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INTRODUCERE 

 

Cercetarea temei de referinţă – criminalitatea organizată în spaţiul 

Schengen – pleacă de la ipoteza că în procesul de evoluţie instituţională, la nivel 

naţional, regional şi european, criminalitatea organizată joacă un rol important, 

uneori definitoriu, în demersurile politice, instituţionale şi procedurale ale 

statelor europene. 

Geneza construcţiei instituţionale europene în domeniul afacerilor interne 

porneşte de la două concepte utilizate pentru fundamentarea creării unor 

structuri de cooperare europene, respectiv terorismul şi criminalitatea organizat.  

O componentă importantă a cercetării a fost dedicată modului în care 

criminalitatea organizată a influenţat evoluţiile instituţionale în plan continental 

european şi regional sud-est european pentru combaterea acestui flagel.  
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Cercetarea de faţă se orientează pe cinci direcţii principale de acţiune, 

dezvoltate pe parcursul celor cinci capitole distincte ale tezei.  

Toate eforturile depuse pe parcursul cercetării au avut ca obiectiv 

reliefarea unor soluţii aplicabile în plan politic, legislativ, procedural şi 

instituţional al ariei abordate.  

Concluziile reţinute sunt fundamentate prin expunerea a trei studii de caz, 

două studii de cercetare, o analiză SWOT, evaluarea comparativă, analiza de 

situaţie, evaluarea unor sisteme diferite de accesare a fondurilor europene, 

utilizarea unor chestionare, validarea rezultatelor prin metode ştiinţifice de 

analiză a unor opinii exprimate la nivel înalt (şefi de poliţie, directori generali de 

organizaţii internaţionale, experţi internaţionali de renume) şi asigurarea unor 

funcţii concrete ale cercetării aplicativ-experimentale. 

Rezultatele cercetării sunt validate de formule aplicabile în plan politic, 

legislativ şi procedural, previzionând o potenţială soluţionare a multiplelor 

divagaţii actuale printr-o mai bună consolidare a unei abordări unitare europene, 

aceasta fiind unica şansă a Europei într-un mediu marcat de globalizare, 

interconectare şi dinamism social, economic, financiar şi intercultural. 

Prima direcţie a cercetării, constituind primul capitol, este dedicată 

identificării resorturilor istorico-teleologice ale modului în care clasa 

politică din diverse state europene au înţeles să abordeze conceptual şi 

politic criminalitatea organizată. De asemenea, în atenţie au intrat şi 

interconexiunile politice cu segmentul de criminalitate generată ca politică de 

stat, în special în exemplul oferit de statele din regiunea sud-est europeană. 

Conceptul de criminalitate organizată nu a fost evaluat doar din prisma 

metodelor de cercetare consacrate, respectiv preluarea definiţiilor doctrinare şi 

analiza legală, prezentarea opiniilor doctrinei şi oferirea unui concept nou, ca 
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rezultat al cercetării proprii, ci s-a orientat practico-aplicativ, spre identificarea 

implicaţiilor potenţiale ale utilizării neconforme a efectelor criminalităţii 

organizate, din punct de vedere al conexiunilor cu spaţiul Schengen. 

Din perspectiva proprie, au fost sesizate politizări excesive, utilizarea 

conceptului în atingerea unor obiective electorale, fundamentarea unor decizii 

vădit nereale şi nedrepte, amânarea aderării României şi Bulgariei la Spaţiul 

Schengen fiind doar una din multiplele situaţii în care conceptul a fost 

distorsionat şi utilizat contextual.   

Rezultatele cercetării au reflectat şi o certă incapacitate de gestionare din 

partea clasei politice a anumitor momente importante, sau poate o lipsă de 

voinţă de a gestiona acele aspecte care să ateste o viziune sau înţelegere a 

contextului global, acceptare a destinului superior al unei naţiuni în noul context 

european, unde principiile de funcţionare nu se bazează exclusiv pe interes 

propriu sau de partid, ci şi pe considerente morale specifice construcţiei 

europene.  

Cercetarea pe această componentă de conceptualizare în contextul 

evoluţiei istorice la nivel european de după cel de-al doilea război mondial şi 

rezultatele expuse îşi propun să ateste o necesitate de colaborare, chiar dacă 

marcată de resentimente, neîncredere şi naţionalism. Refuzul de a renunţa la 

atribuţii de suveranitate naţională rămâne cea mai mare provocare a perioadei 

respective (1945-1993).  

Destinul european al spaţiului balcanic este marcat de resentimente, de 

războaie de separare, de conflicte îngheţate, de clanuri criminale care ajung la 

putere pentru a-şi consolida puterea, prin acumulări în primul rând de natură 

financiară. Chiar cu riscul de a nega destinul european al statelor pe care le 

conduc, liderii din Europa de Sud-Est sunt legaţi de propriile interese şi 
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obiective financiare, şi nu reuşesc să depăşească această condiţie decât în 

contextul europenizării, ca factor de normalizare şi stabilizare internă. 

Se observă astfel o evoluţie paralelă la nivel european, în care Vestul 

construieşte vectori de stabilitate, depăşind tarele războaielor medievale 

continuate până în secolul al XX-lea, precum şi o altă dimensiune în care se 

înregistrează evoluţia regresivă a spaţiului balcanic, care încă îşi urmăreşte 

viitorul după perioada de criză post-sovietică. 

Cercetarea efectuată relevă faptul că, în ambele situaţii, criminalitatea 

organizată joacă un rol decisiv, solicitant pe termen lung în ambele situaţii, cu 

efecte care continuă şi astăzi şi care nu pot fi prevăzute,pe deplin, decât într-o 

analiză pe termen lung. 

Cea de-a treia dimensiune de cercetare pe prima direcţie de lucru este 

dedicată eforturilor programatice de reglementare prioritară a obiectivelor 

Uniunii Europene pe segmentul afacerilor interne, în care criminalitatea 

organizată joacă, de asemenea, un rol important.  

Abordarea descriptivă a programelor de la Tampere (1999), Haga (2004) 

şi Stockholm (2009) nu este destinată simplei interpretări, de altfel, destul de 

complexă prin dimensiune şi implicaţii economice şi sociale pentru crearea unui 

spaţiu al justiţiei, securităţii şi justiţiei în Europa, în forma reţinută de 

Tratatul de la Amsterdam, ci pleacă mai mult pe ideea identificării paradigmei 

care defineşte concepţia unitară de abordare europeană a segmentului şi nu doar 

individualizarea disparată a unor riscuri asimetrice (în forma abordată până la 

momentul 1999).  

