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ARGUMENT 
 

Evoluţia societăţii omeneşti nu este programată şi total 
previzibilă, dimpotrivă, adesea haotică şi greu previzibilă, dacă nu 
chiar imprevizibilă. Această caracteristică esenţială este, în general, 
greu de înţeles şi, mai ales, greu de acceptat. Ea rezultă dintr-o 
realitate foarte complexă şi tulburătoare, din diversitatea, 
neuniformitatea şi teribila complexitate a lumii. Cu cât înaintăm mai 
mult în timp şi în spaţiu, cu atât lumea în care trăim devine mai 
complicată şi mai complexă. Societatea omenească face parte din 
acele sisteme dinamice complexe care suportă evoluţii şi procese 
complicate, cu comportamente imprevizibile şi chiar ciudate în 
bifurcaţii, ceea ce creează incertitudini şi nesiguranţă. Ştim încotro 
mergem şi unde vrem să ajungem, dar nu totdeauna putem fi siguri 
că vom ajunge acolo şi numai acolo unde am vrea.  

Chiar dacă viaţa şi activitatea omului şi cea a entităţilor 
omeneşti se caracterizează prin capacitatea de a cunoaşte, înţelege, 
abstractiza, generaliza, concretiza şi, pe această bază, de a anticipa, 
de a planifica, de a programa totul, timpul viitor şi configuraţia 
viitoare a spaţiului conţin un grad foarte mare de incertitudine, care 
se defineşte printr-o probabilitate condiţionată.  

Nu există certitudini absolute pe lumea aceasta. Nici măcar 
cele ce ţin de natură nu sunt imbatabile. Unii dintre matematicieni 
spun că, din faptul că soarele a răsărit în fiecare zi, nu rezultă cu 
necesitate că el va răsări şi mâine. Nu putem fi siguri că el va răsări 
şi mâine, deşi noi ştim că va răsări. Va veni totuşi o zi când nu va 
mai răsări... 

Sistemele dinamice complexe, ca şi procesele dinamice 
complexe, care exprimă, de fapt, dinamismul excepţional al 
transformării sistemelor, au nevoie de securitate, au nevoie de 
protecţie. Securitatea acestor sisteme se realizează cel puţin în două 
moduri: 

 ca funcţie de sistem;  
 ca funcţie de metasistem sau de proces. 
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Prima modalitate ţine de autoreglarea sistemelor, adică de o 
relaţie de feed-back şi constă în crearea, odată cu sistemul şi în 
cadrul acestuia, a unui mecanism imunitar care evoluează odată cu 
sistemul şi supraveghează procesele interioare specifice sistemului.  

Acest mecanism se actualizează continuu şi în mod automat. 
Tot ce intră în sistem, ca şi noile elemente şi noile structuri, toate 
componentele sistemului sunt strict verificate şi securizate.  

Când acest filtru interior protector al sistemului – acest 
adevărat poliţist, jandarm şi poliţist de frontieră – dispare sau se 
deteriorează, în mod automat, se transformă, se deteriorează sau 
dispare şi sistemul.  

Funcţiile principale ale acestui mecanism  de securitate intern 
sunt următoarele: 

 sesizarea şi verificarea schimbărilor; 
 securizarea elementelor şi structurilor; 
 sesizarea şi acoperirea vulnerabilităţilor; 
 controlul şi remedierea disfuncţiilor;  
 verificarea intrărilor, adică a substanţelor, energiei şi 

informaţiei care pătrund în sistem în cadrul 
schimburilor vitale, conjuncturale sau aleatoare pe care 
le face sistemul cu mediul; 

 contracararea pericolelor şi ameninţărilor care se 
creează în interiorul sistemului 

Funcţiile principale ale mecanismului sau mecanismelor 
securitate externe, de metasistem sau de proces constau în: 

 verificarea ieşirilor din sistem; 
 verificarea substanţei, energiei şi informaţiei care 

urmează să pătrundă în sistem, ca urmare a schimbului 
de substanţă de energie şi de informaţie din metasistem 
(proces) sau din sistemul de sisteme; 

 verificarea şi optimizarea relaţiilor sistemului cu alte 
sisteme; 

 identificarea şi contracararea pericolelor şi 
ameninţărilor de mediu şi protecţia sistemului sau 
sistemelor împotriva acestora. 

Între mecanismele de protecţie exterioară şi interioară a 
sistemului există legături foarte strânse şi interdependenţe vitale. De 
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regulă, când aceste legături se rup sau se deteriorează, sistemul sau 
sistemele afectate devin vulnerabile şi se transformă, se deteriorează 
sau pur şi simplu dispar.  

Evident, entităţile şi comunităţile umane – ca sisteme dinamice 
complexe –, cu determinări politice, economice, financiare, 
informaţionale, culturale, militare şi de altă natură, care sunt, în cele 
din urmă, creaţii sau mecanisme ale acestor sisteme – se supun, în 
cea mai mare măsură, acestui model. 

Nolens, volens, toate sistemele existente pe lumea aceasta sau 
în oricare altă lume – dacă admitem şi trebuie să admitem că mai 
există şi alte lumi – trebuie să fie securizate, atât împotriva 
pericolelor şi ameninţărilor din interior, cât şi a celor din exterior.  

De altfel, cum bine se ştie, în unele documente dinainte de cel 
de al doilea Război Mondial, se preciza că misiunea forţelor armate 
ala României este să apere ţara împotriva duşmanilor din exterior şi 
din interior. 

