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Abstract: Evoluţia actuală a societăţii româneşti evidenţiază faptul că, deşi s-au intensificat măsurile şi 

intervenţiile instituţiilor publice specializate de control împotriva faptelor de criminalitate, se constată, în continuare, 

în condiţiile unei crize economico-financiare care nu mai ia sfîrşit, o înaltă recrudescenţă şi multiplicare a faptelor 

ilicite comise în domeniul social, economico-financiar, bancar, inclusiv prin şantaj, corupţie, şi chiar cu multă violenţă 

şi agresivitate. Astfel, actele de înaltă criminalitate comise prin violenţă şi corupţie, tind să devină deosebit de intense 

şi periculoase, pentru stabilitatea şi securitatea instituţiilor, grupurilor şi indivizilor, fiind asociate de multe ori cu cele 

de crimă organizată, terorism şi violenţă instituţionalizată, specifice,”subculturilor”violenţei şi crimei 

profesionalizate. Crima, criminalitatea şi ameninţările acestora, precum şi lupta pentru prevenirea şi combaterea lor, 

sunt concepte complexe şi pluridisciplinare care comportă multiple abordări conceptuale şi operaţionale, din 

perspectivă socială, juridică, politică, criminologică, filozofică, logico-sistemică, etică, etc. 
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INTRODUCERE 

 

Confuzia şi degringolada economico-socială, ce au urmat anului 1990, au favorizat apariţia în 

România a unui nou tip de individ, respectiv a individului necinstit, răutăcios, arogant, lacom şi avar fără 

limite, agresiv şi, mai ales, relativ incapabil să recunoască, să aprecieze şi să respecte valoarea unor norme 

legale sau morale, în drumul său spre multiple acumulări de capital, putere şi mare influenţă. Pentru 

asemenea persoane, cu o accentuată orientare antisocială a propriei personalităţi, schimbarea 

postdecembristă a fost percepută ca o excelentă oportunitate pentru comiterea de fapte antisociale şi 

infracţiuni, indiferent de nivelul riscurilor luate în calcul, acestea fiind orientate spre obţinerea facilă şi 

creşterea nemăsurată a profitului şi a averilor personale. În vederea atingerii scopurilor propuse, asemenea 

indivizi au acţionat fără teamă, s-au dovedit abili şi inventivi şi au creat, în acelaşi timp, un fabulos 

mecanism relaţional şi de complicităţi, de tip mafiot, care s-a dovedit şi se dovedeşte, în continuare, a fi 

foarte greu de combătut, datorită corupţiei şi birocraţiei endemice instituţionalizate. 

Ca fenomen juridic, criminalitatea „cuprinde ansamblul comportamentelor umane considerate 

infracţiuni, încriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem de drept penal, 

determinat concret geoistoric” [Dr. N. Moldoveanu, 1999, p. 13]. 

În condiţiile în care infracţiunea este un eveniment, criminalitatea constituie un fenomen social, care 

manifestă o anumită tendinţă, crescătoare sau descrescătoare, determinată de regularitatea sau stabilitatea 

frecvenţelor în comiterea infracţiunilor. Criminalitatea, fiind astfel legată de societate, a existat şi va exista 

întotdeauna, motiv pentru care, în opinia specialiştilor „este o utopie a ne gândi la stârpirea absolută a 

criminalităţii, tot ceea ce putem face este ca s-o reducem şi s-o îmblânzim” [Dr. Tr. Pop, 1928, p. 67]. De 

asemenea, potrivit lui Emille Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului, „crima şi criminalitatea 

fac parte din societate, la fel de normal ca naşterea şi decesul, iar o societate fără crimă ar fi patologic 

supra-controlată”, astfel că, „teoretic crima ar putea să dispară cu desăvârşire numai dacă toţi membrii 



societăţii ar avea aceleaşi valori, dar o asemenea standardizare nu este nici posibilă şi nici de dorit” [Tudor 

Amza, 2002, p. 420]. 

Fenomenul criminalităţii are o dimensiune naţională, constând în suma infracţiunilor ce se comit pe 

teritoriul unui stat, ceea ce nu comportă aspecte de cooperare infracţională transnaţională şi o dimensiune 

transnaţională, constând în totalitatea infracţiunilor care se comit şi se consumă prin cooperarea 

internaţională dintre infractori, care acţionează pe teritoriul mai multor state. 

