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SINTEZĂ 
 
 

Rezumat 
Studiile știinţifice demonstrează că criminalitatea organizată nu este nici 
într-atât de internaţională, nici într-atât de organizată, pe cât o prezintă 
deseori mass-media și instituţiile responsabile cu aplicarea legii. Acest 
document își propune să prezinte o imagine diferită a criminalităţii 
organizate internaţionale. În prima sa parte, acesta analizează criteriile de 
definire a criminalităţii organizate internaţionale și sugerează că, la nivel 
european, termenul „criminalitate gravă” ar putea fi mai exact. A doua 
parte trece în revistă și analizează cu un ochi critic corelaţia dintre 
structurile poliţienești europene și opţiunile și constrângerile acestora. 
Acesta se arată sceptic faţă de apariţia noilor metode și modele analitice 
precum „acţiunile poliţienești bazate pe informaţii furnizate de serviciile 
secrete” și sugerează alternative. Documentul recomandă să se evite 
dependenţa exclusivă de informaţiile privilegiate și de datele din sectorul 
poliţienesc, inspirând-se din alte modele poliţienești și mobilizând 
personalităţi independente în grupurile de analiză pentru elaborarea 
viitoarelor rapoarte de evaluare a ameninţărilor pe care le reprezintă 
criminalitatea gravă. 
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SINTEZĂ 

Scop 

Documentul de faţă prezintă o analiză a criminalităţii organizate internaţionale în UE. 
Acesta urmărește să prezinte o imagine a criminalităţii, diferită de cele întâlnite în mod 
obișnuit în reportajele de știri sau în hărţile geopolitice ale atlaselor. 
 
După încheierea Războiului Rece, autorii acestor atlase au încercat să aplice criminalităţii 
organizate acest tip de raţionament dezvoltat în domeniul strategiei militare, presupunând 
că grupările criminale au o structură și obiective strategice, cum ar fi invadarea unor 
teritorii sau pieţe. Prin aplicarea unui astfel de raţionament, acești analiști au omogenizat 
diferitele grupări angajate în activităţi criminale, ca și cum ar fi fost instrumente aflate sub 
autoritatea unui control străin. Hărţile produse în acest mod s-au înmulţit în timp și, având 
în vedere „simplitatea” acestora, au fost utilizate ca dovezi ale activităţilor criminale. Astfel, 
ele au tendinţa să justifice solicitările adresate serviciilor de poliţie de a găsi rădăcinile și 
rutele criminalităţii organizate. Din păcate, aceste hărţi denaturează în mod fundamental 
reprezentarea motivată a activităţilor criminale grave de pe cuprinsul Uniunii Europene. Prin 
prezentarea de analize care se bazează pe cunoștinţe criminologice aprofundate, dar și pe 
reflecţii critice venite chiar din partea serviciilor poliţienești, este așadar crucial să oferim 
recomandări utile instituţiilor responsabile cu aceste chestiuni la nivelul UE. 
 

CONSTATĂRI PRINCIPALE 

 Reprezentarea motivată a criminalităţii organizate grave în Uniunea Europeană trebuie 
să se detașeze de simplificările cartografierii strategice. 

 În primul rând, aceste hărţi nu oferă o imagine de ansamblu detaliată și nuanţată a 
activităţilor criminale. Criminalitatea este supra-reprezentată în aceste descrieri, ceea 
ce induce reacţii de genul celor prezente atunci când avem de-a face cu o ameninţare 
cvasimilitară. În realitate, actorii implicaţi în acţiuni criminale sunt departe de a dispune 
de capacităţile atribuite unor armate străine (secţiunea 1.1). 

 În al doilea rând, aceste hărţi rareori nominalizează organizaţiile criminale, preferând 
adeseori să le asocieze unei naţionalităţi specifice sau chiar unui grup etnic. Astfel, ele 
alimentează suspiciunile faţă de comunităţi întregi, în timp ce de activităţile criminale se 
fac responsabile doar o mână de persoane. Această practică este cu atât mai 
problematică deoarece aduce sub un numitor comun o multitudine de grupuri, într-o 
manieră incorectă, și maschează realitatea esenţială, și anume că componenţa 
organizaţiilor criminale active în Uniunea Europeană nu este aproape niciodată 
monoetnică sau fondată pe naţionalitate. În plus, activităţile cele mai profitabile sunt 
derulate de grupări locale constituite de mult timp și care au cunoștinţe aprofundate 
despre reţelele de spălare de bani și/sau despre formele de protecţie existente la nivel 
local, regional sau chiar naţional (secţiunea 1.3). 

