de practicare a meseriei de medic pe
teritoriul României. Această schimbare se poate face prin modificarea legii nr. 95/2006
reforma în domeniul sănătăţii. La Art. 370 ar fi util să se introducă un paragraf în care să
se specifice că cetăţenii statelor terţe, dacă au urmat un program de rezidenţiat în
România sau într‐ unul din statele membre ale Uniunii Europene, într‐un stat aparţinând
Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, să aibă dreptul de a practica
meseria de medic pe teritoriul României.


A treia propunere este și cea mai controversată, ea se poate rezuma astfel: orice
instituție publică să nu mai ceară de la cetățean informații, date, documente pe care altă
instituție publică le are. Datele cu caracter personal să fie introduse într‐un sistem
online creându‐se astfel un sistem online IT corelat între instituţii. Această măsură a fost
încurajată şi de către Banca Mondială în direcția creșterii informatizării administrației
publice. Mai exact recomandarea Băncii Mondiale este: „Crearea unor sisteme de
raportare corelate, crearea posibilităţii de raportare online, pentru eliminarea situaţiilor
în care se transmit aceleaşi date în formate diferite către două sau mai multe autorităţi.”

Călin Rus a menționat că pe aceste trei direcții se va începe o promovare puternică și că
așteaptarea este ca măcar una să fie adoptată. A mai menţionat că anumite discuţii pe marginea
propunerilor au fost purtate şi cu alte organizaţii neguvernamentale interesate de acest subiect,
amintim aici Academia de Advocay Timişoara şi Grațian Mihăilescu, expert și activist ‐
http://adevarul.ro/blogs/gratian.mihailescu.
În cadrul seminarului au urmat discuții libere privind propunerile prezentate. Au fost aduse
argumente pro şi contra la fiecare propunere, cea mai discutată fiind propunerea trei, deoarece unii
reprezentanţi ai instituţiilor publice au declarat că implementarea unei astfel de propuneri este
costisitoare şi puţin probabilă, luând în considerare infrastructura existentă la momentul actual.
Un alt subiect abordat în cadrul seminarului a fost statutul mediatorilor. S‐a făcut o prezentare a
rețelei de mediatori și a rolului acesteia așa cum este perceput de mediatorii cu ședere de lungă durată
în România și cu experiență în interacțiunea cu comunitățile și instituțiile. O propunere a fost înaintarea
unei scrisori către Instituţia Prefectului Timiş prin care să se facă cunoscută reţeaua de mediatori
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interculturali şi mediatorii din Timişoara să fie recunoscuţi ca persoane certificate și cu experiență și
contracte.
Mediatorii interculturali din Timişoara au cerut ca la Instituţia Prefectului să existe un registru cu
mediatori pentru a se face apel la competențele lor în caz de nevoie. O altă propunere în vederea
susţinerii reţelei de mediatori interculturali a fost să se trimită o adresă oficială către toate birourile
Inspectoratului General pentru Imigrări – birourile deconcentrate, prin care să se aducă la cunoştinţă
membrii reţelei de mediatori interculturali şi competenţelr lor. Astfel s‐ar rezolva o problemă majoră a
lor, acea că instituțiile nu îi recunosc, că există o problemă de legitimitate. Nevoia mediatorilor este de a
fi investiţi în rolul lor de mediatori interculturali şi de către instituţiile publice. Domnul Mattar Munir a
declarat „Când mergem la o instituție şi ne prezentăm ca şi mediatori interculturali, dorim ca această
instituţie să ne asculte”.
O propunere din partea autorităților publice a fost să se realizeze informări publice despre
reţeaua de mediatori interculturali către instituții, mai exact informări către ministere cu rugămintea să
le transmită în teritoriu. Astfel, instituţiile din regiune vor ţine cont de recomandările venite de la centru.
Un alt subiect abordat a fost propunerea de noi idei de proiecte. S‐a identificat ca o nevoie
sensibilizarea funcţionarilor publici cu privire la diversitatea culturală. Astfel, o propunere din partea
grupului de lucru a fost organizarea unor cursuri de formare pentru funcționarii publici pe tema
comunicării interculturale.
Seminarul local s‐a finalizat cu expoziţia de fotografie realizată de tineri migranţi, în cadrul
proiectului „Timișoara from your eyes”, proiect care a fost coordonat de către o echipă de tinere
stagiare ale Institutului Intercultural Timișoara în colaborare cu asociația Spirit Tânăr și Centrul
Multicultural din Timişoara. Intenția proiectului a fost de a colecta imagini din Timișoara, surprinse cu
aparatul foto de către tineri migranţi. În cadrul proiectului au fost realizate 12 fotografii iar participanţii
din cadrul seminarului local de la Timişoara au votat fotografia preferată. Astfel a fost desemnată
câştigătoare fotografia considerată de participanții la seminar ca fiind cea mai reprezentativă pentru
Timişoara. Fotografia aleasă va fi publicată pe coperta următorului număr al revistei „Migrant în
România”.
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Concluziile seminarului
1. Pentru o mai bună funcţionare a reţelei de mediatori interculturali de la nivel local este
nevoie de o recunoaştere din partea instituţiilor publice a competenţelor mediatorilor interculturali.
2. Este nevoie de un efort colectiv pentru a susţine schimbprile legislative propuse, însă există
sprijin din partea autorităţilor locale.

Raport întocmit de Romina Matei, responsabil seminarii locale şi naţionale „Migrant în România
interculturală”

Coordonator proiect: Marcel Bajka
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