Aceste programe politice au fost prefigurate de un plan de acţiune, 

adoptat la Viena, în 1998, în care cele trei dimensiuni ale spaţiului european sunt 

definite pentru următorii cel puţin 30 de ani. Cele trei dimensiuni sunt atât de 
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relevante încât vor defini inclusiv programele generale de finanţare specifice, 

începând cu anul 2006.  

Libertatea se extinde asupra conceptului libertăţii de mişcare, cu 

problemele subsecvente şi tot mai acute ale migraţiei ilegale, azilului şi 

refugiaţilor. Securitatea vizează aspecte inclusiv poliţieneşti, iar partea de justiţie 

este încă departe de ceea ce ar trebui să creeze un sistem unitar penal european, 

care va fi creat numai în contextul unor stimuli externi suficient de puternici. 

Cea de–a doua direcţie, constituind cel de-al doilea capitol, o 

reprezintă reacţia juridică a statelor democratice la efectele criminalităţii 

organizate, adică modul în care statele interacţionează pentru a produce soluţii 

la problema identificată.  

În primul rând, a fost prezentată experienţa înregistrată în Europa de Sud 

Est, ca zonă criminogenă deosebită, reţinută ca atare şi în analizele strategice 

efectuate la nivelul Europol. 

Ca o primă caracteristică, reacţia în această regiune este impusă din 

exterior, din partea unui factor stabilizator puternic, care aplică principii de 

drept internaţional umanitar în lipsa unor decizii ale Consiliul de Securitate al 

ONU (blocat la acea dată de China şi Rusia în 1999).  

Iniţiativa de a demara instituţional cooperarea poliţienească internaţională 

în regiune a fost de sorginte americană, în contextul prezenţei active militare a 

intereselor SUA, pe marginea conflictelor din Bosnia-Herţegovina şi Kosovo.  

Odată creată Iniţiativa de Cooperare în Sud–Estul Europei  - SECI, primul 

pas a fost întreprins în direcţia operaţionalizării unui centru de cooperare 

poliţienească, care a cunoscut o serie de succese în primii ani de existenţă.  

Opinia SUA exprimată încă de la începutul anilor 2000, a fost ca UE să 

preia sarcina finanţării şi susţinerii iniţiativelor regionale respective, aspect 

devenit controversial şi generator de dispute, având în vedere paralelismele 
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potenţiale cu Europol, ca „main law enforcement agency of the EU” (principala 

agenţie de aplicare a legii în UE) şi SELEC, Centrul Sud-Est european de 

aplicare a legii (fostul SECI Center).  

O a doua caracteristică a reacţiei juridice a statelor este oferită din 

perspectiva condiţionalităţii de aderare la Uniunea Europeana. Se analizează 

experienţa României în cadrul acestui proces, se evaluează etapele distincte, sub 

problemele aferente închiderii negocierilor de aderare, prezentării distincte a 

unor informaţii mai puţin accesibile publicului larg. 

Impactul oferirii unui sprijin substanţial din partea unor vectori politici 

semnificativi (ministrul federal de interne german) este reliefat ca o contribuţie 

decisivă în procesul decizional european. Este evidentă influenţa de care se 

bucură anumite state puternice europene, în cadrul asumării unor decizii de tipul 

ridicării obligativităţii vizelor sau închiderii capitolelor de negociere, între care 

Capitolul 24 „Justiţie şi Afaceri Interne” ocupă o poziţie distinctă, fiind de 

departe cel mai dificil. 

În lipsa unui actual suport similar, procesul de aderare la Schengen este 

amânat sine die, de la data preconizată a aderării, din martie 2011, trecând deja 

trei ani de zile, fără prefigurarea unei date concrete la care se va adopta o decizie 

favorabilă României în acest context. 

Deşi România a îndeplinit toate criteriile de aderare, verificate de experţi 

externi coordonaţi de Comisia Europeană, motivele invocate politic determină o 

amânare inexplicabilă din punct de vedere procedural. Ceea ce poate părea un 

avantaj – evaluarea unor experţi obiectivi, internaţionali asupra situaţiei 

României – s-a transformat într-un avantaj insuficient, sau chiar un dezavantaj, 

pentru că prezintă într-o lumină extrem de proastă autorităţile române, care din 

punct de vedere tehnic sunt pregătite pentru aderare, dar, în absenţa unei 

seriozităţi politice, riscă să piardă avantajul obiectiv al opiniei experţilor. Pe de 
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altă parte, avantajul de a face parte dintr-o agenţie Europeană – Europol – se 

transformă într-un potenţial impediment pentru un obiectiv major al României, 

deoarece „Raportul de analiză a criminalităţii organizate” – OCTA 2011 releva 

riscul aderării României şi Bulgariei la UE, în contextul recrudescenţei 

criminalităţii organizate, în eventualitatea eliminării controalelor la frontierele 

interne.  

Cea de-a treia caracteristică a reacţiei juridice a statelor este legată de 

dezvoltarea unor instrumente legale de cooperare conforme standardelor 

europene. Iniţiativele regionale în Sud - Estul Europei sunt cu atât mai 

importante cu cât în cazul în care statele nu se recunosc reciproc, ca fiind state, 

este dificil de identificat o abordare comună (vezi cele patru războaie de 

segregare a Iugoslaviei).  

O a doua problemă specifică spaţiului sud-est european este 

criminalitatea organizată dezvoltată de instituțiile de stat, care este cu siguranţă 

mult mai greu de combătut, deoarece este foarte dificil să se obţină sprijinul 

politic necesar pentru a face acest lucru. 

Implicarea SUA şi a UE în aceste dimensiuni sud-est europene este 

evidentă şi pe deplin fondată. Ambii actori internaţionali au interese majore în 

regiune, din prisma evoluţiei situaţiei operative, conform Europol, regiunea sud-

est europeană cunoscând cea mai importantă dinamică la nivel european dintre 

toate polurile de criminalitate organizată. 