Spaţiile în care se creează cele mai numeroase şi mai 
diversificate provocări, pericole şi ameninţări sunt cele frontaliere, 
din cel puţin următoarele raţiuni: 

 zona frontalieră este, deopotrivă, o zonă de separare, 
dar şi de confluenţă şi, de aceea, ea se află undeva la 
marginea competenţelor de sistem; 

 zonele de margine sunt, în general, zone cu tensiuni 
variabile şi intensităţi diferite, care variază în funcţie de 
starea sistemului, de caracteristicile mediului, de 
cantitatea şi calitatea schimburilor de substanţă, de 
energie şi de informaţie; 

 zonele de margine sunt extrem de vulnerabile. 
Din aceste motive, aici se dezvoltă adevărate nuclee şi reţele 

transfrontaliere de activităţi şi acţiuni care se constituie, de cele mai 
multe ori, în pericole şi ameninţări pentru sisteme, pentru procese şi, 
deopotrivă, pentru metasisteme sau pentru sisteme de sisteme.  

Când este vorba de frontierele dintre state politice, deci de 
frontiere politice, economice, culturale, lingvistice, informaţionale, 
naţionale etc., toate aceste se complică şi se amplifică, întrucât 
oamenii caută, deopotrivă, să-şi securizeze frontierele proprii şi să le 
vulnerabilizeze pe celelalte.  
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Îndeosebi în perioadele de haos1, entităţile, nodurile de reţea şi 
reţelele transfrontaliere ale traficanţilor, criminalităţii comune, ale 
criminalităţii economic-financiare, ale terorismului şi crimei 
organizate se multiplică, se complică şi se intensifică.  

Pericolele (omniprezente) şi ameninţările (omnidirecţionale) 
sunt atât de mari şi de diversificate, încât pot schimba complet 
direcţia de evoluţie a sistemelor şi proceselor, determinând adevărate 
catastrofe în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale. De foarte multe 
ori, adevăratele cauze ale unor conflicte armate şi războaie extrem de 
sângeroase se află tocmai în evoluţia haotică şi imposibil de 
controlat a criminalităţii transfrontaliere, cu tot cortegiul ei de 
pericole şi ameninţări. Neîndoielnic, criminalitatea transfrontalieră 
se constituie într-o sursă de generare şi regenerare a conflictualităţii, 
a instabilităţii şi insecurităţii. 

În opinia noastră, o astfel de criminalitate se cere pusă în 
modul cel mai profund cu putinţă sub observaţie, pentru a putea fi 
complex investigată, prin toate mijloacele – inclusiv prin cele ale 
cercetării ştiinţifice –, astfel încât ea să poate fi bine studiată, 
cunoscută, analizată şi contracarată.  

De-a lungul demersului nostru ştiinţific, am încercat să 
identificăm, în noile condiţii generate şi impuse de globalizare, 
principalele coordonate ale acestui fenomen transfrontalier în 
creştere, dinamic, subteran, complex, stratagemic şi foarte periculos, 
nucleele lui, sursele de generare, ca şi punctele vulnerabile şi unele 
dintre modalităţile de a-l stopa sau măcar de a-l reduce.  

Globalizarea este un proces firesc şi necesar, care se derulează 
într-un ritm susţinut, chiar accelerat, dar nu fără dificultăţi şi 
probleme. Globalizarea nu a început în acest secol, ci cu foarte mulţi 
ani în urmă, întrucât ea este una dintre formele de materializare, cu 
sau fără voinţa oamenilor, a unei legi potrivit căreia, în evoluţia lor, 
sistemele, ieşind din dezordine, tind spre entropie zero. Iar entropia 
zero înseamnă moartea sau dispariţia sistemului.  

                                                           
1 Haosul, în procesele dinamicii sociale, este înţeles ca o degradarea a unui sistem 
de realităţii şi relaţii, considerat depăşit şi frustrant, în vederea trecerii la un alt 
sistem, în general, mai performant şi mai eficient. Cu alte cuvinte, haosul este o 
dezorganizare în vederea unei noi organizări, şi nu doar dezordine. 
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În realitate, foarte puţine sisteme ajung la o astfel de entropie 
zero, întrucât, pe anumite trepte ale evoluţiei şi dezvoltării acestora, 
au loc desfăşurări haotice şi impredictibile, ce readuc sau recompun 
energia internă de care are nevoie sistemul (sau procesul) pentru a 
supravieţui, pentru a exista, a evolua şi a se transforma. Nu este 
posibilă transformarea fără spargerea echilibrului, fără dezordine în 
vederea unei noi ordini, fără dezorganizare în vederea unei noi 
organizări.  

Desigur, există şi cealaltă tendinţă în fizionomia şi evoluţia 
sistemelor şi proceselor: divizarea, fragmentarea. De altfel, 
dezordinea este un produs al fragmentării, iar fragmentarea rezultă 
din incompatibilitatea ce se creează adesea între întreg şi parte. 
Partea nu este doar o componentă a întregului, ci un element 
important al acestuia, adesea, indispensabil. Întregul nu se poate lipsi 
de parte, iar partea nu poate accepta la infinit întregul, ci tinde să 
devină ea însăşi întreg. „Revolta” părţilor duce, adesea, la distrugerea 
întregului şi la apariţia unor noi entităţi. Conflictualitatea dintre 
întreg şi parte poate duce la dezvoltare, dar şi la distrugere. Depinde 
în ce sens şi din ce sistem de referinţă privim dezvoltarea. Depinde, 
desigur, de comportamentul sistemului în bifurcaţii.  

