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Rezumat: Deși pornită cu mulți ani în urmă, potrivit studiilor FRONTEX, migrația arabă a atins un nivel 

critic în anul 2015, ca urmare a exacerbării conflictelor militare din Orientul Mijlociu și Africa. Deși nu toți imigranții 

ilegali musulmani sunt teroriști, în cea mai mare majoritate a cazurilor aceștia se dovedesc a fi teroriști. Deși pe 

moment România a fost ocolită de valul masiv de imigranți musulmani ilegali, frecvența cu care au loc multiple acte 

teroriste în spațiul de libertate și mișcare al țărilor UE, pune uneori sub semnul întrebării oportunitatea deplasării 

cetățenilor români în țările din vestul Europei. În acest sens, prin acest studiu ne propunem să analizăm evoluția și 

tendințele terorismului în țările UE, în corelație cu evoluția migrației arabe, precum și riscurile la care se supun 

cetățenii altor state, inclusiv ai României, în exercitarea drepturilor lor fundamentale la libertate și mișcare în Europa. 

 

Cuvinte cheie: migrație arabă; musulman; emigranți musulmani ilegali; terorism; riscuri și amenințări. 

 

 

Introducere 

 

Migrația reprezintă un fenomen la fel de vechi ca și omenirea. Epoca contemporană cunoaște o 

diversificare a fenomenului migrației și o creștere puternică a numărului migranților. Și aceasta datorită 

faptului că odată cu adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, care stipulează în articolul 13 că 

orice persoană are dreptul să se mute şi să trăiască în interiorul graniţelor oricărui stat, un important drept 

recunoscut populației la nivel mondial, îl reprezintă dreptul acesteia la mișcare și la deplasarea ei dintr-o țară 

în alta fără nicio discriminare bazată pe origine, culoare, sex, orientare culturală și religioasă, etc. 

Cu părțile sale bune și rele, migrația internațională implică importante consecințe demografice 

(scăderea populației în țările de emigrație și creșterea populației în țările de imigrație, modificarea 

componenței rasiale, etnice și religioase a populației), sociale (apariția și dezvoltarea de cartiere speciale cu 

imigranți, apariția de fenomene infracționale prin violență - omoruri, tâlhării, violuri, etc. - în care victimele 

sunt atât din partea imigranților cât și a autohtonilor, comiterea de acte teroriste și de dezordine socială, lipsa 

de siguranță și securitate a rezidenților și turiștilor, imposibilitatea integrării sociale și profesionale a 

imigranților, etc.), economice (ocuparea de locuri de muncă evitate de autohtoni, implicare în dezvoltarea 

economiei locale, etc.), sanitare (aducerea și contaminarea cu boli a autohtonilor la care aceștia nu au 

imunitate), etc.  

În acceptarea sau inacceptarea migrației internaționale, analizele efectuate cu privire la procesele 

emigraționiste și imigraționiste [1] pun în evidență diferite interese naționale, cum ar fi: fertilitatea scăzută, 

reducerea natalității și îmbătrânirea populaţiei, creșterea şomajului, necesitatea de forță de muncă și de 

inteligenţă, drepturile fundamentale ale omului, libertatea de mișcare și integrarea socială, xenofobia, traficul 

de fiinţe umane și actele teroriste, securitatea și dreptul la fericire al individului, etc. 

Printre cauzele cele mai importante ale emigrației contemporane sunt: cauzele politice (regimul 

politic și corupția politică, lipsa drepturilor și libertăților în țara de origine, declanșarea războaielor armate și 
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lipsa siguranței individuale și familiale, etc.), cauzele social-economice (crizele economice, lipsa locurilor 

de muncă, situația financiară precară, sărăcia și foametea, dorința de realizare în plan profesional, precum și 

de realizare a unui viitor fericit pentru familie și copii, etc.), cauzele religioase, etc. 

În același timp, principalii factori care atrag spre anumite teritorii, ca țară de destinație (imigrație), 

sunt: politica statelor cu privire la emigrație, economia și industria mult mai dezvoltate, condițiile de viață și 

de protecție socială mai bune, siguranța și securitatea personală, condiții optime de educație, sisteme de 

îngrijire medicală performante, etc. 