Subsecvent reacţiei juridice a statelor, materializată prin semnarea 

Convenţiei SELEC, la momentul 2009, transpare necesitatea de a stabili direcţii 

de acţiune pentru implementarea acesteia. Pentru a identifica intenţiile 

majoritare care să fundamenteze o anumită abordare practică a acestor direcţii, a 

fost utilizat un chestionar pentru interpretarea unor date concrete, pe baza unui 

eşantion format din şefi de unităţi şi experţi de cel mai înalt nivel din SUA, Italia 
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Austria, Germania, Marea Britanie, statele membre SELEC, observatori la 

SELEC, precum şi din partea Europol şi a Comisiei Europene, (peste 60 de 

participanţi), cu ocazia întrunirii Grupului Consultativ SELEC din ianuarie 

2011. Absolut toţi factorii implicaţi sunt de acord cu susţinerea dezvoltării în 

continuare a SELEC, ca iniţiativă de cooperare operativă poliţienească, dar că 

modalitatea de implementare a acestei doleanţe cunoaşte interpretări diferite.  

În mod evident, UE înclină spre transformarea SELEC într-o platformă 

de cooperare operaţională destinată să utilizeze metode şi instrumente de analiză 

operaţională şi strategică puse la dispoziţie de Europol, inclusiv a bazelor de 

date şi a sistemelor de comunicaţii generate şi administrate de Europol (sistemul 

SIENA – Secure Information Exchange Network Aplication  - interfaţă de 

comunicare securizată). 

Alte puncte de vedere susţin necesitatea dezvoltării SELEC într-o 

organizaţie independentă, care cooperează pe baze egale, ca partener. 

În prezent, evoluţiile înclină spre cea de-a doua abordare, cel puţin atâta 

vreme cât Marea Britanie va conduce destinele Europol, prin directorul britanic 

al acestei organizaţii, care urmăreşte extinderea propriei organizaţii şi mai puţin 

dialogul operativ cu un punct de legătură care poate asigura dimensiunea 

obligatorie a transferului operativ spre state non UE, spre exemplu Turcia. 

Absolut întâmplător, fără nici un impuls transatlantic, dar cu certe influenţe de 

back-stage american, Turcia asigură şi funcţia de director general al SELEC, în 

urma unui proces electiv derulat în anul 2012. 

 

Cea de–a treia direcţie de cercetare s-a concentrat pe eforturile 

europene de construcţie instituţională pentru combaterea criminalităţii 

organizate în statele care vor forma Uniunea Europeană, concretizata in cel 

de-al treilea capitol al lucrării.  
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Intr-o prima faza, Marea Britanie joaca un rol foarte important în 

perioada anilor 1975-1990, pentru crearea unor forme organizate de colaborare 

politică şi operativă, în vederea abordării terorismului şi criminalităţii organizate 

ca potenţiale riscuri major pentru spaţiul european. 

După atacul terorist asupra delegaţiei israeliene participante la 

Olimpiada de la München, din 1972, problema schimbului de informaţii cu 

relevanţă pentru prevenirea şi combaterea unor acţiuni criminale intervine cu 

accente suplimentare în spaţiul public european. Sunt necesari trei ani de zile 

până la momentul concretizării intenţiilor de dialog pe tema respectivă, la nivel 

ministerial. Această formă de cooperare, Reuniunea miniştrilor în grupul de 

lucru TREVI (Terorism, Radicalism, Extremism şi Violenţă) se concretizează 

ulterior în reuniuni regulate ale miniştrilor, precum şi în crearea unor grupe şi 

subgrupe de lucru TREVI. 

Efectele dialogului din perioada înainte de căderea cortinei de fier din 

1989 se coagulează în intenţia de a crea o poliţie europeană, realitatea de astăzi 

fiind departe de intenţiile vizionare de atunci.  

În anul 1992, întâmplător sau nu, o nouă iniţiativă britanică duce la 

prezidarea unui grup de lucru ad hoc Trevi, care este mandatat de Consiliu să 

pregătească crearea Europol. Crearea Europol a produs cele mai multe tensiuni 

în privinţa locului unde această nouă organizaţie îşi va desfăşura activitatea. 

Germania, Italia, chiar şi Grecia au transmis intenţia lor de a găzdui viitoarea 

organizaţie.  

A doua etapa a construcţiei instituţionale europene o reprezintă crearea 

EDU este tot o iniţiativă a grupului TREVI, din 1990, reunit la Dublin. Această 

unitate este însă stabilită printr-un acord al miniştrilor, care nu a fost niciodată 

trecut prin furcile caudine ale vreunui Parlament naţional. 

De aici, şi sintagma de acord al miniştrilor. Acest document nu se 
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constituie într-un tratat de drept internaţional public, nefiind opozabil statelor 

membre. Totuşi, sistemul de lucru interministerial, nici măcar 

interguvernamental, este deosebit de relevant din două perspective, pe de o 

parte, se creează instrumente de lucru, precursori cu experienţă validă pentru viit

oarea construcţie instituţională a Europol. Pe de altă parte, se creează detensiona

rea unei relaţii inter-instituţionale marcate de neîncredere între miniştrii şi autori

tăţile de resort, pentru determinarea instituirii unui climat de încredere, bazat pe 

comunicare, întrevederi multilaterale la nivel de experţi (în grupurile de lucru T

REVI) şi miniştri TREVI. 

Ofiţerii de legătură din toate statele membre  au ca atribuţii principale în 

cadrul EDU: schimbul de informaţii (inclusiv informaţii sau date cu caracter 

personal) între Statele Membre în executarea unor atribuţii de cercetare a 

infracţiunilor care implică drogurile şi pregătirea unor rapoarte cu situaţii 

generale şi analiza criminalităţii pe baza unor informaţii fără caracter personal, 

primite de la state membre sau din alte surse. 

Acest prim demers, de creare a EDU şi stabilire a unor competenţe 

stricte este extrem de importantă în lumina faptului că, aceste două elemente 

definesc activitatea ulterioară a Europol. Aceste două sarcini – schimbul de 

informaţii şi analiza strategică – sunt fundamentele organizării actuale a 

Europol.  

Toate digresiunile ulterioare, legate de extinderea competenţelor, crearea 

unor sisteme de comunicare, a unor baze de date, activităţi suport pentru statele 

membre, toate acestea nu sunt decât consecinţa stabilirii acestor două elemente 

de bază care definesc activitatea Europol de astăzi. 