Globalizarea nu iese în afara acestor consideraţii, dar nu se 
rezumă la ele. Procesul de globalizare nu trebuie privit doar ca o 
construcţie monolitică, cum este, în general, percepută, explicată şi 
înţeleasă această realitate dinamică, numită globalizare sau 
mondializare, ci ca o arhitectură, foarte complexă, deopotrivă, de tip 
fractal şi integral, dinamică şi flexibilă, care reuneşte lumea într-un 
întreg, micşorează distanţele şi condensează timpul, dar, pe măsură 
ce atenuează unele diferenţe, le accentuează pe altele, iar problemele 
noi nerezolvate sau care urmează să fie rezolvate creşte în proporţie 
geometrică faţă de cele rezolvate.  

Globalizarea, chiar dacă se prezintă ca o acţiune ce tinde spre 
unitate prin integrare, are foarte multe aspecte, foarte multe 
dimensiuni. Toate acestea se derulează, deopotrivă, într-o strânsă 
corelare, dar şi cu foarte multe particularităţi. Una dintre constantele 
acestei dinamici este aceea că procesul de globalizare, ca orice 
proces dinamic şi complex de pe lumea aceasta, se sere puternic şi 
continuu securizat.  
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Prin securizarea globalizării înţelegem un sistem de acţiuni, pe 
toate palierele şi în toate etapele, prin care se asigură funcţionarea 
normală a sistemului şi procesului, păstrarea structurilor eficiente, 
contracararea provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor, atât prin 
reacţii şi acţiuni preemptive şi preventive adecvate, cât şi prin  
acoperirea şi diminuarea vulnerabilităţilor.   

Există chiar o funcţie a acestui proces ce se manifestă şi se 
exercită în toate celelalte procese, pe care o putem numi efectul de 
globalizare. Acest efect este, deopotrivă, un rezultat, dar şi un 
transfer de securitate în planul structurilor şi acţiunilor. 

Securitatea globalizării este, în acelaşi timp, unitară, integrală – 
care vizează, deci întregul proces – şi „pe părţi”, adică pe toate 
planurile ce ţin de acest proces. Unul dintre aceste planuri, cu 
pondere foarte mare în optimizarea sistemelor de acţiune şi de reacţie 
şi a celor de reducere a vulnerabilităţilor, îl reprezintă securitatea 
transfrontalieră. Ea răspunde unor provocări, pericole şi ameninţări 
transfrontaliere, ca şi unor noi vulnerabilităţi generate de procesul de 
integrarea europeană, euro-atlantică şi mondială. 

În cele ce urmează, ne vom referi cu prisosinţă la determinările 
pe care le generează globalizarea şi procesul de integrare europeană 
asupra configuraţiei criminalităţii transfrontaliere, precum şi asupra 
modalităţilor de gestionarea şi combatere a acesteia.  

Desigur, un sistem internaţional de supraveghere, monitorizare 
şi combatere a criminalităţii transfrontaliere a existat şi până acum. 
Acest sistem funcţionează, într-o formă sau alta, de când există state, 
frontiere şi relaţii transfrontaliere. La începutul secolului al XXI-lea, 
globalizarea impune însă noi coordonate, noi exigenţe şi oferă noi 
oportunităţi legate de acest fenomen care se prezintă a fi la fel de 
dinamic, de complex şi de contradictoriu precum însuşi procesul 
mondializării.   

Tot globalizarea impune şi modelarea politicilor şi strategiilor 
de combatere a criminalităţii transfrontaliere. În acest sens, 
considerăm că este nevoie de un adevărat model strategic. 

De ce un „model strategic” al criminalităţii transfrontaliere şi, 
evident, al combaterii acesteia? Este oare nevoie de un astfel de 
model? Nu sunt suficiente faptele foarte numeroase şi experienţele 
acumulate de-a lungul timpurilor? Este oare nevoie ca toate acestea 
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să fie modelate, adică puse în nişte grile sau în nişte ecuaţii care să 
prezinte în mic ceea ce se desfăşoară haotic în mare?  

Se pot pune, desigur, şi alte întrebări cu privire la necesitatea şi 
utilitatea unui model strategic, întrucât un astfel de model generează 
numeroase probleme, nu doar în legătură cu utilitatea sa inutilitatea, 
ci şi cu privire la configurarea şi structurarea sa, precum şi cu 
implicaţiile sale posibile.  

Necesitatea unui astfel de model rezultă din creşterea 
intempestivă, pe toate planurile, inclusiv pe cel al infracţionalităţii şi 
criminalităţii, a interdependenţelor, a cantităţii de informaţie – deci 
de nedeterminare ce se cere înlăturată –, precum şi a provocărilor, 
pericolelor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor la acestea. Chiar dacă 
frontierele politice ale statelor rămân relativ aceleaşi, civilizaţia 
planetei se află într-o epocă a unei noi expansiuni a frontierei, într-o 
epocă a ceea ce am putea numi transfrontalierism.  

Aproape totul trece dincolo de frontiere, dar prin frontiere sau 
peste frontiere. Reţeaua estompează graniţele, chiar dacă nu le 
desfiinţează, ci dimpotrivă, pe unele dintre ele, chiar le accentuează, 
iar pe altele le recreează sau le metamorfozează. Nu putem spune că 
ne aflăm în epoca dispariţiei frontierelor. În opinia noastră, o astfel 
de epocă nu va veni niciodată.  

Civilizaţia planetei, compusă din mii de culturi, din valori 
nenumărate, grupate în patrimonii deosebite, nu poate exista în afara 
frontierelor. Nici omul nu poate exista în afara frontierelor. Omul are 
nevoie de limite şi delimitări, are nevoie de frontiere.  