Mutaţiile survenite în plan socio-economic şi politic, la nivel global, au determinat o serie de evoluţii 

importante în ceea ce priveşte criminalitatea organizată de mare anvergură. Statele continuă să fie 

ameninţate de noi şi noi forme de organizaţii criminale, situaţie în care există o serie de riscuri şi de 

ameninţări, dar şi de vulnerabilităţi, care trebuie să alerteze autorităţiile statului, responsabile cu prevenirea 

şi combaterea crimei organizate. 

Pentru stabilirea măsurilor necesare de reducere şi „îmblânzire”a criminalităţii, de prevenire şi 

combatere a crimei organizate, este foarte importantă examinarea factorilor generatori de criminalitate şi a 

consecinţelor sociale, economice, umane, psihologice, etc., care se produc efectiv sau sunt susceptibile a se 

produce prin comiterea de infracţiuni, şi care pot fi măsurate şi evaluate prin mijloace ştiinţifice şi diminuate 

în raport cu strategiile proiectate şi resursele alocate. 

 

1. CRIMA ŞI CRIMINALITATEA, AMENINŢARE A DEZVOLTĂRII STATALE 

ARMONIOASE ŞI ECHILIBRATE 

 

În ultimii douăzeci de ani, în România, criminalitatea a cunoscut un trend preponderent ascendent, 

motiv pentru care sentimentul de insecuritate al cetăţenilor s-a amplificat. Astfel, este cert că în România 

postcomunistă, la marile flageluri cunoscute în perioada comunistă, cum ar fi: sărăcia şi alcoolismul, s-au 

adăugat altele mai grave, respectiv cele referitoare la: şomaj, trafic şi consum de droguri, degradarea 

mediului rural şi urban, promovarea violenţei prin mass-media, promovarea abuzurilor şi a discriminărilor, 

etc. De asemenea, în condiţiile absenţei unui control social riguros şi a unei justiţii tolerante şi ineficiente, 

corupţia şi criminalitatea organizată au atins niveluri atât de înalte, încât încrederea în instituţiile statului a 

ajuns să fie ca şi inexistentă. 

Relaţia strânsă dintre corupţie şi crima organizată din România, este rezultatul „capturării 

statului”de către organizaţiile criminale, scopul principal constituindu-l influenţarea deciziilor în beneficiul 

propriu, precum şi asigurarea impunităţii în faţa justiţiei. Datorită oportunităţilor oferite de modernizarea şi 

diversificarea mijloacelor de comunicare, precum şi datorită unei mai mari deschideri a frontierelor în 

Europa, manifestările crimei organizate din România au căpătat un caracter transnaţional, desfăşurându-se, 

de cele mai multe ori, pe fondul coruperii unor funcţionari publici, cu atribuţii judiciare sau financiare, ori a 

unor funcţionari vamali sau poliţişti care asigură paza frontierelor. 

Caracteristica generală a evoluţiei marii criminalităţii din România, în condiţiile persistenţei unei 

crize economico-financiare generalizate şi fără de sfârşit, o constituie menţinerea unui trend ascendent, ceea 

ce reprezintă o ameninţare serioasă a dezvoltării armonioase şi echilibrate a statului de drept din România. Şi 

aceasta este cu atât mai evident, cu cât în prezent este dovedit faptul că “marile edificii criminale, cu 

dimensiuni transnaţionale, se construiesc şi se dezvoltă din interesul şi cu sprijinul autorităţilor statale”, iar 

„geneza lor trebuie căutată în perimetrul intereselor de putere, căci este limpede faptul că şi în cele mai 

avansate democraţii, s-a produs fuziunea dintre elitele puterii şi criminalitatea organizată” [Costică Voicu, 

1997, p. 14]. 
 



Din punct de vedere al intensităţii riscurilor şi al pericolului social produs, se poate face deosebire 

între: mica criminalitate şi marea criminalitate. 