 În al treilea rând, aceste reprezentări evidenţiază un aspect marginal al fenomenului, și 
anume infracţiunile comise de străini, eclipsând în tot acest timp componenta sa cea 
mai importantă, și anume relaţiile cu societăţile locale, îndeosebi la scară municipală 
(secţiunile 1.2 și 1.3). Activităţile criminale transnaţionale nu pot fi reduse la acte 
comise de străini, fie în ţara lor, fie în UE. 
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 La originea reţelelor criminale organizate, atunci când acestea există și persistă în timp 
(ceea ce se întâmplă rar), nu se află doar străinii. Astfel de reţele sunt constituite de 
către actorii locali implicaţi în acţiuni criminale, care au o bună cunoaștere a propriilor 
societăţi și care încheie alianţe temporare în jurul unor „oportunităţi de afaceri” cu cei 
care distribuie un anumit produs. Aceștia se află, de asemenea, în concurenţă 
permanentă între ei. Majoritatea activităţilor criminale organizate, cum ar fi cele 
realizate de grupările mafiote, nu au fost transplantate în UE, în ciuda opiniilor unora 
care s-au opus libertăţii de circulaţie și acordului Schengen și care s-au bazat pe 
previziunile cele mai pesimiste (secţiunea 1). Mafia nu și-a trimis diaspora să acţioneze 
ca avanposturi, ca soldaţi ai crimei, ci a încercat cu mai mult sau mai puţin succes să 
folosească reţelele locale existente ca puncte de sprijin. În aproape toate cazurile, 
concurenţa, uneori sub forme violente, a înlocuit orice formă stabilă de alianţă 
(secţiunea 1.4 și 1.5). 

 Criminalitatea gravă în Europa este așadar mai mult dezorganizată decât organizată, 
ceea ce explică motivul pentru care experţii nu pot ajunge la un consens asupra unei 
definiţii precise a criminalităţii organizate (secţiunea 1.1) sau asupra valorii adăugate a 
practicii tradiţionale de cartografiere a acestor activităţi, care este incapabilă să prezinte 
măsura în care criminalitatea este instabilă sau temporară, în pofida faptului că este 
gravă. 

 Principala concluzie care poate fi dedusă aici este că ideea de criminalitate organizată 
stabilă practicată la nivelul organizaţiilor puternice, bazată pe solidarităţi etnice 
transnaţionale și care este responsabilă pentru criminalitatea organizată gravă în 
ansamblul său în Uniunea Europeană, nu ar trece testul analizei precise a datelor culese 
de autorităţile de poliţie locale, a probelor judiciare care susţin cazuri specifice și a 
studiilor realizate de criminologi, care au ajuns la concluzia că, pe baza cercetărilor lor 
știinţifice, o „strategizare” și „geopolitizare” a criminalităţii ar fi eronată. Aceste studii și 
modele analitice pun sub semnul întrebării efectele interpretărilor jurnalistice și ale 
strategizării criminalităţii organizate grave. Aceasta din urmă induce o ierarhie și 
coordonare improbabile în derularea activităţilor criminale, stabilind apoi o continuitate 
puţin probabilă între ameninţările la adresa securităţii externe și ameninţările la adresa 
securităţii interne. Această continuitate duce, într-adevăr, la hipersimplificarea 
fenomenelor criminale complexe și fluide, în loc să justifice mutabilitatea și dimensiunea 
interconectată a acestora. 

 Descriind în detaliu abordările cele mai precise și mai solide în ceea ce privește 
criminalitatea internaţională gravă sau, mai exact, criminalitatea transnaţională, 
documentul de faţă arată că activităţile criminale nu urmează un model stabil. 