Odată cu ultima frontieră, va dispărea şi ultimul om. Dar 
informaţia, economia şi comerţul aproape că nu mai au frontiere. Mai 
precis, au un alt timp de frontiere. Frontiere financiare, economice şi 
comerciale, frontiere ale expansiunii, adică limite.  

Frontierele politice – cele ale statelor de drept – nu reuşesc nici 
să gestioneze, nici să limiteze, nici să controleze pe deplin 
expansiunea informaţională, în timp ce finanţele şi economia impun 
noi reguli ale jocului frontalier: reguli financiare şi economice.  

În aceste condiţii, tot ce aparţine de fiinţa umană, de civilizaţia 
umană, de condiţia umană, bun sau rău, urmează noile căi, noile 
coordonate. Infracţionalitatea nu rămâne în „sapă de lemn”, iar 
criminalitatea nu devine marginală, ci, dimpotrivă, se 
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metamorfozează odată cu societatea, se adaptează rapid – chiar mai 
rapid decât normalitatea – noilor condiţii.  

Criminalitatea se dezvoltă şi se extinde mai ales în perioadele 
de haos, constituindu-şi piloni de sprijin, structuri dinamice şi reţele, 
modelate pe cele normale, dar în subteran şi cu desfăşurări mult mai 
complexe şi mai diversificate, cu încrengături greu de identificat şi 
de urmărit. Criminalitatea se globalizează în acelaşi ritm cu 
informaţia şi economie, dacă chiar mai repede. Reţelele criminale şi 
mafiote sunt transfrontaliere şi funcţionează de mulţi ani, ca un fel de 
sisteme complexe, cu geometrie variabilă, interconectate şi 
autoreglabile.  

Subliniem, în această teză, din perspectiva cerinţelor tot mai 
sporite de gestionare a mediului ordinii şi securităţii publice, 
principalele elemente ale fizionomiei transfrontaliere a criminalităţii 
acestui început de secol. Acest lucru este foarte important pentru noi, 
întrucât ţara noastră are o poziţie cu totul specială ce poate juca un 
rol deosebit atât în configurarea, în continuare, a noului tip de 
criminalitate transfrontalieră – cea de reţea –, cât şi în combaterea 
acesteia.  

Având în vedere poziţia specială a României, pe de o parte, ca 
ţară ce deţine o parte însemnată din frontiera estică a Uniunii 
Europene şi a arealului NATO, şi, pe de altă parte, ca spaţiu situat pe 
unele dintre culoarele migraţiei est-vest şi în vecinătatea culoarelor 
de trafic ilegal şi chiar pe direcţia unora dintre ele, precum şi 
preocupările deosebite ale UE şi NATO pentru construcţia şi 
gestionarea unui mediu de securitate sigur şi stabil, problematica 
foarte complexă a combaterii criminalităţii transfrontaliere devine 
una dintre priorităţile politicii şi strategiei interne de ordine publică şi 
securitate.  
În acest sens, datorită marilor mutaţii politice şi strategice produse în 
ultimele decenii, este nevoie de o nouă paradigmă a ordinii şi 
securităţii publice şi de un nou model strategic al criminalităţii 
transfrontaliere şi, evident, al combaterii acesteia. 
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Capitolul I 

Delimitări conceptuale în materia criminalităţii organizate 
transfrontaliere şi globalizării. Fluctuaţii, specificaţii, 

procese. 
 

Crima organizată poate fi percepută ca un produs social 
„pătruns în viaţa noastră socială şi politică”, ce izvorăşte din tendinţa 
diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca mijloc de mobilitate 
socială2 şi chiar de acaparare a puterii3. 

În ceea ce priveşte frontierele, nimic nu este definitiv. 
Frontierele cresc şi descresc, se lărgesc sau se micşorează, în funcţie 
de rolul pe care-l joacă entităţile respective în relaţiile planetare. 
Globalizarea nu distruge toate frontierele şi orice frontiere. Pe unele 
doar le retrasează, pe altele le lărgeşte, pe altele le construieşte, iar pe 
unele dintre cele neconvenabile le reduce la simple amintiri. Şi în 
această epocă, Europa se constituie într-un avanpost al metamorfozei 
frontierei, al procesului frontierei. Pe continentul european, procesul 
frontierei are cel puţin trei dimensiuni de mare importanţă, fiecare 
dintre acestea având rezonanţe în actualitatea şi actualizarea crimei 
organizate transfrontaliere: 

- divizarea unora dintre frontierele stabilite după cele două 
războaie mondiale, revenirea la o parte dintre vechile frontiere sau 
apariţia unor entităţi statale noi (cazul spaţiului ex-iugoslav şi al 
spaţiului ex-sovietic), ceea ce a facilitat constituirea şi extindere 
reţelelor de traficanţi, de spălare de bani, de prostituţie şi trafic de 
arme etc.; 

- transformarea frontierelor linii în frontiere-suprafaţă, adică 
în entităţi omogene, puternice şi stabile, ceea ce a generat o depăşire 
uşoară a pragului frontierei de stat de către reţelele crimei organizate;  
                                                           
2 Robert J.Kely – Natura crimei organizate şi operaţiunile ei specifice, SUA, 1987, 
pag.5. 
3 Gh.Nistoreanu, C. Păun – Criminologie, Editura Europa Nova, Bucureşti, 1996, 
pag. 211. 
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- trecerea de la frontierele-linii de despărţire, de la 
frontierele care delimitează şi separă la frontierele care unesc şi 
reunesc şi construirea, pe această bază, a noii frontiere europene, 
care, cel puţin în prima fază, nu poate controla reţelele crimei 
organizate interioare, alimentate în permanenţă de migraţiune, trafic 
de toate felurile şi chiar terorism. 