 

Mica criminalitate, este reprezentată de criminalitatea “de vitrină”, produsă prin: furturi din 

magazine, furturi din locuinţe, furturi din buzunare, furturi din maşini, prostituţie, etc., ceea ce constituie 

domeniul cel mai sensibil şi cu impact direct asupra cetăţenilor, care sunt afectaţi de frecvenţa cu care sunt 

săvârsite astfel de fapte.  

 

Marea criminalitate, este reprezentată de criminalitatea judiciară şi economico-financiară, de 

criminalitatea organizată şi de criminalitatea transnaţională. Faptele antisociale circumscrise fenomenelor 

marii criminalităţi, sunt fapte prin care se aduc atingeri dintre cele mai grave principiilor fundamentale, 

principii ale statului de drept, principii care stau la baza organizării şi funcţionării societăţilor moderne şi 

performante. 

 

1.1. Criminalitatea judiciară şi economico-financiară, în care criminalitatea judiciară este 

constituită din infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, infracţiuni judiciare contra 

patrimoniului, în mod special omucideri, tâlhării, violuri, jafuri armate sau nu, furturi de autoturisme de lux, 

etc., comise cu diferite grade de violenţă, iar criminalitatea economico-financiară este constituită din 

infracţiuni de serviciu şi în legătură cu serviciul, infracţiuni economice contra patrimoniului, infracţiuni de 

fals de monede, timbre sau alte valori, infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, 

precum şi din „infracţiuni de spălare de bani şi lipsă de vigilenţă în materie de operaţiuni financiare” 

[N.Queloz, 2002, p. 126]. Amploarea şi complexitatea infracţiunilor, precum şi tendinţele evolutive, spre o 

înaltă specializare a infractorilor, au definit caracteristicile criminalităţii economico-financiare, în perioada 

postdecembristă a ultimilor ani din România.  

Pe fondul unor proceduri de lucru greoaie şi a unei legislaţii neadaptate situaţiei reale [În această 

situaţie, este avut în vedere faptul că, “sistemul de aplicare a legii este fragmentat şi fără instrumente 

legislative puternice de luptă antifraudă”], coroborat cu deschiderea frontierelor, în vederea realizării unui 

comerţ liber, între statele Uniunii Europene, nivelul criminalităţii judiciare şi economico-financiare, în 

general, şi a economiei subterane, în special, au fost într-o permanentă creştere, constituind o bază solidă 

pentru dezvoltarea criminalităţii organizate în România şi consolidarea ulterioară a criminalităţii 

transnaţionale, acţiune subsecventă fenomenului ireversibil al globalizării.  

 

1.2. Criminalitatea organizată, este criminalitatea “profesioniştilor”în materie, care îşi are originile 

în diferite asocieri cu caracter infracţional, în funcţionarea unor societăţi fantomă şi a paradisurilor fiscale, 

având drept scop prioritar comiterea de crime la comandă, sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, 

exploatarea slăbiciunilor pentru obţinerea de câştiguri şi profituri uriaşe, de mare influenţă şi putere, prin 

orice mijloace legale şi ilegale. Metodele utilizate în criminalitatea organizată, pentru realizarea scopurilor, 

ţin de exercitarea de ameninţări, şantaje, violenţă, eliminare, diferitele forme ale traficului organizat, dar şi 

„extorcare, corupţie, manipulări, fraude, spălarea banilor, valorile prejudiciate fiind: viaţa, libertatea, 

integritatea fizică, securitatea publică şi libertăţile democratice”[Costică Voicu, Adriana Camelia Voicu, 

Ioan Geamănu, 2006, p. 18]. 

Metodele şi mijloacele, extrem de sofisticate şi diversificate, utilizate de criminalitatea organizată, 

sunt de natură a slăbi încrederea şi siguranţa civică, prin compromiterea statului de drept şi a credibilităţii 

autorităţilor publice. Astfel, nu de puţine ori, activităţile infracţionale derulate de grupările de criminalitate 



organizată, sunt favorizate de coruperea şi complicitatea unor înalţi oficiali, din cadrul instituţiilor 

administrative şi de aplicare a legii, în special funcţionari cu atribuţii de execuţie, fapt ce impune 

intensificarea şi diversificarea măsurilor, pentru prevenirea producerii actelor şi faptelor de corupţie, în care 

să fie angrenaţi reprezentanţi ai instituţiilor statului. 