Având în vedere diferitele cauze care generează mișcările populației spre alte țări, migrațiile 

internaționale pot fi: migrații individuale, determinate în special de factorii social-economici, și migrații 

colective sau în masă, organizate în grupuri masive de persoane care migrează din țara lor de origine, în 

special datorită factorilor politici și declanșării de războaie interne care pun în pericol siguranța și securitatea 

personală. Totodată, migrația poate fi legală, atunci când persoanele migrante respectă legile privind 

emigrarea într-o altă țară și ilegală, atunci când nu sunt respectate legile privind emigrarea. 

În ultimii 100 de ani pe continentul european se disting mai multe etape migraționiste ale populației 

de pe acest teritoriu, cuprinse între 10 și 35 de ani, în care numărul migranților unor țări din Europa spre alte 

teritorii, în special SUA, a fost de la circa 100.000 de persoane, până la peste 9 milioane de persoane [2]. 

În ultimii ani însă este relevantă emigrarea populației musulmane spre țări din Europa, cum este 

cazul populației din Siria afectată de situația politică și de războaiele din această țară, cu toate consecințele 

care decurg din aceasta.  

 

1. Migrația arabă în UE și consecințele acesteia 

 

Imigrația musulmană masivă, datorată în special Războiului Civil din Siria [3], prelungirii crizei 

siriene și ascensiunii organizației teroriste Stat Islamic, ce a avut loc în anii 2011-2016 a fost de natură să 

bulverseze toată Europa. Urmare acestor situații care sunt de natură a împiedica orice formă de progres și 

prosperitate, sărăcia, mizeria, lipsa autorității statale și violențele au ajuns la niveluri extreme în Siria. Din 

nefericire, situații asemănătoare se manifestă și în alte țări arabe unde fanatismul religios islamic a luat o 

mare amploare. 

Principala rută a imigranților musulmani, îndeosebi a refugiaților Sirieni, a constituit-o Marea 

Mediterană, pe care au traversat-o cu diferite tipuri de ambarcațiuni, prima țară afectată fiind Italia, urmată 

de Grecia și Macedonia, care au trebuit să facă cu greu față valurilor masive de imigranți. Pe această rută, 

mulți imigranți au murit înecați, și mult mai mulți au fost salvați în cadrul unor ample operațiuni de salvare 

desfășurate de paza de coastă a statelor europene. Printre victimele, decedate prin înec ori salvate, ale 

valurilor migraționiste au existat numeroși copii și femei însărcinate, situație care a declanșat și o puternică 

stare emoțională din partea statelor europene. Acest fapt a fost de natură să anihileze orice temeri din partea 

statelor occidentale dezvoltate care, considerând mai importantă acțiunea de salvare și integrare a 

refugiaților, au ignorat posibilitatea așa-numitului Stat Islamic de a-și integra luptători deghizați în refugiați, 

în fluxul migrator masiv al acestora, pentru a-i trimite în Europa și a pune în aplicare planul cu care 

amenințau mai de mult timp Occidentul. 

În aceste împrejurări Germania, considerat „pământ al făgăduinței” de către imigranți, a manifestat 

cea mai deschisă politică de imigrație, acceptând și primind în această perioadă sute de mii de imigranți și 

refugiați cu statut de azilanți, prin ignorarea eventualelor pericole la care putea fi expusă populația. Mai mult, 

Germania este aceea care a propus Consiliului European un plan de distribuire a solicitanților de azil prin 

repartizarea de cote obligatorii de imigranți fiecărui stat al UE, propunere contestată vehement de alte state, 

în special de Ungaria care susține că nu dorește să repete „experimentele ratate” din Europa de Vest legate de 

multiculturalism. 

Marea majoritate a solicitanților de azil au provenit din Siria, Irak, Afganistan, Nigeria, Pakistan, țări 

în care conflictele armate sunt la un nivel extrem de ridicat și care sunt extrem de receptive și la acte de 

terorism. 
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S-a ajuns astfel, ca imigranții musulmani să-și creeze propriile așezări în importante orașe ale 

Europei occidentale, considerate ulterior „zone interzise” ne-musulmanilor (No-Go Zones), care au început 

să funcționeze ca micro-state guvernate de Sharia, ceea ce a condus la pierderea parțială de către autorități a 

controlului în aceste cartiere, unde, foarte grav, chiar și poliția, pompierii și ambulanța au rămas, în 

principiu, fără drept de acces. 