Extinderea Uniunii Europene a oferit noi oportunităţi crimei 
organizate (CO). Cea mai mare parte dintre statele care au aderat la 
UE se învecinează cu zone sărace şi instabile, cum sunt Ucraina, 
Caucazul, Belarus, Balcanii, u Africa de Nord şi cu Orientul 
Mijlociu. Africa de Nord continuă să genereze migraţiune, ţările din 
vecinătatea estică a Uniunii Europene se află în proximitatea 
foaierului perturbator de odinioară, care corespunde, în linii generale, 
cu zona care, astăzi, generează migraţiune, trafic de droguri (în 
Afganistan se cultivă peste 80%, după unele date chiar 90% din 
materia primă pentru producţia de droguri care se vând pe piaţa 
occidentală), de arme şi de persoane.  

Cu alte cuvinte, deşi Uniunea Europeană cultivă relaţii de 
bună vecinătate, căutând chiar o vecinătate liniştită, caracterizată de 
siguranţă şi stabilitate, aceste zone vor continua încă multă vreme să 
genereze criminalitatea transfrontalieră. 
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Capitolul II 

Reflectarea eforturilor de prevenire şi combatere a 
criminalităţii organizate transfrontaliere în prevederi 

legislative de drept comunitar 
 

La nivelul Uniunii Europene există în prezent o serie de 
instituţii care depun eforturi de prevenire şi combatere a criminalităţii 
organizate transfrontaliere. Politicile JAI ocupând un rol important în 
preocuparea instituţiilor Uniunii şi având o evoluţie importantă în 
ultimele decenii. 

Ca o scurtă trecere în revistă a modului în care politicile JAI 
au evoluat, amintim convenţiile adoptate începând cu anii 1950 al 
nivelul Consiliului Europei (Convenţia privind extrădarea în anul 
1957 etc.), sistemul Schengen creat în anul 1985 ca efort al Franţei, 
Germaniei şi statelor Benelux (care a pus în aplicare măsuri în 
domeniile controalele la frontierele externe, cooperarea poliţienească, 
azilul, combaterea diverselor tipuri de infracţiuni), Tratatul de 
Maastricht semnat în anul 1991 şi intrat în vigoare în anul 1993, care 
a reglementat instituţii precum azilul, imigraţia, cooperarea judiciară 
în materie civilă şi penală şi cooperarea poliţienească, precum şi 
combaterea formelor grave de crime, ocazie cu care a permis 
instituţiilor U.E. să acţioneze în aceste domenii, precum şi Tratatul 
de Amsterdam care a avut un real caracter reformator şi a introdus 
totodată sistemul Schengen în U.E. acesta devenind parte a acquis-
ului Schengen. 

În ce ceea ce priveşte cooperarea internaţională ca urmare a 
politicilor JAI, amintim politica în domeniul azilului. Cu privire la 
dreptul de azil statele membre au reuşit să convină asupra unei 
armonizări a normelor referitoare la recunoaşterea şi conţinutul 
statutului de refugiat. Reglementarea dreptului de azil este 
importantă deoarece este absolut necesar ca condiţiile acordării 
dreptului de azil să fie acelaşi pe întreg teritoriul Uniunii. De 
asemenea este importantă stabilirea clară a drepturilor acestora. 
Aceste aspecte sunt importante deoarece, printr-o politică comună se 
poate împiedica pătrunderea unor persoane care nu merită acest drept 
sau unor elemente cu comportament profund infracţional. 
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Politica în domeniul controlului la frontieră şi al vizelor, 
este un alt domeniu în care se fac eforturi comune pentru 
uniformizarea reglementărilor la nivelul întregii Uniuni. Astfel, a fost 
creată Agenţia Europeană pentru gestiunea cooperării operaţionale la 
frontierele externe. 

Ca urmare a faptului ca la nivelul Uniunii, au apărut grupării 
de criminalitate transnaţionale, a fost necesară adoptarea unor politici 
comune în cooperarea judiciară în materie penală. Astfel, progresiv 
au fost introduse instituţii precum mandatul de arestare european, 
care oferă o scutire substanţială de la principiul dublei incriminări 
pentru un total de 32 de infracţiuni, inclusiv terorism, omucidere, 
fraudă, trafic cu fiinţe umane şi rasism. De asemenea, Consiliul 
adoptat peste 20 de texte prevăzând elemente de minimă armonizare 
în ceea ce priveşte definirea anumitor tipuri de infracţiuni şi a 
nivelului sancţiunilor, cum ar fi protecţia monedei euro, spălarea de 
bani, infracţiunile de mediu, traficul cu fiinţe umane, traficul de 
droguri şi terorismul. 

În concluzie, odată cu evoluţia Uniunii Europene, au evoluat 
şi politicile privind justiţia şi afacerile interne. La nivelul Uniunii 
Europene fiind create mecanisme şi instrumente necesare care să 
lupte cu provocările actuale, precum terorismul, criminalitatea 
organizată, instrumente şi mecanisme care să asigure un climat de 
ordine şi siguranţă la nivelul Uniunii. 
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CAPITOLUL III 
 

Securitatea europeană. Determinismul cauzal al 
infracţiunilor cu caracter transfrontalier asupra acesteia 

 
La nivel mondial fenomenul criminalităţii organizate a luat 

amploare odată cu globalizarea mondială, cu inovaţiile tehnice care 
scurtează timpii de deplasare, fiind cunoscute grupări infracţionale 
care desfăşoară activităţi din inima Asiei sau a ţărilor arabe până în 
ţările Europei sau a Americii. Nici Europa nu a scăpat de acest 
fenomen infracţional, deoarece aşa cum factorii economici sunt în 
goana după profit, tot aşa sunt şi elementele infracţionale. 