 Majoritatea acestor activităţi sunt în strânsă legătură cu oportunităţile locale. Aceste 
oportunităţi locale sunt rareori permanente. Ele apar adeseori ca urmare a modificărilor 
legislative (de exemplu, dereglementarea financiară) care creează posibilitatea unor 
subterfugii pentru pieţe și produse ilegale, fiind rareori rezultatul unei implantări 
mafiote noi în străinătate care să dezvolte rute și modele de colaborare pentru mulţi 
ani. 

 Porozitatea frontierei dintre ceea ce este licit și ceea ce este ilicit în cadrul activităţilor 
criminale și, mai cu seamă, permeabilitatea între lumea criminală sau subterană și cea 
„de suprafaţă” împiedică anumite încercări de anticipare a operaţiunilor ilegale înainte 
ca faptele să fi fost comise, în pofida eforturilor evidente în acest domeniu. Într-adevăr, 
analizele aprofundate ale comerţului ilicit arată modul în care, prin coluziune și acorduri 
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tacite, perfect legale, companiile locale devin cei mai importanţi mediatori ai 
criminalităţii. 

 Combaterea unor asemenea activităţi criminale trebuie, așadar, să combine cel puţin 
trei niveluri: 

 În primul rând, nivelul legislaţiei generale care, prin modificarea prevederilor privind 
fluxurile legale, a permis fluxurilor ilegale să tranziteze canale deschise legal, fără a fi 
reperate (de exemplu, reformele care au afectat sistemul bancar sau care au 
transformat anumite regiuni în paradisuri fiscale); 

 În al doilea rând, nivelul activităţilor poliţienești, în special al serviciilor care s-au 
specializat în combaterea criminalităţii grave și organizate, cum ar fi Europol și 
instituţiile naţionale corespondente; 

 În al treilea rând, nivelul serviciilor administrative și poliţienești care gestionează viaţa 
cotidiană în orașe (secţiunea 2) și derularea de acţiuni poliţienești cu spectru complet, 
ca alternativă la acţiunile poliţienești bazate pe informaţii furnizate de serviciile secrete. 

 Aceste niveluri sunt strâns legate între ele, iar informaţiile trebuie să circule. Limitarea 
acţiunilor de combatere a criminalităţii grave la cel de-al doilea nivel (Europol și 
instituţiile corespondente), pe de o parte, coroborată cu ignorarea necesităţii unei mai 
bune reglementări a fluxurilor financiare (paradisurile fiscale, de exemplu) și cu 
neglijarea acţiunilor cotidiene ale poliţiei locale de combatere a criminalităţii, pe de altă 
parte, antrenează următorul paradox: unităţile de poliţie specializate trebuie să-și 
concentreze eforturile asupra unui fenomen marginal, a cărui evaluare este adeseori 
părtinitoare, în timp ce, în același moment, ele sunt trase la răspundere pentru lipsa 
rezultatelor. Li se cere să întocmească rapoarte care întăresc stereotipurile, în pofida 
faptului că o parte semnificativă a acestor agenţi de poliţie este extrem de sceptică în 
ceea ce privește utilitatea unor astfel de documente și rezultatele care pot fi obţinute 
prin intermediul lor. Aceste unităţi necesită un timp mai îndelungat pentru a produce 
date operaţionale utile care să reflecte complexitatea misiunilor lor, și nu oarece sinteze 
extrem de simplificate. Așadar, după cum s-a sugerat, „În formatul său actual, OCTA nu 
îndeplinește cerinţele ciclului de politică dorit, care cere o analiză mai aprofundată care 
să servească drept contribuţie solidă”.1 