Cea de-a treia dimensiune a direcţiei de cercetare privind construcţia 

instituţională este destinată eforturilor autorităţilor române de a asigura un nivel 

performant al îndeplinirii sarcinii de securizare a frontierei externe a Uniunii 
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Europene. 

Tratatul de aderare la UE a fost semnat la 25 aprilie 2005, care, la    

articolul 1, precizează că „Republica Bulgaria şi România devin prin 

prezentul membre ale Uniunii Europene”.  Un deziderat al majorităţii 

populaţiei României devine astfel realitate. Un moment decisiv, care schimbă 

statutul ţării noastre, din stat candidat („candidate country”), în stat în curs de 

aderare („acceeding country”), dar care, totodată, marchează o împlinire a 

obiectivelor prioritare ale politicii externe româneşti din perioada post-

revoluţionară, indiferent de reprezentanţii clasei politice aflate la Guvernare. 

Ca o măsură de precauţie suplimentară, încheierea negocierilor a avut loc 

cu o clauză de salvgardare specială, care preciza că, dacă autorităţile române nu 

îndeplinesc o serie de 11 condiţii aferente domeniilor„Concurenţă” şi „Justiţie şi 

Afaceri Interne”, se poate declanşa clauza de salvgardare, care atrage după sine 

o întârziere de 12 luni faţă de data preconizată de aderare (1 ianuarie 2007) 

pentru a permite pregătirea corespunzătoare în anumite domenii sensibile.  

Dintre cele 11 obligaţii a căror neîndeplinire ar fi putut determina 

amânarea cu un an a datei aderării, în responsabilitatea directă a Ministerului 

Afacerilor Interne  reveneau următoarele măsuri:  

− aplicarea fără întârziere a Planului de Acţiune Schengen;  

− atingerea unui grad ridicat de control şi supraveghere la viitoarele 

graniţe externe ale Uniunii Europene;  

− adoptarea, până în martie 2005, a unui cadru legal clar cu privire la 

îndatoririle jandarmeriei şi, respectiv, ale poliţiei şi la cooperarea 

dintre acestea.  

Împreună cu Ministerul Justiţiei, Ministerului de Interne îi revenea şi 

sarcina de a „dezvolta şi aplica o strategie multianuală coerentă de luptă 

împotriva crimei organizate” („coherent multi-annual anti-crime strategy”). 
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Toate aceste elemente au fost strict monitorizate de Comisia Europeană. 

O concluzie firească în acest sens se impune: aderarea la 1 ianuarie 2007 

nu include automat şi o finalizare a procesului de monitorizare, ci constituie un 

moment politic marcat de o publicitate semnificativă, formal prin conţinut şi 

solid prin consecinţe. 

Trebuie însă menţionat şi faptul că aceste acte unilaterale de voinţă ale 

statelor membre vor avea ca fundament, pe de o parte, acquis-ul comunitar, ca 

bază juridică, şi, pe de altă parte, „neajunsuri serioase sau riscuri” pentru 

securitatea internă, ca motivaţie directă a unei eventuale măsuri de „suspendare 

unilaterală a obligaţiilor curente ale Statelor Membre în domeniul cooperării 

judiciare cu statul în cauză”. 

Cea de-a patra dimensiune a cercetării privind construcţia instituţională 

în Europa pentru combaterea criminalităţii organizate este dedicată, printr-un 

studiu de caz, analizării şi evaluării situaţiei înregistrate în Republica Federală 

Germania. 

R.F. Germania este împărţită în 16 landuri, fiecare dintre ele fiind 

responsabil cu propria organizare a unui sistem de păstrare a ordinii şi siguranţei 

publice, prin Ministere de Interne de land (Innensenat, la oraşele landuri 

Bremen, Hamburg şi Berlin, şi Innensministerium la celelalte 13 landuri 

federale), poliţii de land (Polizei) şi poliţii locale (Ordnungsamt).  

De aceea, la prezentarea situației din Germania am  pornit de la realitatea 

federalismului, ca model politic de guvernământ, de la starea de fapt a 

distribuirii competențelor din spațiul siguranței publice între structurile centrale 

și cele ale landurilor, precum și de la necesitatea asigurării funcționării unui 

sistem polițienesc adecvat  necesităților de a concilia interese diverse. 

Pentru noi, devine un exemplu relevant atât din punct de vedere al 

construcției instituționale realizate, cât și sub aspectul eficacității organizatorice 
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și funcționale obținute. Mai cu seamă, „cazul” german este semnificativ și 

deoarece exemplifică strălucit ceea ce pot să realizeze politicienii și 

profesioniștii atunci când sunt ghidați, în mod autentic, de interesul național și 

de grija față de siguranța comunității.  

Situația în sine este pilduitoare având  în vedere și faptul că reconstrucția 

instituțională s-a repornit în circumstanțele tragice ale războiului, dispariției 

fizice a unei generații, distrugerii totale a economiei naționale, cu prezenţa 

ocupației străine și a destructurării sistemului statal.      

În cadrul studiului de caz a fost alocată o atenţie suplimentară 

structurilor federale ale Bundespolizei (Poliţia Federală) şi Bundeskriminalamt – 

BKA (Oficiul federal de Investigaţii Criminale), care au competenţe pe linie de 

cazuri cu implicaţii pentru mai multe landuri federale, respectiv transnaţionale. 

Deşi activitatea de poliţie este o competenţă în primul rând al landurilor 

federale, BKA „reprezintă interfaţa cooperării poliţieneşti la nivel naţional şi 

internaţional”. 

BKA asigură întreg fluxul de cooperare poliţienească, schimb operativ 

de informaţii, acces la baze de date existente la nivel federal şi de land, deţinând 

şi Biroul Naţional Interpol, Unitatea Naţională Europol, precum şi conexiunea 

SIS Sirene. 

