
Cuvânt-înainte 

Motto: „Nu tr i nici cu gândul la trecut, nici la viitor, 
doar las  munca zilnic  s  î i foloseasc  toat  energia 
i vei ajunge s  fii satisf cut” 

Sir William Osler 

Fenomene negative cum sunt: cre terea s r ciei, a omajului i evolu ia 
demografic  negativ  sunt consecin ele insecurit ii în care tr im, i se dato-
reaz  multiplelor i variatelor forme de dezvoltare economic i social ; impac-
tul i efectele migra iei interna ionale aflat  în expansiune influen eaz  de ase-
menea pia a muncii i, pe cale de consecin , politica social . Orice stat, în 
fiecare etap  pe care o traverseaz  trebuie s  r spund  unor astfel de provoc ri, 
s  fie preg tit s  g seasc  un echilibru viabil între protec ia social , echitatea 
func ion rii sistemului legislativ al muncii i eficien a economic , urm rind 
permanent adaptarea lor la realit ile economice i sociale contemporane.

Aceast  lucrare î i propune o analiz  sistematizat , complet i la zi a nor-
melor juridice interna ionale (ONU, OIM), a celor elaborate de Consiliul Europei 
i Uniunea European  cu privire la protec ia migran ilor. Lucrarea se adreseaz

speciali tilor, tuturor celor care doresc s  lucreze în afara grani elor rii i, nu în 
ultimul rând, se adreseaz  studen ilor în drept, în special studen ilor-masteranzi 
care doresc s  dobândeasc  o specializare în domeniul dreptului social european 
sau/ i al rela iilor de munc i industriale oferindu-le un instrument de preg tire a 
examenelor, temeiurile epistemice i aplicative de a studia i în elege mai u or
maniera în care sunt grefate drepturile de securitate social  pe rela ia individual
de munc i cum se integreaz  acestea în procesul globaliz rii dup  intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona (1 decembrie 2009).  

Mul umesc editurii C.H. Beck, care a f cut posibil  apari ia lucr rii, mul-
umesc studen ilor mei, care prin cercetarea întreprins i participarea lor 

activ  la dezbateri m-au determinat s  scriu aceast  carte i mul umesc antici-
pat tuturor cititorilor ei. Îmi doresc ca prin aceast  lucrare s  nu trezesc doar 
curiozitatea publicului interesat sau a speciali tilor, ci, mai ales, dorin a aces-
tora de a se apleca mai profund asupra unei problematici cu care, mai 
devreme sau mai târziu, ne confrunt m cu to ii.
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