Criminalitatea organizată cu caracter transfrontalier este un 
flagel cu implicaţii profunde, care la nivelul Uniunii Europene, 
membră a căreia suntem cunoaşte o flexibilitate şi mobilitate ridicată 
datorită liberalizării frontierelor în ceea ce priveşte deplasarea 
persoanelor şi a bunurilor. 

Europa, inclusiv şi ţara noastră se confruntă cu următoarele 
probleme în ceea ce priveşte criminalitatea organizată cu caracter 
transnaţional: 

• Trafic ilicit de droguri; 
• Migraţia ilegală; 
• Traficul de persoane; 
• Traficul de materiale strategice; 
• Infracţiuni cibernetice; 
• Terorismul. 
Traficul ilicit de droguri este un flagel cu răspândire 

planetară, Organizaţia Naţiunilor Unite estimând că cifra anuală a 
unor astfel de afaceri în jurul cifrei de 500 de miliarde de dolari. 

În cadrul acestui fenomen, ţara noastră ocupă un rol 
important, fiind un element important al tranzitului dinspre ţările 
producătoare spre ţările din vestul Europei şi mai nou şi ţară de 
depozitare în vederea distribuirii ulterioare a substanţelor psihotrope. 

În ceea ce priveşte tranzitul România este un segment 
important al ”rutei a doua Balcanice” de transport al drogurilor către 
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Europa Occidentală indiferent că aceasta porneşte din Turcia, 
traversează Bulgaria, intră în România pe la vama Ruse-Giurgiu, 
trece prin Bucureşti, după care continuă prin zona subcarpatică spre 
vest, iar prin Arad intră în Ungaria, apoi din Budapesta intră în 
Slovacia şi ulterior Cehia şi Germania, fie că include un tronson 
maritim Istanbul - Constanţa (pe Marea Neagră) - Bucureşti, după 
care intră pe traseul descris mai sus. 80% din opiaceele care 
aprovizionează piaţa europeană circulă pe Ruta Balcanică, astfel 
rolul României ca stat de tranzit în cadrul acestui flagel este 
însemnat. 

În ceea ce priveşte, profilul persoanelor care se ocupă cu 
traficul de droguri, s-a constatat că aceasta activitate este desfăşurată 
preponderent de persoane de origine romă.  

În ceea ce priveşte migraţia ilegală, ultimul deceniu al 
secolului XX a cunoscut o creştere neaşteptate a migrărilor forţate şi 
voluntare. 

În ceea ce priveşte modalitatea de intrare a migranţilor sunt 
folosite mai multe modalităţi. Una dintre acestea constă în 
pătrunderea legală la punctele de control al trecerii frontierei, cererea 
de azil şi apoi reorientarea spre alte state mai dezvoltate, încercarea 
de pătrundere cu ajutorul documentelor false de călătorie şi identitate 
sau prin trecerea în mod ilegal a frontierei de stat. 

În ceea ce priveşte trecerea frauduloasă a frontierei de stat, 
aceasta are un caracter transfrontalier, deoarece se realizează cu 
sprijinul unor reţele ramificaţii atât în ţările de origine, cât şi în 
Rusia, Ucraina, Republica Moldova, inclusiv România. 

Pe lângă cele enunţate mai sus, putem introduce în categoria 

factorilor care au determinat augmentarea flagelului anterior enunţat 

următoarele: 

- Corupţia autorităţilor, aceasta poate avea ca efect 

subminarea efortului depus de instituţii pentru stoparea 

flagelului; 

- Controlul slab al graniţelor; 
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- Restricţionarea posibilităţilor de migrare legal. Astfel, 

aflate în posibilitatea de a migra legal, multe persoane 

aleg căi mai puţin legale, care în loc de asigurarea 

migraţiei fac ca persoana interesată să devină victimă a 

traficului de persoane; 

- Factorii informaţionali scăzuţi privind realităţile pieţei 

muncii sau nivelul de trai în ţările de destinaţie. 

 
 
 
 

Capitolul IV 

Studiu de caz: Un posibil model strategic românesc al 
criminalităţii transfrontaliere şi combaterii acesteia 

 
Se ştie foarte bine că aproape toate structurile de securitate şi 

apărare din cadrul Uniunii Europene acţionează prin toate mijloacele 
pentru definirea clară şi abordarea europeană a conceptului de 
criminalitate transfrontalieră4. 

Un posibil model strategic al criminalităţii transfrontaliere şi 
al combaterii acesteia, deşi este absolut necesar pentru cunoaşterea 
exactă a situaţiei şi organizarea acţiunilor de rigoare, nu se poate 
constitui oricum. El trebuie să respecte anumite condiţii impuse de 
noua configuraţie geopolitică şi geostrategică, economică, socială şi 
informaţională a spaţiului european şi euro-atlantic. Printre cele mai 
importante condiţii ale unui astfel de model s-ar putea situa şi 
următoarele: 

                                                           
4 Abordarea acestui concept nu se face separat, ci într-un cadru mult mai larg, în 
care sunt alăturate terorismul şi migraţia ilegală. 
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 evaluarea şi respectarea interdependenţelor; 

 integrarea într-un model european, euro-atlantic şi 
eurasiatic al criminalităţii transfrontaliere şi al 
combaterii comune a acesteia; 

 respectarea specificului naţional 

În general, identificarea, analiza, studierea, cunoaşterea, 
gestionarea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere nu se fac 
după modele preconcepute, ci, fie după cerinţele efective ale situaţiei, 
întrucât realitatea este dramatică şi nu poate aştepta modele teoretice, 
fie după algoritmi rezultaţi din experienţă şi din foarte numeroasele 
lecţii învăţate.  