Această agenţie federală are şi o reţea extinsă de 80 de ofiţeri de legătură 

acreditaţi în 152 de state ale lumii. La momentul actual pe lângă BKA sunt 

acreditaţi cca. 100 ataşaţi de afaceri interne şi ofiţeri de legătură străini, care îşi 

au birourile direct la unul din cele trei sedii ale BKA, sau în cadrul misiunilor 

diplomatice sau oficiile consulare ale statelor trimiţătoare. „BKA administrează 

bazele de date proprii şi centralizează toate bazele de date ale celor 16 Poliţii 

Criminale de Land, ale Poliţiei Federale (Poliţia de Frontieră) şi Autorităţii 

pentru Străini, asigurând astfel, prin aplicaţia INPOL, posibilitatea tuturor 
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poliţiştilor germani să efectueze verificări la nivel naţional printr-o singură 

interogare a aplicaţiei”.  

 

Cea de-a patra direcţie de cercetare, al patrulea capitol, o reprezintă 

instrumentele financiare pentru combaterea criminalităţii organizate.  

Pentru cercetarea amănunţită au fost utilizate următoarele instrumente: 

studiu de caz (Germania - privind modul de accesare în această ţară a fondurilor 

europene), analiza de stadiu, impactul modificărilor normative pentru proiecţia 

bugetară internă, aferentă cadrului financiar 2007-2013, analiza propunerilor 

financiare pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, schimbul de experienţă şi vizita 

de studiu, ca instrument de transfer de know-how pentru partea română, în 

abordarea tipurilor de gestiune financiară specifice.   

Data aderării la Uniunea Europeană a coincis cu un mesaj public 

important, receptat ca atare de poporul român, plin de aşteptări şi marcat de o 

exuberanţă verbală dată de asumarea rezultatului excepţional, datorat, în primul 

rând, clasei politice care a coordonat întregul proces de aderare. 

Bineînţeles că, atât euforia începutului cât şi bravada electorală cunosc 

conotaţii diferite începând cu anul 2009, după desfăşurarea alegerilor 

prezidenţiale, când adevărata reacţie socială la un buget care se bazează pe 

veniturile românilor din străinătate începe să determine modificări ale 

planificărilor cheltuielilor în spaţiul românesc de natură politică, partinică şi 

personală. 

Pentru a fi în măsură să dimensionăm în mod real alocările anilor 2007-

2013 pe criteriul destinaţiei, respectiv al modului în care Uniunea Europeană şi 

România au acoperit aria combaterii criminalităţii grave de dimensiune 

transfrontalieră, este necesar să trecem în revistă şi elementele de (de)construcţie 

instituțională aferentă acestei perioade. 
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Pentru a evita chestiuni uneori sensibile, alteori dureroase ale experienţei 

în realităţile româneşti, am abordat studiul de caz al Republicii Federale 

Germania, cu modul în care autorităţile publice din această ţară înţeleg să 

acceseze fonduri nerambursabile. Pentru comparaţie, numai la nivel landului 

Berlin, prin fondul social european au fost alocate 1,7 miliarde de euro, pentru 

perioada 2007-2013, cu grad de absorbţie de peste 75%, cu un an înainte de 

închiderea cheltuielilor (2014).   

Modul de gestiune al fondurilor de la Berlin a fost abordat şi cu 

comisarul european László Andor, în cadrul unei vizite la Berlin, din luna 

ianuarie 2014, care a salutat proiectele vizând integrarea romilor în plan local, ca 

mod diferit de abordare faţă de clasa politică germană până în preajma alegerilor 

din septembrie 2013, când sloganul principal era legat de 

„romi=infractori=români”şi „trebuie daţi afară”. Uneori se uită faptul că 

numărul de 2800 de medici activi în Germania cu cetăţenie română reprezintă 

numărul cel mai mare de medici străini din Germania. 

Unul din următoarele proiecte majore (1,5 milioane euro), aprobat 

(stadiu aprilie 2014), vizează integrarea a 900 de persoane de origine română, 

minoritari romi, în societatea berlineză. 

La nivelul Oficiului Federal de Poliţie Criminală  - BKA, şi Poliţiei 

Federale – Bundespolizei stadiul pregătirii sistemelor de gestiune pentru 

fondurile alocate statelor membre UE prin Fondul de Securitate Internă (ISF), în 

perioada 2014-2020 este în curs de finalizare, sistemul  propus fiind extrem de 

simplu şi eficient. Spre deosebire de partea română, care creează autorităţi de 

audit prin legi trecute prin Parlament, pe lângă Curtea de Conturi (ca o garanţie 

a dublei independenţe maxim posibile), Germania auditează fondurile de 

securitate internă cu doi colegi, bineînţeles, absolut „independenţi”, care provin 

din aceeaşi structură, fiind lucrători de poliţie, situaţi într-un birou lângă colegii 
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care gestionează fondurile respective. 

Faţă de germanii care nu au nici un fel de complexe legate de lipsa de 

transparenţă sau separaţia autorităţilor de gestiune/management şi auditare, atât 

de insistent promovate în societatea românească, relevă un aspect trist, legat de 

obiectivul principal care nu este cel de a atrage fonduri, ci de a împiedica pe cel 

de la putere să le canalizeze în interes propriu, urmând ca odată cu preluarea 

puterii, fondurile ori să fie canalizate în interes propriu, ori lăsate neaccesate. 

Modul de utilizare a fondurilor de către partea germană: se tinde spre 

alocarea financiară pe proiecte majore, de care să beneficieze structuri 

instituţionale (MAE german, BKA, Bundespolizei, Vama Germană, poliţiile de 

landuri).  

În asistenţa tehnică se includ şi salariile personalului care gestionează 

ISF (fondul de securitate internă) la nivel federal, fiind angajate inclusiv 

persoane din mediul privat, absolvenţi de studii superioare, pentru gestionarea 

fondurilor pe perioade determinate. 

Plata integrală a sumelor cheltuite cu măsuri la frontierele externe, (spre 

exemplu, salarizarea personalului de control pe fluxul non Schengen de la 

Aeroportul din Frankfurt) poate fi acoperită din Fondul de Frontiere Externe. 

Sumele aprobate de CE la finalizarea programelor anuale se restituie 

instituţiilor beneficiare, suplimentar faţă de bugetul iniţial alocat, şi nu bugetului 

de stat. Din sumele respective se execută alte tipuri de cheltuieli necesare 

structurii beneficiare (mobilitatea aeriană, navală, terestră, dotare IT, plata salarii 

personal, inclusiv ore suplimentare etc.)  

România se concentrează, în continuare, pe achiziţii în domeniul dotării, 

considerând că problemele de dotare sunt elementele decisive în prospectul 

potenţialului interes în cheltuirea fondurilor alocate de finanţatori externi. 