Ceea ce este însă și mai grav, este faptul că Statul Islamic a pus în aplicare o strategie mai eficientă și 

mai greu de depistat și combătut, constând în radicalizarea tinerilor europeni (fie online, fie pe câmpul de 

luptă în Irak și Siria), creând astfel o armată de soldați din cetățeni europeni tineri, capabilă și hotărâtă să se 

alăture grupărilor extremiste [4]. 

Urmare masivei migrații, după 2013, țările UE au cunoscut o creștere explozivă a numărului de 

atacuri teroriste comise de musulmani, în special islamiști. Prin aceasta, s-au concretizat în realitate vechi 

teorii conform cărora de imigrația din țările receptive la terorism ar putea fi legată creșterea numărului de 

acte teroriste în țara de destinație, având în vedere conflictele ideologice dintre cele două religii, 

„creștinismul și islamismul”, extrem de obsedate una de cealaltă. 

Numeroasele atacuri teroriste comise în Franța, în această perioadă, au condus la creșterea 

sentimentului de nesiguranță, mare parte din populația europeană arătându-se reticentă față de străini, în 

special față de islamiști. 

Analizele referitoare la consecințele migrației internaționale ce s-au manifestat în toată această 

perioadă, sub forma atacurilor teroriste, a condus la identificarea unor noi concepte, acela de „imigrant 

economic” specific în general refugiaților și „imigrant potențial terorist”, de a căror rezolvare depinde 

eficacitatea și eficiența acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului terorist la nivel european și 

internațional. 

 

2. Terorismul în UE, cauze și forme de manifestare 

 

În opinia profesorului Gheorghe Văduva, pe care o împărtășesc toți specialiștii în prevenirea și 

combaterea terorismului, „Terorismul este o ameninţare foarte gravă. Gravitatea acestei amenințări constă în 

abilitatea reţelelor şi organizaţiilor teroriste de a surprinde, prin dificultatea evaluării terorismului, prin valul 

de incertitudini şi de angoase care însoţesc acest fenomen, greu de înţeles şi de explicat” [5]. 

Fără a încerca o prezentare a numeroaselor concepte în legătură cu definirea noțiunii și fenomenului 

terorismului, în ceea ce privește scopul acestui studiu, menționăm doar că este extrem de sugestivă opinia 

exprimată de Gheorghe Văduva, în sensul că: „terorismul … este o acțiune premeditată, punitivă și 

răzbunătoare, inumană, criminală - adesea sinucigașă și întotdeauna feroce - care are ca obiectiv să 

distrugă, să ucidă cu cruzime și să înspăimânte”. Prin aceasta, apreciază autorul, „lumea civilizată a creat un 

opus al său, care se dezvoltă chiar în interiorul ei, în sens negativ-distructiv, ca un fel de cancer care 

cuprinde aproape toate structurile și funcțiunile, manifestându-se sub forma anomiei sociale, a creșterii 

criminalității și inadaptării, a proliferării economiei subterane și terorismului identitar și patologic”. 

Este unanimă opinia specialiștilor conform căreia terorismul este un fenomen multicauzal la baza 

căruia sunt cauze multiple determinate de disputele politice, de violența politică și revoluționară, de 

conflictele etnice, religioase și ideologice, de sărăcie, de lipsa de comunicare, de ineficiența guvernamentală 

de a deține controlul asupra fenomenului terorist, de constrângeri sociale din partea unor guverne, etc. [6]. 

Lista actelor teroriste în țări ale Uniunii Europene comise în perioada 2011-2017 este destul de 

lungă, printre cele mai grave ca formă și consecințe, și mai mediatizate fiind următoarele [7]: 

a. atentatul terorist împotriva revistei satirice Charlie Hebdo de la Paris (Franța), din 7 ianuarie 2015, 

în jurul orei locale 11:30, în care 12 oameni au fost uciși (10 jurnaliști și 2 polițiști), și 11 au fost răniți; doi 

atacatori mascați și înarmați au luat cu asalt birourile editoriale și au început să tragă cu arme automate; 