Un concept strategic prin care se pune în operă conceptul 
politic referitor la criminalitatea transfrontalieră şi la combaterea 
acesteia trebuie să continue, de fapt, conceptul politic, să-i dea 
consistenţă şi materializare în sisteme şi proceduri solide de 
constituire, transformare, pregătire şi întrebuinţare a forţelor şi 
mijloacelor. Acest concept strategic ar trebui să cuprindă: 

 nivelul de ameninţare generat de criminalitatea 
transfrontalieră; 

 structurarea acestei ameninţări; 

 decelarea clară a provocărilor, pericolelor şi 
ameninţărilor şi a riscurilor asociate (asumate, impuse, 
conjuncturale, implicite); 

 identificarea şi evaluarea detaliată, pe categorii, a 
vulnerabilităţilor la aceste provocări, pericole şi 
ameninţări; 

 transpunerea strategică a limitelor angajării stabilite de 
decidentul politic5;  

                                                           
5 În modelul strategic, această transpunere se face prin stabilirea unor 
corespondenţe între obiective, forţe şi mijloace, folosind metodele de calcul 
adecvate (de exemplu, calculul matriceal sau al probabilităţilor condiţionate) 
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 stabilirea nivelului forţelor şi mijloacelor şi prezentarea 
acestuia decidentului politic, spre aprobare şi,dacă este 
necesar, pentru anumite posibile rectificări; 

 stabilirea structurilor de forţe şi mijloace, dispunerea lor 
teritorială, organizare, integrare etc.; 

 stabilirea sistemului de pregătire, nivelului de pregătire, 
a duratei, metodologiei, procedurilor etc.; 

 stabilirea tipologiei strategice a acţiunilor de combatere 
a criminalităţii transfrontaliere şi a modalităţilor de 
cooperare pe plan naţional, regional şi european; 

 includerea, în cadrul acestui concept, şi a altor elemente 
care definesc nivelul strategic de cunoaştere, evaluare şi 
acţiune în cadrul procesului de gestionare şi combatere 
a criminalităţii transfrontaliere.  

Ţările europene nu duc lipsă de reglementări naţionale în 
ceea ce priveşte combaterea criminalităţii, inclusiv a criminalităţii 
transfrontaliere. Se poate spune chiar că, din anumite puncte de 
vedere, există un exces de reglementări. Etapa în care ne aflăm şi 
noile configuraţii ale mediului strategic de securitate, dar şi de 
insecuritate, de infracţionalitate şi de criminalitate – ce poate fi 
definit şi ca haos strategic – impune reconsiderări substanţiale şi în 
acest domeniu. În opinia noastră, aceste reconsiderări în domeniul 
criminalităţii transfrontaliere şi reglementării comportamentului 
structurilor de securitate ale statelor, îndeosebi ale poliţiei, 
jandarmeriei şi structurilor de combatere a terorismului, ale 
organizaţiilor şi organismelor internaţionale, ale Alianţei Nord-
Atlantice şi altor instituţii cu atribute în acest domeniu se grupează 
pe trei mari componente: 

 armonizarea reglementărilor naţionale (ale statelor), 
potrivit unor determinări bilaterale, regionale, europene 
(continentale) şi internaţionale; 

 definirea, la nivel european şi la nivel internaţional, a 
unui cadru de configurare şi de aplicare a acestor 
reglementări; 
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 crearea structurilor necesare, într-o viziune unitară şi 
dinamică. 

Şi în ţara noastră, criminalitatea transfrontalieră este bine 
definită şi analizată în diferite documente, iar acţiunile de 
identificare, supraveghere, monitorizare şi combatere sunt cuprinse 
în legi, în documente interne ale Guvernului, ale MAI şi altor 
instituţii cu atribuţii în acest sens. 

Caracteristic pentru legislaţia românească în acest domeniu, 
ca, de altfel, şi pentru alte legislaţii, este faptul că ea a fost elaborată 
înafara unui model strategic, dar nu şi înafara componentelor şi 
determinărilor unui astfel de model. 

Repercusiunile sau efectele – pozitive, negative sau fără 
semnificaţie – ale aplicării modelului se calculează cu anticipaţie, fac 
parte din dinamica modelului. Uneori, acest aspect nu este luat în 
seamă. Or, în dinamica şi în managementul unui model strategic, 
tocmai conexiunile, repercusiunile şi efectele sunt extrem de 
importante, întrucât de ele depinde însăşi tipul angajării şi limitele 
acesteia. 
 
 

Concluzii şi propuneri 
 

1. Pericolele (omniprezente) şi ameninţările (omnidirecţionale) pot 
schimba complet direcţia de evoluţie a sistemelor şi proceselor, 
determinând adevărate catastrofe în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale. 
De foarte multe ori, adevăratele cauze ale unor conflicte armate şi războaie 
extrem de sângeroase se află tocmai în evoluţia haotică şi imposibil de 
controlat a criminalităţii transfrontaliere, cu tot cortegiul ei de pericole şi 
ameninţări. Criminalitatea transfrontalieră se constituie într-o sursă de 
generare şi regenerare a conflictualităţii, a instabilităţii şi insecurităţii. 