Programele multianuale pentru 2014-2020 au fost transmise Comisiei Europene 
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în anul 2013 şi probabil că vor fi aprobate plecând de la premisa că suntem, în 

continuare, interesaţi de ridicarea nivelului de dotare al autorităţilor publice 

române. 

O atenţie deosebită a fost alocată şi finanţărilor comunitare sau a 

unor organizaţii internaţionale, în interiorul acestora (fără a fi transferate 

altor entităţi publice sau private). Un pachet de 822 de milioane EUR (în 

prețuri curente) pentru gestionarea sistemelor informatice existente de mari 

dimensiuni (Sistemul de informații Schengen II, Sistemul de informații privind 

vizele și Eurodac) reprezintă o cifră semnificativă pentru piaţa IT europeană. 

Reconsiderarea bugetului european alocat securităţii interne se explică 

printr-o serie de motivaţii politice, dar percepţia realizării unei 

supradimensionări rezultă nu neapărat din ideea de securitate, ca fundament al 

politicii de apărare a valorilor europene, ci, mai degrabă, din contextul creării 

acelor pârghii şi mecanisme care fac referiri directe la primele două reguli ale 

finanţării internaţionale nerambursabile. 

Prima regulă este legată de revenirea sumelor investite la principalul 

finanţator, ori, în opinia noastră, ar fi extrem de utilă o evaluare coerentă a 

modului în care companii de tipul EADS, Siemens, Nokia, ajung să domine 

piaţa sistemelor de telecomunicaţii, pe o piaţă marcată de existenţa unui buget 

uriaş (peste 10 miliarde de euro) în care, numai marile sisteme de comunicare 

beneficiază de peste un miliard de euro finanţări potenţiale în următorii ani. 

Cea de-a doua regulă se concretizează prin investiţiile realizate în statele 

beneficiare, care ar trebui să contribuie la crearea unei pieţe de desfacere pentru 

produsele finanţatorului principal. Un exemplu concludent îl constituie 

transformarea României într-o piaţă excelentă pentru comunicaţii, telefonie 

mobilă şi Internet de mare viteză, prin crearea unei forţe suficient de solide care 

să preia oferta şi să justifice investiţiile în tehnologie de viitor. Un altul este 
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legat de utilizarea comunicaţiilor mobile digitale, la nivel naţional pentru 

domeniul de securitate internă, ca element de standardizare, încă din anul 2008, 

pe când în landul Baden-Württemberg, în aceeaşi perioadă, vârful de lance al 

inovaţiei germane, încă se vorbea de posibilitatea analizării beneficiilor trecerii 

de la un sistem analog la unul digital. 

Agenţiile europene ar putea fi invocate ca beneficiu al întregii Europe 

reunite sub stindardele mobilizatoare ale modernizării societăţii, trecerii la 

valorile democratice şi respectarea drepturilor omului într-o piaţă unică. Acest 

lucru ar fi valabil dacă la Frontex directorul executiv ar fi slovac, dacă Europol-

ul ar fi condus de un portughez sau dacă măcar la conducerea ultimului birou de 

sortare a corespondenţei din una din agenţiile europene din domeniul securităţii 

interne s-ar afla un român. La acest moment România nu deţine nicio funcţie de 

conducere în agenţiile europene de aplicare a legii. 

Momentul în care Europol nu va mai constitui un instrument al marilor 

state europene, de a reflecta, în primul rând, propriile interese, va fi un moment 

al adevărului promovării valorilor europene într-un stil transparent, eficient 

pentru Uniunea Europeană, şi nu doar pentru anumite state, începând cu Marea 

Britanie, Germania sau Franţa, care absolut întâmplător şi datorită super-

profesionalismului atestat al autorităţilor de aplicare a legii din aceste ţări, nu au 

pe teritoriul lor nici măcar un singur punct de criminalitate gravă, toate celelalte 

regăsindu-se pe harta Europei în state care în mod tradiţional nu s-au confruntat, 

sau s-au confruntat ca spaţiu de generare şi tranzit, cu criminalitatea gravă de 

dimensiune transfrontalieră (România, Bulgaria, zona baltică - Lituania, Sudul 

Italiei, Olanda).  

Facem această afirmaţie în contextul în care, conform cifrelor publicate 

de UNODC în 2012, ruta balcanică a început să se evidenţieze, din nou, prin 

statele fostei Iugoslavii şi fostei URSS (mai puţin prin România şi Bulgaria 
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datorită securizării frontierelor în contextul pregătirilor pentru aderarea la 

Schengen).  

Sudul Italiei a căpătat o dimensiune transatlantică încă din perioada 

prohibiţiei americane din anii 1920 (deci, sperăm că nu mai reprezintă un 

element de noutate în 2011, inclusiv pentru Europol), iar rata mare de 

descoperiri pe criminalitatea drogurilor în Benelux se datorează succeselor şi 

raportării ca atare a autorităţilor de aplicare a legii olandeze, dar şi a profilului 

preponderent comercial al acestei naţiuni, nu a unei aplecări native spre 

comiterea de infracţiuni a acestui popor de navigatori şi comercianţi.  

Invocând instrumente strategice de suport pentru statele membre ale 

Uniunii Europene în combaterea criminalităţii grave de dimensiune 

transfrontalieră, nu facem decât să punem accent şi pe faptul că societatea de 

mâine se va confrunta cu un set de probleme pe care le pregăteşte astăzi clasa 

politică şi mediul financiar-bancar. 

 

Viitorul finanţărilor europene în domeniul securităţii interne sună 

bine, conform concluziilor capitolului IV al cercetării. 

Prin Decizia 749 din 2011, privind viitorul finanţărilor pe segmentul 

afacerilor interne „Comisia a propus un buget pentru afaceri interne de 10,9 

miliarde EUR (în prețuri curente) pentru perioada 2014-2020, fiind menținut 

nivelul de cheltuieli prevăzut la sfârșitul cadrului financiar 2007-2013, valoarea 

respectivă rămânând sub 1% din bugetul total al UE”. 

