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SINTEZĂ 
 
 

Rezumat 
 
Decizia-cadru din 2008 privind combaterea crimei organizate oferă un 
cadru sofisticat pentru incriminarea participării la o organizaţie criminală. 
Cu toate acestea, sunt necesare îmbunătăţiri atât în ceea ce priveşte 
securitate juridică şi aria de aplicare, cât şi în ceea ce priveşte nivelul de 
armonizare pe care îl realizează.  Decizia-cadru e redactată în termeni 
generali şi vagi care pot conduce la o incriminare exagerată. Este necesar 
un mai mare grad de armonizare nu numai pentru a garanta statelor 
membre condiţii egale, ci şi pentru a facilita aplicarea celorlalte elemente 
din dreptul penal european. Tratatul de la Lisabona cuprinde o serie de 
măsuri care pot constitui temeiuri juridice pentru dezvoltarea în 
continuare a legislaţiei în domeniu. O nouă propunere ar trebui să fie 
fundamentată pe o evaluare temeinică a implementării de către statele 
membre a Deciziei-cadru din 2008 privind crima organizată şi pe 
interpretarea conceptelor relevante de către instanţele naţionale.  
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SINTEZĂ 
 

Context 
Uniunea Europeană a fost printre primele organizaţii care a dezvoltat un cadrul legislativ 
cuprinzător dedicat combaterii crimei organizate. Cel mai recent act legislativ, Decizia-
cadru privind combaterea crimei organizate din 2008, reflectă sinergia dintre UE şi forurile 
internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite, în dezvoltarea unor standarde în 
domeniu la nivel global. Decizia-cadru oferă un cadru sofisticat pentru incriminarea 
participării la o organizaţie care desfăşoară activităţi criminale. Cu toate acestea, sunt 
necesare îmbunătăţiri atât în ceea ce priveşte securitatea juridică şi aria de aplicare, cât şi 
în ceea ce priveşte nivelul de armonizare pe care aceasta îl realizează.   
 

Scop 
Această notă va oferi o analiză şi o evaluare a deciziei-cadru, care va fi examinată din 
perspectivă istorică şi contextuală, iar principalele sale dispoziţii vor fi analizate şi evaluate 
critic. Nota va examina impactul incriminării asupra participării la o organizaţie criminală în 
termeni de securitate juridică şi din perspectiva gradului de armonizare realizat.  Va fi 
susţinută necesitatea unei viitoare armonizări nu numai în ceea ce priveşte legislaţiile 
naţionale, ci şi în scopul facilitării funcţionării altor aspecte ale dreptului penal european, 
inclusiv a pedepselor pentru alte infracţiuni, al funcţionării principiului recunoaşterii 
reciproce în materie penală , precum şi din perspectiva activităţilor desfăşurate de Europol 
şi Eurojust. Vor fi apoi explorate oportunităţile oferite de Tratatul de la Lisabona în vederea 
unor acţiuni suplimentare dedicate dreptului penal şi crimei organizate. 
 

PRINCIPALELE CONSTATĂRI 

 Uniunea Europeană a fost printre primele organizaţii care au dezvoltat un cadru 
legislativ cuprinzător dedicat combaterii crimei organizate.  

 Cel mai recent act legislativ, Decizia-cadru privind lupta împotriva crimei organizate 
din 2008, reflectă sinergia dintre UE şi forurile internaţionale, cum ar fi Organizaţia 
Naţiunilor Unite, în dezvoltarea unor standarde în domeniu la nivel global. 

 Deşi oferă un cadru sofisticat pentru incriminarea participării la o organizaţie care 
desfăşoară activităţi criminale, decizia-cadru trebuie îmbunătăţită atât în ceea ce 
priveşte securitatea juridică şi aria de aplicare, cât şi în ceea ce priveşte nivelul de 
armonizare pe care îl realizează.  . 

 Decizia-cadru încearcă să reconcilieze două obiective aparent diferite: introducerea 
unei infracţiuni separate în cazul participării la crima organizată, care este diferită de 
infracţiunile referitoare la asociere/participare ca membru din cadrul sistemelor de 
justiţie penală internaţională; dar, în acelaşi timp, încearcă să nu fie prea rigidă şi 
limitată în definirea crimei organizate, luând în consideraţie opinia că organizaţiile 
criminale nu operează întotdeauna în cadrul unei structuri ierarhice. 
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 Rezultă o definiţie aparent contradictorie a crimei organizate care ar putea avea ca 
urmare o supra-incriminare, elementele unei organizaţii criminale fiind definite în 
linii largi şi prin criterii flexibile, ambigue. 