Charlie Hebdo este o revistă săptămânală satirică franceză, care își asumase un ton provocator și care a creat 

frecvent polemici, inclusiv în legătură cu Islamul, cea mai controversată fiind cu privire la caricaturile 

reprezentând pe profetul Mahomed. 
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b. atentatele teroriste de la Paris (Franța) din 13-14 noiembrie 2015 soldate cu 137 de morți și 413 

răniți; au fost o serie de atacuri armate, atentate cu bombă și o luare de ostatici, care au avut loc în capitala 

Franței în seara zilei de 13 noiembrie 2015 și în primele ore ale zilei următoare, în apropierea stadionului 

Stade de France, situat în Saint-Denis. Atentatele au fost revendicate de organizația jihadistă Stat Islamic. 

c. atentatele teroriste de la Bruxelles (Belgia) din 22 martie 2016 comise prin trei explozii: două la 

Aeroportul Zaventem din nord-estul capitalei și a treia, la distanță de o oră, în stația de metrou Maelbeek, în 

apropiere de sediul Uniunii Europene; bilanțul indică 34 de morți (14 la aeroport și 20 la stația de metrou) și 

198 de răniți (92 la aeroport și 106 la stația Maelbeek). Atentatele au fost revendicate de gruparea teroristă 

Daesh. 

d. atentatul terorist de la Nisa (Franța) din 14 iulie 2016, când Mohamed Lahouaiej Bouhlel, cetățean 

francez cu origini tunisiene, a spulberat cu un camion frigorific de 19 tone o mulțime de oameni care 

sărbătoreau Ziua Națională a Franței pe Promenade des Anglais; cel puțin 85 de persoane, inclusiv 10 copii, 

au fost ucise; atentatorul a fost împușcat și ucis de poliție. Atentatul a fost revendicat de organizația jihadistă 

Stat Islamic. 

e. atentatul terorist de la Berlin (Germania) din 19 decembrie 2016, când un camion Scania a intrat în 

mulțimea adunată la Târgul de Crăciun din cartierul berlinez Charlottenburg; cel puțin 12 persoane au murit 

și peste 40 au fost rănite; în camion se aflau două persoane; unul dintre pasageri a murit, în timp ce o 

persoană suspectată a fi șoferul a fost arestată de poliția germană, care pleacă de la premisa unui atac terorist; 

este cel mai sângeros atentat din Germania de la atacul terorist de Oktoberfest din 26 septembrie 1980, când 

13 oameni și-au pierdut viața. 

Din datele prezentate se poate observa că anii 2015 și 2016 au fost ani marcați de cele mai multe și 

mai grave atacuri teroriste, multe din acestea fiind concentrate în Franța, în special în Paris, unde, ca urmare 

a acestora, în anul 2016 s-a constatat o scădere drastică a numărului de turiști, situație care a manifestat o 

tendință de revenire în anul 2017, când numărul de turiști a fost în creștere cu peste 40% față de 2016 [8]. 

Toate aceste atacuri teroriste au fost condamnate pe scară largă de marea majoritate a guvernelor 

lumii, concluzia unanimă fiind aceea că „Europa trebuie să se trezească urgent, să se organizeze și să se 

apere împotriva amenințării teroriste”, așa cum a propus și ministrul francez de interne Bernard Cazeneuve. 

 

3. Riscuri și amenințări teroriste la adresa României 

 

România nu a fost inclusă pe traseul migrației musulmane, decât tangențial, prin unele cazuri izolate. 

În aceste condiții, imigrația în România fiind ca și inexistentă, nu s-a confruntat şi nu se confruntă cu 

riscuri majore de natură teroristă la adresa ei.  

Avem în vedere, în acest sens, faptul că România nu reprezintă în prezent un spațiu de confruntare 

teroristă, nici unul de generare a terorismului și nici nu constituie un mediu favorabil dezvoltării unor acțiuni 

de acest gen. 

Cu toate acestea, conform specialiștilor, principalele pericole şi chiar ameninţări la adresa României 

se înscriu în sistemul general de pericole şi ameninţări la adresa NATO şi Uniunii Europene. Specificul 

acestora, pentru România, constă în modalităţile concrete de concepere şi desfăşurare a unor activităţi şi 

acţiuni teroriste sau în sprijinul unor reţele, organizaţii şi grupuri teroriste, cum ar fi: - realizarea unor surse 

și rețele de finanțare; - constituirea unor baze sau a unor elemente de infrastructură; - realizarea unor centre 

de instruire limitată; - pregătirea unor locuri de regrupare a teroriștilor după desfășurarea unor acțiuni în 

zonă, etc. 