Deşi pentru România reprezintă caracteristica evolutivă a ultimelor două decenii, criminalitatea 

organizată nu este un fenomen nou apărut pe scena lumii, ceea ce este nou însă, este ritmul ei actual, mult 

mai rapid de propagare, amploarea reţelelor ce o susţin şi uşurinţa cu care eludează legea, cu complicitatea 

unor oficiali şi experţi de înaltă calificare, în vederea sporirii profiturilor, pe baza principiului „scopul scuză 

mijloacele”. În acest sens, un serios semnal de alarmă a fost transmis şefilor de stat şi de guvern, prin 

Raportul Uniunii Europene asupra criminalităţii organizate, prezentat la Bruxelles pe 6 noiembrie 1998, în 

care se menţiona că: „este cunoscut că grupurile criminalităţii organizate explorează şi exploatează astăzi 

noi spaţii criminale cu aceeaşi vigoare ca şi întreprinderile legale. Ele sunt preocupate să se implice în 

acele activităţi criminale care generează mari profituri şi prezintă riscuri mai reduse pentru răufăcătorii 

implicaţi”. 

În ceea ce priveşte România, trebuie remarcată, în ultima perioadă de timp, periculozitatea deosebită 

a tipologiei grupărilor infracţionale actuale, fapt care determină, în plan intern şi internaţional, ameninţări 

reale, prin: 

 creşterea interesului pentru România, a grupărilor criminale străine, cauza reprezentând-o 

importanta poziţie geostrategică; 

 continua specializare a grupărilor criminale, accesul la ultimele tehnologii şi angajarea de 

persoane şi experţi cu diverse specializări, necesare îndeplinirii scopurilor infracţionale;  

 evoluţia tot mai puternică, din punct de vedere financiar, a grupărilor infracţionale din 

România, prin racordarea acestora la reţelele internaţionale de crimă organizată şi prin plasarea câştigurilor 

ilicite, în diferite zone economice şi geografice; 

În contextul relevat de multiplicarea şi diversificarea ameninţărilor, la adresa statului de drept, a 

ordinii şi siguranţei publice, prin analiza permanentă a evoluţiilor mediului intern de securitate, se identifică 

o creştere a agresivităţii organizaţiilor anarhiste, a grupărilor antiglobalizare sau a sectelor pseudoreligioase, 

atragerea unui număr tot mai mare de adepţi, precum şi creşterea frecvenţei acţiunilor acestor organizaţii. 

 

Circumscris criminalităţii organizate, din ce în ce mai prezent în România, este fenomenul 

criminalităţii informatice, care se manifestă prin creşterea numărului de cazuri înregistrate şi organizarea 

celor ce comit astfel de fapte, în adevărate grupări infracţionale, precum şi reorientarea grupărilor criminale 

care, în trecut, comiteau infracţiuni din sfera traficului de persoane, traficului internaţional de autoturisme şi 

traficului de droguri, către infracţiuni de natură informatică. 

Principalii factori, care au determinat reorientarea grupărilor criminale, către infracţiuni informatice, 

sunt legaţi de obţinerea de câştiguri materiale mari, într-un timp relativ scurt şi cu riscuri relativ mici. Acest 

fenomen afectează, în primul rând, imaginea României, întrucât activităţile infracţionale au ca ţintă 

importante instituţii publice şi financiare sau cetăţeni străini, ceea ce conduce la slăbirea încrederii în 

instituţiile abilitate şi autorităţile din România.  

 

1.3. Criminalitatea transnaţională, include toate formele criminalităţii organizate şi este legată de 

globalizare, în general şi, drept urmare, de globalizarea fenomenului criminalităţii, în special, reprezentând 

astfel cea mai mare problemă a secolului XXI, ceea ce implică conştientizarea necesităţii articulării şi 

consolidării eforturilor tuturor statelor, în vederea combaterii şi a ţinerii sub control a forţelor şi grupărilor 



criminale internaţionale. Actele şi faptele de criminalitate transnaţională, cum sunt cele de mare corupţie, 

spălare de bani, activităţi de tip mafiot şi terorism, afectează un număr din ce în ce mai mare de state, 

reprezentând o ameninţare reală asupra democraţiei şi asupra realizării diferitelor reforme în domeniul 

politic, economico-financiar şi social, cu respectarea principiilor statului de drept. 