2. Strategiile de insecurizare a sistemelor adverse, sau considerate 
adverse, sunt strategii pe termen lung, cu desfăşurări spaţii geoeconomice, 
geopolitice şi geostrategice, la vedere sau ultrasecrete, iar rezultatele sunt, 
adesea, mutaţii dezastruoase, cu distrugeri de sisteme, cu crize acute şi 
chiar cu conflicte armate şi războaie sângeroase. Ţările care au resurse 
(îndeosebi energetice), dar nu şi capacitate economică, financiară, 



24 

tehnologică şi managerială de a le gestiona, sunt supuse unor astfel de 
presiuni şi obligate fie să accepte tutela celui care câştigă bătălia cu 
concurenţii şi obţine supremaţia strategică, fie să angajeze o bătălie fără 
nici o şansă care, în cele din urmă, va fi câştigată de marea finanţă, de 
companiile internaţionale sau menţinute în conul de umbră şi de 
nesiguranţă creat de criminalitatea transfrontalieră, de mafia resurselor, de 
reţelele şi organizaţiile teroriste.  

3. România se află în zona unor culoare importante ale traficanţilor. 
Unul dintre acestea trece prin Marea neagră şi racordează reţelele de 
traficanţi din Turcia, Bulgaria şi România. Cel de al doilea este un culoar 
terestru şi vine  din Asia Centrală, chiar din Afganistan, unde se produce în 
jur de 90 % din materia primă pentru drogurile care se vând în Europa, 
trece prin sudul Rusiei, prin Ucraina, prin Moldova şi prin România. 
Există, desigur şi un culoar islamic, ce trece prin Turcia, Albania şi Bosnia 
şi care afectează în mod deosebit Italia şi chiar Germania.  

4. Începând cu ultimul deceniu al secolului al XX-lea, dimensiunea 
transfrontalieră a devenit esenţială în redefinirea criminalităţii organizate. 
Constituirea, pe teritoriul statelor din Europa Occidentală, a spaţiului 
Shengen, departe de a diminua această nouă caracteristică, a accentuat-o şi 
mai mult, astfel încât putem afirma că dimensiunea transfrontalieră a 
criminalităţii organizate a devenit dominantă la sfârşitul secolului al XX-
lea şi începutul secolului al XXI-lea. 

5. Securizarea frontierelor de est presupune transformarea acestora în 
zone de confluenţă şi de cooperare cu ţările vecine, în beneficiul tuturor, 
tocmai pentru combaterea structurilor crimei organizate transfrontaliere. 
Ucraina şi Republica Moldova se află pe un astfel de coridor strategic de 
dezvoltare a criminalităţii transfrontaliere, chiar pe două coridoare 
strategice, dacă avem în vedere şi Marea Neagră.  

6. România şi Bulgaria devin primele porţi europene estice prin care 
reţelele criminale transfrontaliere vor încerca să reconstruiască, într-o nouă 
arhitectură, sistemele de trafic ilegal, refacerea sau transferul unor baze de 
susţinere şi unor elemente cheie, astfel încât să asigure, în continuare, o 
bună funcţionare a fluxului criminal.  

7. Zona extinsă a Mării Negre poate constitui, deopotrivă, o zonă în 
care conceptul de securitate să se bazeze pe o reducere substanţială a 
criminalităţii transfrontaliere, protejând astfel, pe această direcţie, centrul 
şi vestul continentului european, dar şi o zonă în care acest tip de 
criminalitate să prolifereze. De aceea, considerăm că abordarea, din punct 
de vedere geopolitic şi geostrategic, a acestui concept (Zona extinsă a 
Mării Negre) trebuie să vizeze şi realizarea, concomitent cu dezvoltarea 
zonei, a unui spaţiu consolidat de securitate transfrontalieră. Acest tip de 
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securitate, asemănătoare celei din spaţiul Shengen, dar chemată să rezolve 
alte probleme, mult mai grave, trebuie investigat temeinic de către 
cercetarea ştiinţifică.  

8. Cert este că, la început de mileniu, crima organizată 
transfrontalieră şi cibercrima se dezvoltă complex şi în mai multe direcţii, 
iar capacitatea societăţii de a acţiona şi reacţiona la o astfel de dezvoltare 
este şi va fi totdeauna limitată. Cu alte cuvinte, folosindu-se de ceea ce a 
creat mai valoros şi mai de preţ omenire în actul comunicării – reţeaua 
Internet şi tehnologia informaţională modernă, fiabilă şi sofisticată – 
grupările şi reţelele crimei organizate şi ale cibercrimei deţin iniţiativa 
strategică, iar atunci când o pierd, o recuceresc cu destul de multă uşurinţă.  

9. Globalizarea amplifică traficul de persoane. Traficul cu persoane, 
imigranţi ilegali, care sunt în căutarea unui loc de muncă, dar şi cu femei şi 
fete racolate sau răpite în vederea alimentării reţelelor de prostituţie de pe 
întreg continentul, dar şi din alte părţi ale lumii este în creştere, devenind 
tot mai agresiv, mai degradant şi mai periculos. În general, reţelele care 
acţionează în acest domeniu sunt numeroase, încifrate, greu de descoperit, 
de  identificat şi de eradicat, întrucât există o astfel de piaţă neagră ce se 
cere tot timpul alimentată. De aceea, în opinia noastră, este necesară o 
flexibilizare şi o diversificare mai pronunţată a structurilor care lucrează la 
gestionarea şi eradicarea acestui fenomen umilitor pentru secolul al XXI-
lea.  

10. Criminalitatea transfrontalieră face parte din realităţile 
perioadelor tensionate, în care se produc mari schimbări, şi se constituie 
într-un „pericol fără frontiere”, adică într-o ameninţare omnidirecţionată, ce 
nu poate fi identificată, evaluată şi contracarată decât printr-un efort 
întrunit, unitar şi convergent. 
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