Prevenirea și combaterea oricăror riscuri și amenințări teroriste la adresa României se realizează în 

baza Strategiei de securitate națională a României, care vizează atât protecția țării și a intereselor în România 

ale NATO și UE, precum și acțiunea efectivă a țării noastre în cadrul coaliției antiteroriste.  

Astfel, conform strategiei menționate, lupta împotriva terorismului vizează creşterea gradului de 

protecţie a cetăţenilor, a instituţiilor statului, a infrastructurilor critice, a misiunilor diplomatice, a 

obiectivelor militare, precum şi a altor obiective de interes naţional, înfăptuindu-se atât prin mijloace 
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poliţieneşti şi de impunere a legii şi prin mijloace de natură militară, dar mai ales prin activitatea de 

informaţii şi contrainformaţii. 

 

4. Libertatea de circulație a persoanelor și dreptul la fericire în UE 

 

Libertatea, în general, este definită ca fiind posibilitatea pe care o are orice persoană de a acționa, 

respectiv de a nu acționa, potrivit propriei voințe, fără a fi împiedicată în acest sens de puterea altei persoane. 

Prin natura lor, libertățile sunt în principiu conferite tuturor, astfel încât fiecare persoană să beneficieze de o 

variată și extinsă paletă de alegeri opționale. În același timp, libertatea presupune din partea statului o 

obligaţie de apărare şi de asigurare a condiţiilor de exercitare nestingherită a acesteia. 

Conform specialiștilor în domeniu „Libertatea, în accepţiunea sa generală, priveşte capacitatea 

oamenilor de a acţiona fără oprelişti şi este o valoare socială inestimabilă, dat fiind că ea conferă posibilitatea 

valorificării tuturor însuşirilor, atributelor, intereselor şi aspiraţiilor legitime şi raţionale ale fiinţei umane, în 

limitele admise de lege” [9]. 

Ca urmare, prin tratatele Uniunii Europene au fost consfințite mai multe drepturi fundamentale, unul 

dintre acestea fiind dreptul la libera circulație a persoanelor în spațiul UE. 

Esența dreptului la libera circulație a persoanelor, constă în eliminarea tuturor discriminărilor între 

cetățenii unui stat membru UE și cetățenii celorlalte state membre UE, ce stau sau muncesc pe teritoriul 

statului respectiv. Aceste discriminări se referă la condițiile de intrare și deplasare pe teritoriul oricărui stat 

UE, precum și condițiile de muncă, angajare sau remunerație. 

Conform Directivei 2004/38/EC, șederea liberă a unui cetățean european și a membrilor săi de 

familie într-un alt stat al UE poate dura maxim trei luni. Pentru șederea de mai mult de trei luni trebuiesc 

îndeplinite condițiile de la Art. 7 al directivei, cum este cazul celor care muncesc legal, care au sufieciente 

resurse financiare, ori care sunt înscriși ca studenți. 

De asemenea, conform aceleiași directive, statele UE pot interzice intrarea pe teritoriul lor a 

cetățenilor din alte state UE care reprezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța publică, sau al căror acces 

este interzis printr-o măsură de administrație publică. 

În ceea ce privește dreptul la fericire, printr-o rezoluție adoptată în consens, Adunarea Generală a 

ONU subliniază faptul că „unul dintre obiectivele fundamentale ale ființei umane îl constituie căutarea 

fericirii”, sens în care a și adresat invitația de a se marca Ziua Internațională a Fericirii, prin diverse activități 

publice de sensibilizare [10]. 

O țară în care oamenii sunt fericiți este o țară care nu are un nivel ridicat de criminalitate, în special 

cu violență. Este o țară în care oamenii duc o viață liniștită, fără a fi afectați de ravagiile războiului, de 

atacuri teroriste, de acte de revoltă și dezordine sau de sărăcie extremă [11].  

Dintr-o altă perspectivă, „...pentru Epicur fericirea nu consta atât în numărul mare al plăcerilor, cât în 

absenţa suferinţelor” [12]. 

