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REZUMAT EXECUTIV 
 
 

Rezumat 
 
Prezenta notă demonstrează faptul că crima organizată asiatică, un 
fenomen relativ nou, a pătruns în cercurile criminale din mai multe țări 
ale UE. Aceasta analizează modul în care activitățile grupărilor criminale 
asiatice sunt legate de comunitățile de migranți și care sunt domeniile 
afectate. Printre ele se numără extorcarea de fonduri, migrația 
clandestină și traficul de ființe umane, precum și spălarea banilor. În 
colaborare cu alte grupări criminale neasiatice, grupările criminale 
asiatice sunt implicate și în producția și comercializarea de droguri 
ilegale, aranjarea meciurilor și contrafacerea bunurilor de consum. 
Această notă propune soluții adecvate privind modalitățile de combatere 
a acestei forme de crimă organizată.  
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REZUMAT EXECUTIV 
 
Context 
 
În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a fost martora pătrunderii grupărilor de crimă 
organizată asiatice transnaționale în cercurile criminale. Până în perioada anilor 2000, 
majoritatea relatărilor privind grupările criminale asiatice care acționează în afara țărilor lor 
de origine au provenit din SUA, Canada și Australia, dar în ultimii ani s-a constatat o 
creștere permanentă a numărului rapoartelor de poliție privind activitățile grupărilor de 
crimă organizată asiatice în vestul și estul Europei: de la aranjarea meciurilor în ligile 
europene de fotbal la implicarea în cultivarea de canabis, imigrația clandestină și traficul de 
droguri.  
 
Prezenta notă ridică următoarea întrebare generală: care este amploarea și caracterul 
crimei organizate asiatice în Uniunea Europeană și în ce fel reprezintă aceste grupuri o 
amenințare la adresa economiei europene și democrației europene? 
 
Alte întrebări care se pun sunt următoarele: Care țări europene sunt vulnerabile la 
activitățile grupărilor de crimă organizată asiatice? Cum sunt integrate aceste grupări în 
comunitățile locale de migranți și în economia locală a țărilor gazdă? Care este modul de 
operare al acestora și unde și când își desfășoară acțiunile de spălare a profiturilor 
criminale? 
 
Scop 
 
Prezenta notă are un dublu obiectiv: pe de o parte, de a furniza informații contextuale 
despre diversele domenii de activitate ale crimei organizate asiatice în Uniunea Europeană 
și, pe de altă parte, de a prezenta recomandări și îndrumări relevante pentru această 
politică, destinate factorilor de decizie, privind modalitatea de combatere a acestor grupări 
criminale și măsurile de prevenire care ar trebui elaborate. În continuare urmează o 
prezentare generală a grupărilor criminale asiatice care desfășoară activități pe teritoriul 
Uniunii Europene, dimensiunea acestora, structura, activitățile, domeniile de interes și 
colaborarea lor cu alte organizații criminale. 
 
Metodologie: 
 

 Această prezentare generală se bazează pe o analiză a conținutului datelor 
secundare disponibile din vasta literatură despre crima organizată asiatică și din 
relatările mass-media. 

 O parte dintre date se bazează pe interviuri cu experți ai poliției și criminologiști 
implicați în cercetări legate de aspectele specifice ale crimei organizate asiatice. 
 

 

PRINCIPALELE CONSTATĂRI 
 
 noi forme de crimă organizată din Asia apar în UE 
 sunt necesare o analiză aprofundată și date empirie pentru a obține mai multe 

informații despre această problemă, respectiv pentru a o preveni și combate 
 este nevoie de cooperare europeană bazată pe schimburi de expertiză și cunoștințe 
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Crima organizată asiatică este asociată în principal cu triadele chineze și yakuza japoneză 
care au fost romantizate pe parcursul istoriei. Alte grupuri criminale asiatice sunt mai puțin 
cunoscute în Europa. Însă creșterea economică rapidă din multe țări asiatice, creșterea 
numărului de migranți și oportunitățile tehnice avansate au condus la apariția unor noi 
forme de crimă organizată, aducând mai aproape de Europa aceste grupuri criminale 
„necunoscute”. Crima organizată asiatică este prezentă în momentul de față în aproape 
toate țările europene și solicită atenția organelor de aplicare a legii, a responsabililor politici 
și a cercetătorilor din mediul academic. 
 
Problema fiabilității statisticilor oficiale și a categorisirilor, pe de o parte, și lipsa unei 
cercetări etnografice aprofundate, pe de altă parte, limitează cunoștințele noastre despre 
natura, amploarea  și amenințarea reprezentată de crima organizată asiatică în Europa 
(Ganapathy and Broadhurst, 2008). Este nevoie de studii criminalistice suplimentare 
pentru a înțelege mai bine acest fenomen relativ nou în UE.   
 
Acțiunile comune ale UE și ale guvernelor statelor membre ar putea consolida o strategie 
integrată și efectivă pentru a preveni și combate crima organizată asiatică. 
 
Cheia succesului în lupta împotriva crimei organizate asiatice în Europa o reprezintă 
schimbul de cunoștințe și expertiză în legătură cu aceste grupări criminale la nivelul UE 
și cu țările relevante (China, Turcia, Vietnam, Pakistan și Afganistan). 
 
Cu toate că nu există politici specifice pentru a combate crima organizată asiatică la nivel 
european, cooperarea europeană dintre forțele de poliție și cercetători ar putea fi 
esențială pentru eforturile de prevenire și combatere a acestei noi forme de crimă 
organizată. 
 
În acest context, Europol, care a devenit pe deplin operaţional în 1999 şi din 2010 este o 
agenție a UE responsabilă de sprijinirea și consolidarea acțiunilor autorităților competente 
ale statelor membre și cooperarea reciprocă a acestora pentru prevenirea și combaterea 
crimei organizate, ar trebui să joace un rol esențial.  
 
Deosebit de importante în lupta împotriva crimei organizate asiatice sunt acordurile de 
cooperare pe care Europol le poate încheia cu țările terțe privind schimbul de informații 
operaționale, inclusiv date cu caracter personal și informații clasificate. În prezent, nu există 
acorduri operaționale între Europol și statele relevante menționate mai sus.  
 
La fel de importantă în acest context este îmbunătățirea coerenței și complementarităților 
dintre politica de securitate internă a UE și politica sa externă prin implicarea țărilor terțe și 
îndeosebi a țărilor asiatice, inclusiv în domeniul JAI și în special în lupta împotriva crimei 
organizate. 
 
 
 
 



 