 Este necesar un mai mare grad de armonizare nu numai pentru a garanta condiţii 
egale statelor membre, ci şi pentru a facilita aplicarea celorlalte elemente din 
dreptul penal european. Aceste condiţii includ funcţionarea principiului recunoaşterii 
reciproce în materie penală şi precum şi activitatea unor organisme de tipul Europol 
şi Eurojust. 

 Tratatul de la Lisabona cuprinde o serie de măsuri care pot constitui temeiuri 
juridice pentru dezvoltarea în continuare a legislaţiei în domeniu. 

 O nouă propunere ar trebui să fie fundamentată pe o evaluare temeinică a 
implementării de către statele membre a Deciziei-cadru din 2008 privind crima 
organizată şi pe interpretarea conceptelor relevante de către instanţele naţionale. 

 Modificarea Deciziei-cadru din 2008 trebuie să asigure atât un grad mai mare de 
armonizare, cât şi o incriminare mai limitată a participării la o organizaţie criminală 
care va realiza o mai mare securitate juridică şi va justifica necesitatea unei 
incriminări a participării la o organizaţie criminală separată şi distinctă de alte 
infracţiuni conexe. 

 

RECOMANDĂRI 

 Recomandarea nr. 1: Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei 
efectuarea unei evaluări de impact detaliate a implementării Deciziei-cadru din 2008 
de către statele membre. Evaluarea ar trebui să cuprindă atât implementarea 
legislativă a deciziei-cadru, cât şi implementarea conceptelor relevante de către 
instanţele naţionale. 

 Recomandarea nr. 2: Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei 
informaţii detaliate cu privire la implementarea altor măsuri de drept penal al UE 
care includ participarea la o organizaţie criminală ca circumstanţă agravantă. Datele 
ar trebui să cuprindă atât implementarea legislativă cât şi interpretarea participării 
la o organizaţie criminală ca circumstanţă agravantă de către instanţele naţionale. 

 Recomandarea nr. 3: Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei 
furnizarea de informaţii detaliate referitoare la implementarea interdicţiei de a spăla 
veniturile rezultate din crima organizată de către state membre. Datele ar trebui să 
cuprindă atât implementarea legislativă cât şi jurisprudenţa. 

 Recomandarea nr. 4: Parlamentul European ar trebui să solicite Europol explicaţii 
detaliate asupra modului în care acesta foloseşte definiţia juridică a crimei 
organizate (în special participarea la o organizaţie criminală şi definirea grupului de 
crimă organizată) în activităţile sale operative şi, în special, în elaborarea Evaluărilor 
privind ameninţările care decurg din criminalitatea organizată (OCTA). 
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 Recomandarea nr. 5: Parlamentul European ar trebui să solicite Eurojust explicaţii 
detaliate asupra modului în care acesta foloseşte definiţia juridică a crimei 
organizate (în special participarea la o organizaţie criminală şi definirea grupului de 
crimă organizată) în activităţile sale operative şi dacă diferenţele privind definiţiile la 
nivel naţional constituie impedimente în activităţile Eurojust. 

 Recomandarea nr. 6: În contextul rezultatelor generate de evaluarea detaliată a 
implementării Deciziei-cadru privind crima organizată din 2008, Parlamentul 
European ar putea să acorde atenţie posibilităţii de a sprijini modificarea deciziei-
cadru. 

 Recomandarea nr. 7: Când va lua în discuţie propunerile de modificare a Deciziei-
cadru din 2008, Parlamentul ar trebui să ţină seama de multitudinea de scopuri şi 
funcţii ale incriminării participării la o organizaţie criminală, după cum s-a afirmat 
anterior, precum şi de impactul unei incriminări necritice asupra securităţii juridice şi 
a drepturilor fundamentale. 

 Recomandarea nr. 8: Când va lua în discuţie propunerile de modificare a Deciziei-
cadru din 2008, Parlamentul European  trebuie să îşi propună să asigure atât un 
grad mai mare de armonizare, cât şi o incriminare mai limitată a participării la o 
organizaţie criminală de către instanţele naţionale. Aceasta din urmă va dobândi 
securitate juridică şi va justifica necesitatea unei incriminări a participării la o 
organizaţie criminală separată şi distinctă de alte infracţiuni conexe. 

 
 
 