 Pe baza interviurilor efectuate pentru acest document și a studiilor referitoare la 
activităţile poliţienești internaţionale, îndeosebi la schimburile acestora de informaţii, se 
pare că forţele de poliţie locale acţionează mult mai eficient decât se crede în general. 
Acestea arestează un număr important de mici delincvenţi și contracarează dur 
activităţile de contrabandă. Iar dacă nu găsesc „capul Hidrei” sau „generalul crimei”, 
este pentru că aceste persoane nu există. Astfel, ofiţerii de poliţie sunt uneori iritaţi de 
faptul că primesc rapoarte generale, în special la nivel european, care nu îi ajută în 
lupta lor zilnică și care, prin faptul că prezintă „sinteze”, ignoră complexitatea situaţiilor 
locale. Mai exact, aceste rapoarte, cum ar fi evaluările ameninţărilor pe care le 
reprezintă criminalitatea organizată (OCTA) și, mai nou, evaluările ameninţărilor pe care 
le reprezintă criminalitatea gravă și organizată (SOCTA) ale Europol, nu fac distincţia 
între variaţiile locale prezente în modelele de activităţi criminale, ceea ce ar fi un 
rezultat util, și repetă an de an aceleași hărţi care prezintă liste ale principalelor „centre 
de criminalitate” (anexele de la secţiunea 5). Lipsa de încredere a acestor ofiţeri de 

                                                 
1  Consiliul Uniunii Europene (25 octombrie 2010) „Rezultatele proiectului «Harmony» - Un model european 

generic de informaţii operative - regruparea instrumentelor existente și consolidarea rolului central al Europol”, 
doc. Consiliului: 14851/10 p. 71. 
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poliţie are consecinţe grave, în măsura în care aceștia răspund cererilor de informaţii 
adresate de Europol cu tot mai mult scepticism. 
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RECOMANDĂRI 
 
 Având în vedere aceste concluzii, se pare că Europol, prin publicarea rapoartelor sale 

privind OCTA, are o gravă problemă de poziţionare. 
 
 În încercarea de a se ridica la înălţimea așteptărilor politice și ale mass-mediei pentru a 

câștiga recunoaștere, dar fiind conștient de limitele activităţilor sale, Europol își pierde 
credibilitatea locală, într-o manieră similară cu cea suferită de Serious Organised Crime 
Agency (SOCA) în Marea Britanie. În ambele cazuri, se pune sub semnul întrebării 
pertinenţa unui model de activităţi poliţienești bazate pe informaţii furnizate de 
serviciile secrete. Un astfel de model nu poate funcţiona decât cu informaţii solide din 
teren care, la rândul lor, să permită o analiză sofisticată a datelor reale și exacte. Dacă 
acest model se degradează, își pierde pertinenţa, mai ales atunci când logica 
ascendentă este înlocuită cu o logică descendentă. 

 
 Nota recomandă ca surse de inspiraţie alte tipologii și alte modele, pentru a 

soluţiona aceste dificultăţi. Unul dintre ele îl reprezintă acţiunile poliţienești cu spectru 
complet care combină cele trei niveluri de combatere a criminalităţii grave. Una dintre 
alternativele cele mai remarcabile este cea dezvoltată de Comandantul Sleipnir de la 
Poliţia Regală Canadiană Călare, care evidenţiază diferenţa dintre tipurile de infracţiuni 
grave și insistă asupra importanţei luptei împotriva criminalităţii economice, 
precum și împotriva criminalităţii de mediu. Aceste modalităţi de criminalitate 
nu pot fi reperate cu ușurinţă prin intermediul actualilor indicatori în materie 
de criminalitate gravă, în pofida faptului că sunt cele mai costisitoare pentru 
societatea în ansamblu și că sunt și cel mai dificil de combătut numai prin acţiuni 
poliţienești. Pe de altă parte însă, având în vedere importanţa lor centrală, acest lucru 
se poate realiza printr-o abordare coordonată a acţiunii poliţienești și prin includerea 
faptelor de criminalitate pe agenda lor sau dacă se combină cu politici publice locale, 
precum și cu recomandări și acţiuni la nivel european. 

 
 Aici, Uniunea Europeană ar avea un avantaj clar, în virtutea structurii sale prin 

care agenţiile responsabile nu depind de un sistem politic naţional unic. Europol ar 
putea justifica aceste activităţi fără a-și crește nivelul global de intervenţie. 

 
 În ceea ce privește modelele, Europol ar trebui să beneficieze de mai mult timp 

pentru a întocmi rapoartele, eventual unul la fiecare patru ani. Un astfel de raport ar 
trebui, totuși, să fie extrem de detaliat, pentru a evita confuziile și părtinirile 
identificate. 