Bugetul pentru afaceri interne în perioada 2014-2020 | Milioane EUR 

(în prețuri curente)  

Fondul pentru azil și migrație inclusiv Programul de reinstalare și 

Rețeaua europeană de migrație | 3 869  
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Fondul pentru securitatea internă inclusiv noi sisteme informatice de 

mari dimensiuni | 4 648 | 

Sisteme informatice de mari dimensiuni existente și Agenția IT | 822 | 

Subtotal | 9 339 | 

Agenții (Europol, Frontex, EASO, CEPOL și OEDT) | 1 572 | 

Total | 10 911 |” 

Sunt însă aceste cifre sustenabile, răspund ele unor necesităţi obiective 

ale statelor beneficiare, corespund ele unei viziuni proprii integratoare care să 

confirme o serie de preocupări active ale unor decidenţi politici la nivel 

naţional?  

Nu suntem în măsură să răspundem la aceste întrebări, putem doar 

constata că nivelul de absorbţie al fondurilor de către România, la momentul 

martie 2013, conform Comisiei Europene, este de 14,7 %, că principalii 

beneficiari ai contractelor încheiate pe segmentul de securitate internă nu 

provin din România şi creşterea preconizată pentru perioada 2007-2013, prin 

aderarea la Uniunea Europeană şi absorbţia a 30 miliarde de euro s-a 

transformat în tăieri salariale în sectorul de ordine publică, cu 25%, într-o 

reducere a personalului cu 10.000 de funcţii aflate în plată (ocupate, adică) din 

MAI şi în modificări structurale masive care au avut un impact major asupra 

percepţiei României în spaţiul extern (amânarea aderării la spaţiul Schengen, 

suspendarea Preşedintelui, etc.).  

În urma efectuării cercetării pe segmentul instrumentelor financiare 

existente disponibile inclusiv României în spaţiul comunitar, se constată că 

acestea pot continua să reprezinte sursa vitală pentru realizarea de investiţii 

(imobile şi dotare) pentru autorităţile de aplicare a legii din România. 

Modul de gestiune poate fi foarte complicat, pentru a elimina orice 
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acuzaţii potenţiale de corupţie (cazul României) sau extrem de simplu, pentru a 

atinge maxim de rezultate cu minim de eforturi şi resurse umane (cazul 

Germaniei). 

Instrumentele operative de combatere a crimei organizate reprezintă 

cea de-a cincea direcţie de cercetare întreprinsă în cadrul studiului, respectiv 

capitolul V al lucrării.  

Această componentă a lucrării nu este dedicată unor elemente tehnice 

descriptive (câţi biţi are mediul de stocare sau câţi pixeli are desk-top-ul pentru 

interfaţa de comunicare), ci mai degrabă porneşte de la dezideratul de a reflecta 

puţin la suporturile intime care determină utilizarea acestor instrumente ca 

factori de presiune la nivel european pentru atingerea unor obiective naţionale 

sau personale. 

Ele se reflectă prin abordarea  unilaterală superioară a agenţiilor europene, 

influenţate de marile state membre (Germania, Marea Britanie, Franţa), care 

vizează transformarea de facto a ideilor europene în determinaţii ideologice sau 

financiare ale unor grupuri distincte politice, cu puternice influenţe economice.  

Lansarea unor iniţiative de tipul EMPACT (Platforma Multidisciplinară 

Europeană împotriva Ameninţărilor Criminalităţii) nu asigură o coerenţă 

justificată a actului de cooperare poliţienească internaţională, care să urmărească 

neapărat prevenirea şi combaterea criminalităţii grave de dimensiune 

transfrontalieră, ci, mai degrabă, reprezintă instrumente politice de a confirma 

preocupări active în interesul cetăţeanului european, şi în nici un caz atingerea 

unor obiective economice sau financiare proprii, cum de fapt sunt urmărite. 

Calificarea României şi, în general, a zonei Balcanilor de Vest, ca centru 

de criminalitate organizată în Europa, reprezintă o acţiune concretă, destinată să 

susţină demersurile politice interne în alte state membre, invocate pentru a 

amâna aderarea la Spaţiul Schengen, din perspectiva riscurilor imense pe care 
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le-ar reprezenta eliminarea controalelor la frontierele comune, prin exacerbarea 

rolului reţelelor de criminalitate organizată ruse sau albaneze.  

De aceea este important a se înţelege că dincolo de descrierea unor 

concepte, devine tot mai necesară identificarea resorturilor interne care 

determină anumite agenţii europene (Europol) să utilizeze informaţia ca 

instrument politic invocat pentru amânarea aderării la Schengen. 

Pentru definirea celui de-al doilea instrument operativ analizat a fost 

utilizat  ca instrument de cercetare studiul de caz - instituţia ofiţerului de 

legătură în Republica Federală Germania, comparativ cu Ataşatul de afaceri 

interne român  care „asigură reprezentarea Ministerului de Interne din România 

în raporturile cu ministerele de interne ale statelor cu care statul român 

întreţine relaţii diplomatice”.  

În Germania, ofiţerul de legătură are sarcini de reprezentare a unei 

structuri federale (Bundespolizei, Zollkriminalamt, Bundeskriminalamt) şi se 

axează în principal pe chestiuni operative concrete, pe când ataşatul de afaceri 

interne român are 18 competenţe distincte, din care una se referă la schimbul 

operativ de date şi informaţii.  

Ca ultim instrument operativ cercetat printr-un chestionar realizat ca 

fundament pentru un studiu ştiinţific de cercetare a fost vizată identificarea 

stadiului pregătirii statelor din Balcanii de Vest pentru implementarea 

Convenţiei Selec, prin asigurarea unui punct unic de intrare – ieşire a 

informaţiilor cu un caracter operativ la nivelul statelor ţintă. 

În vederea dezvoltării cooperării regionale în domeniul combaterii 

criminalităţii organizate trans-frontaliere, printr-un proiect european s-a susţinut 

operaţionalizarea unor unităţi naţionale specializate (Puncte Naţionale Focale) în 

8 state beneficiare (Albania, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, 

Kosovo sub UNSCR nr. 1244, Serbia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
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Turcia), dezvoltarea cooperării dintre SELEC şi PNF, extinderea colaborării 

regionale prin implicarea EUROPOL, prin acţiunile derulate în proiect şi pe 

baza concluziilor rezultate din cercetarea sociologică. Fundamentul legal îl 

reprezintă Convenţia SELEC din decembrie 2009, inclusă în dreptul intern prin 

legea nr. 250 din 14 decembrie 2010 privind ratificarea Convenţiei pentru 

stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la București 

la 9 decembrie 2009 si semnată de Romania la București, la aceeași dată. 