În concepția lui John Locke despre dreptul natural la fericire, acesta susține că există „o lege a 

naturii, prin care o persoană nu are dreptul să atenteze la viaţa, sănătatea, libertatea sau posesiunile altora” 

[13], iar atunci când cineva încalcă aceste drepturi, acel agresor poate fi pedepsit și chiar ucis, guvernarea 

fiind autorizată de oameni pentru a le apăra drepturile naturale. 

Într-o altă concepție „fericirea reprezintă o stare prin excelență subiectivă, cu o structură complexă 

de tip emoțional-afectiv, cognitiv-informațional, dar și apreciativ-valorizator. De aceea, percepțiile noastre 

despre viața pe care o trăim, care ne dau dimensiunea fericirii, sunt foarte diferite în funcție de 

caracteristicile individuale, dar și de oportunitățile oferite fiecăruia de mediul său de viață” [14], sens în care 

fericirea, ca proces, presupune căutări și descoperiri continue. 

 

Concluzii 

 

Gestionarea valurilor de imigranți asupra țărilor UE, în special Germania și Franța, din punct de 

vedere politic a avut numeroase sincope, care nu fac obiectul acestei comunicări. 
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Din punct de vedere al modului în care au acționat și reacționat forțele speciale, deși pot fi efectuate 

multe analize și observații cu privire la multe detalii, în general se poate aprecia că acestea au reacționat 

rapid pentru rezolvarea tuturor situațiilor și pentru intrarea în normalitate. 

Efect negativ și nedorit al mondializării, actele teroriste din țările UE, pun în evidență dezvoltarea 

„hiperterorismului”, fenomen care atentează grav la cele mai înalte valori ale comunității internaționale, fapt 

ce reclamă o nouă abordare conceptuală și acțiuni practice inovatoare de prevenire și combatere a actelor de 

violență teroristă. 

Având în vedere aspectele prezentate referitoare la libera circulație a persoanelor și dreptul la fericire 

al acestora în spațiul european, apreciem că nu ar fi oportun să fie adoptate la nivelul UE măsuri de genul 

celor adoptate în SUA după atentatele de la 11 septembrie 2011, cum sunt cele referitoare la limitarea 

exercițiului anumitor libertăți în numele securității, autorizarea dezvoltării ascultărilor telefonice și a 

supravegherii comunicațiilor electronice, decât în ceea ce privește persoanele asupra cărora există suspiciuni 

și dovezi indubitabile privind posibilitatea de a fi implicate sub orice formă în activități de natură teroristă. 

Valurile masive ale imigrației musulmane și actele teroriste care le-au însoțit, au condus la un 

important recul de mișcare în interiorul UE și la efecte complexe și nefaste asupra spațiului Schengen, 

inclusiv în ceea ce privește perspectiva României și a altor state membre UE de a se mai alătura în viitorul 

apropiat acestui atât de mult râvnit spațiu. 

România, până în prezent, a fost în afara oricărui pericol în ceea ce privește terorismul islamic 

importat pe filiera imigranților și refugiaților, însă un potențial pericol terorist există oricând, în condițiile 

existenței unor repartiții obligatorii de imigranți economici și refugiați care, pe baza principiului solidarității 

statelor UE, nu pot fi refuzate. În cest context, la nivelul UE, se impune ca statele membre să dezbată și să 

stabilească, la nivel conceptual, în mod concret definirea și criteriile prin care pot fi deosebite și separate 

categoriile de imigranți economici, față de imigranții teroriști, astfel încât să poată fi redefinite procedurile de 

solicitare și aprobare a azilului, concomitent cu îmbunătățirea standardelor și procedurilor în ceea ce privește 

asigurarea securității și siguranței populației. 

În opinia analistului american George Friedman, masiva imigrație musulmană a fost complicată de 

faptul că Europa nu mai este doar creștină. În Europa, Creștinismul și-a pierdut hegemonia în ultimele secole 

și a fost înlocuit de o nouă doctrină, aceea a laicismului, în care nimeni altul decât atacatorul și susținătorii 

săi apropiați sunt responsabili de atacurile teroriste, iar toți cei care le împărtășesc credința sunt fără vină. O 

asemenea judecată fiind de natură morală, Friedman afirmă că din punct de vedere practic în asemenea 

cazuri „statele își paralizează capacitatea de a se apăra, întrucât este imposibil să te aperi împotriva violenței 

la întâmplare și de nepermis să impui responsabilitatea colectivă”. 
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