 
 Rapoartele anuale ar trebui să se axeze pe un domeniu specific, pentru a aduce 

valoare adăugată. Acestea ar trebui să înceapă cu formele grave de criminalitate care 
au fost marginalizate până acum (criminalitatea de mediu, criminalitatea economică). 
Pentru a asigura coerenţa acestor rapoarte, gradul de detaliu al informaţiilor și al 
expertizelor obţinute ar trebui mărit, pentru a se evita crearea unei rutine și 
conturarea unei dependenţe istorice în timp. 

 
 Aceste rapoarte nu ar trebui să vizeze exclusiv acele servicii de poliţie care sunt 

specializate în lupta împotriva criminalităţii organizate sau a traficului de stupefiante. 
Participarea ar trebui extinsă pentru a include serviciile de poliţie din marile orașe și din 
principalele centre financiare. Astfel, cu ajutorul unor exemple detaliate, credibilitatea 
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locală ar crește. Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT), cu 
sediul în Portugalia, a utilizat o astfel de metodologie. Rapoartele ar trebui să conţină 
expertize provenite nu numai de la forţele de poliţie, ci și de la medici, sociologi și 
etnologi, pentru a evita tropismul care caracterizează activităţile unităţilor de poliţie 
specializate. Contribuţia personalităţilor politice și economice în cadrul grupurilor 
de analiză constituite pentru întocmirea rapoartelor va fi și ea crucială, în scopul de a 
oferi o imagine de ansamblu generală a mecanismelor financiare internaţionale în care 
este implantată criminalitatea organizată și de a avea în vedere reacţii alternative 
dincolo de aplicarea legii. 

 
 Acest lucru ar putea fi, eventual, luat în considerare în cadrul proiectului „Harmony” 

discutat în cadrul Comitetului permanent pentru cooperarea operaţională în materie de 
securitate internă (COSI) - condiţia fiind ca acest comitet să fie deschis unui număr mai 
mare de participanţi, pentru a-i spori coerenţa generală și nivelul de expertiză 
aprofundată. În momentul de faţă, proiectul Harmony are, într-adevăr, un caracter 
mult prea administrativ și se limitează oarecum la interacţiuni în rândul unui număr 
redus de grupuri cu viziuni comune2. 

 
 Parlamentul European este co-legiuitor și are autoritate bugetară în acest domeniu. 

Cu toate acestea, el nu figurează deloc în procesul de consultare prevăzut de proiectul 
Harmony. De ce? El ar putea oferi o viziune alternativă în aceste domenii, de exemplu, 
contribuind la calitatea rapoartelor Europol. Participarea reprezentanţilor desemnaţi 
de Comisia LIBE ar putea fi luată în calcul în acest scop. Un astfel de reprezentant ar 
avea drept atribuţii asigurarea unei viziuni mai largi, ţinând seama de nivelul legislaţiei 
generale și al efectelor sale, pe care agenţiile și organismele specializate sunt probabil 
incapabile să le încorporeze în totalitate. În plus, președintelui COSI ar trebui să i se 
solicite să prezinte și să explice Parlamentului opiniile sale cu privire la relaţiile dintre 
diferitele agenţii și progresele înregistrate de acestea în domeniul respectiv, precum și 
cu privire la responsabilitatea specifică a COSI în ceea ce privește monitorizarea 
proiectului Harmony. 

 

                                                 
2  Acest punct este parţial în concordanţă cu studiul realizat de Mădălina Busuioc și Deirdre Curtin pentru 

Parlamentul European (Busuioc și Curtin, 2011) și cu studiul realizat de Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz 
și Emmanuel-Pierre Guittet (notă informativă privind strategia de securitate internă), care, prin intermediul 
unor interviuri amănunţite, are o poziţie mai critică asupra metodologiei „comune”, care este o metodologie 
descendentă și preventivă ce exclude anumiţi actori. De asemenea, această notă vine în completarea studiului 
realizat de Valsamis Mitsilegas, care prezintă în detaliu „Decizia-cadru a Consiliului privind lupta împotriva 
criminalităţii organizate și ce se poate face pentru a consolida legislaţia UE în acest domeniu”, notă comandată 
de Parlamentul European (PE453.195).  



 