Concluziile studiului sunt reflectate atât din perspectiva răspunsurilor 

date de respondenţii din statele beneficiare, cât şi din analiza rapoartelor 

întocmite de echipa de proiect pentru fiecare stat beneficiar în parte.  

Pentru consolidarea UE şi regiunii sud-est europene, se preconizează 

implementarea şi operaţionalizarea unei Unităţi Naţionale SECI/SELEC în cele 

8 ţări beneficiare: Albania, Bosnia-Herţegovina, Croaţia, Kosovo, Macedonia, 

Muntenegru, Serbia şi Turcia.  

Implementarea rezultatelor se poate realiza prin procedee specifice de 

lucru, adoptate atât din ştiinţele economice (mai ales legate de managementul 

proiectelor) cât şi prin asistarea statelor beneficiare în procesul de reformă, 

respectiv  introducerea diferitelor schimbări la nivel structural şi funcţional în 

scopul perfecţionării procesului de cooperare poliţienească internaţională la 

nivelul ILECUs – Unităţilor de Coordonare a cooperării poliţieneşti 

internaţionale existente. 

Obiectivele de cercetare au constat în evaluarea situaţiei existente în 

momentul efectuării studiului în opt state, respectiv din Balcanii de Vest şi 

Turcia, din perspectiva implementării Convenţiei SELEC, respectiv articolul 13 

şi 15, (Crearea unor Puncte Naţionale Focale) şi identificarea punctelor slabe şi 

a oportunităţilor existente (pentru a evita posibile suprapuneri şi o alocare 

ineficientă a resurselor) în contextul europenizării regiunii, prin potenţiala 
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integrare în spaţiul comunitar a acestor state. 

Totodată, s-a urmărit trasarea unor direcţii de acţiune şi recomandări pentru 

atingerea unor standarde europene, prin adoptarea unor instrumente de lucru 

oferite de Europol în regiune. 

 

Concluzii şi propuneri 

Ipoteza de cercetare de la care au fost dezvoltate cele cinci direcţii de 

acţiune în cadrul activităţii doctorale întreprinse reprezintă un domeniu complex, 

ale cărui laturi individuale au fost destructurate microscopic, de la momentul 

istoric şi la fundamentul legal şi până la factorul procedural, politic şi social care 

au însoţit devenirea spaţiului european de astăzi. 

Concluziile cercetării efectuate relevă faptul că doctrina şi-a îndreptat 

adeseori atenţia asupra definiţiilor legale, aspectelor practice de prevenire şi 

combatere, modului în care statele cooperează, instrumentele create, dar mai 

puţin în direcţia manifestă a unor state puternice, a unor factori decizionali 

globali, a unor centre de putere de a utiliza ameninţarea criminalităţii organizate 

pentru atingerea obiectivelor proprii, respectiv pentru a împiedica atingerea altor 

obiective de către alte state. 

Aderarea amânată la Schengen reprezintă un astfel de obiectiv, în care 

invocarea exacerbării rolului reţelelor de criminalitate organizată din rapoartele 

Europol au constituit un fundament tehnic nesperat în dialogul politic negativ la 

adresa României şi Bulgariei. 

Vedem astfel că impactul conceptual, nu al efectelor criminalităţii 

organizate asupra societăţii, ci utilizarea sintagmei în procesul politic de 

redefinire sau consolidare europeană, poate produce efecte nebănuite. 

Finanţările alocate în domeniul securităţii interne vin nu să sprijine statele 

în lupta lor împotriva criminalităţii, ci să justifice bugetele unor companii 
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multinaţionale de succes. 

Sunt spaţii şi teritorii în care numai impactul unei culturi majore 

exterioare (SUA, UE etc.) poate exercita influenţa necesară schimbării interne şi 

configurării unor structuri specifice statului de drept. Exemplele prezentate prin 

studiile de caz şi studiile efectuate vin în întâmpinarea acestei afirmaţii pe deplin 

fundamentate prin efortul ştiinţific de cercetare. 

Uniunea Europeană trece printr-o etapă certă de consolidare, în care 

cadrul normativ existent trebuie implementat, rezultatele evaluate, analiza 

stadiului efectuată, înainte de a porni mai departe, indiferent unde se închide 

această definiţie a UE (în Balcani, în Georgia, poate chiar în Ucraina). Sunt 

suficiente voci care susţin că eforturile depuse până în prezent au slăbit Uniunea, 

din punctul de vedere al cercetătorului, susţinem că UE este încă de abia la 

început, soluţia pentru stabilitate, unicitate şi supravieţuire culturală a Europei 

nefiind în izolare şi resentimente, ci în deschidere, transparenţă, dialog 

intercultural, transfer de stabilitate, dezvoltare durabilă economică, creştere 

pozitivă în statele vecine, buna colaborare şi încredere în obiective comune, 

bazate pe idealurile Uniunii Europene. 

Jean Claude Juncker, candidat al dreptei la funcţia de preşedinte al 

Comisiei Europene susţinea într-un mesaj electoral că Uniunea Europeană este 

dependentă energetic de Rusia şi digital de Statele Unite şi că acest fapt trebuie 

schimbat. Cercetarea efectuată atestă însă că Uniunea Europeană trebuie să 

consolideze realizările de până în prezent, să continue politica de extindere a 

conceptelor şi idealurilor europene şi să-şi implementeze rolul asumat de 

stabilizator şi promotor al dezvoltării durabile în lume. Combaterea criminalităţii 

organizate este un astfel de deziderat, realizabil numai prin înţelegere, 

colaborare şi unitate strategică, procedurală şi instituţională.    

Soluţia constă în unitate, nu în diviziune, în colaborare, nu în lipsa de 



28 

 

încredere, în deschidere, nu în izolare, în abordare comună, nu concurenţială, în 

aşteptare a unui orizont al ideilor împărtăşite, nu într-un transfer obligatoriu al 

unor concepte goale de conţinut care să justifice finanţările internaţionale 

nerambursabile, care au ca unic obiectiv creşterea economică proprie şi 

nicidecum dezvoltarea statului destinatar. 
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