În condiţiile amplificării tendinţelor de globalizare a fenomenului criminalităţii, consider că trebuie 

să fim de acord cu sociologul german Ulrich Beck, care încă din anii ʼ90 aprecia că suntem membri ai unei 

„societăţi de risc global”[Beck Ulrich,1998], [În concepţia lui Beck, riscul este un produs propriu societăţii, 

este o urmare a efectelor puternice ale tehnicii moderne, astfel încât problemele nu mai pot fi controlate prin 

politica obişnuită. Riscul a devenit global, iar statul naţional este astfel suprasolicitat. Aceasta este partea 

negativă a globalizării, care constă în creşterea expansionismului economic şi a riscurilor tehnice, dincolo de 

controlul instituţional al statelor. În aceste condiţii trebuie să existe o reacţie, într-o formă proprie 

globalizării, care poate consta în formarea de alianţe şi reţele globale, fără să se ţină seama de graniţe, pentru 

a face astfel faţă problemelor globale, la nivel global].  

România şi cetăţenii ei sunt membri ai societăţii de risc global, având în vedere că grupările 

criminale sunt cele care profită din plin de liberalizarea condiţiilor de circulaţie a persoanelor şi a mărfurilor, 

dar mai ales de progresul exponenţial al tehnologiei şi comunicaţiilor, reprezentate de internet, e-mail, 

telefonie mobilă, etc., care au deschis noi perspective ascensiunii activităţilor criminale naţionale şi in-

ternaţionale. 

În condiţiile dezvoltării tehnologice şi a accesului la informaţie, societatea de risc global se 

caracterizează prin producerea unor mutaţii spectaculoase, respectiv prin trecerea de la criminalul amator la 

criminalul profesionist şi bine organizat, pentru minimizarea riscurilor pe care le presupune activitatea 

infracţională. În acest sens, instituţiile de poliţie ale F.B.I. şi cele care sunt membre ale O.I.P.C. – INTER-

POL, au dezvoltat o abordare extrem de pragmatică a acestui fenomen,din care rezultă că principalele 

caracteristici ale criminalului profesionist sunt cele referitoare la [Studiu apărut în Revue de science 

criminelle et de droit penal comparé, nr.4/1997, pag.90-92]: 

 planificarea şi pregătirea actelor criminale, constând în pregătirea riguroasă şi sistematică, 

adaptată la pieţele licite şi ilicite, precum şi angajarea unor importante resurse financiare, în vederea atingerii 

scopurilor propuse; 

 executarea actelor criminale, se realizează în mod extrem de profesionist, prin utilizarea de 

cunoştinţe şi tehnici foarte evoluate, şi, după caz, prin recurgerea la specialişti şi experţi pe domeniile de 

interes major, asigurându-se o repartizare corespunzătoare a sarcinilor; 

 utilizarea produselor rezultate în urma săvârşirii infracţiunilor, este orientată spre o 

rentabilitate ridicată, prin reciclarea sau spălarea banilor proveniţi din infracţiuni şi reinjectarea lor în 

economia legală, cu ajutorul legăturilor şi ramificaţiilor criminale naţionale, regionale şi transnaţionale; 

 relaţiile dintre autori sunt bazate pe observaţie reciprocă, activitate compartimentată şi 

confidenţialitate, nume de acoperire şi limbaje codificate, etc.; 

 structura grupurilor sau organizaţiilor criminale este ierarhică, cu raporturi de autoritate şi 

dependenţe extrem de complexe; 

 asistenţa pentru membrii grupului criminal, constă în acordarea de ajutor pentru a fugi, 

recurgerea la avocaţi sau consilieri juridici experimentaţi, oferirea şi plata unor cauţiuni mari, ameninţarea, 

intimidarea şi dispariţia martorilor cheie, asistenţă în timpul detenţiei şi sume de bani pentru întreţinerea 

apropiaţilor, etc.; 

 



2. RISCURILE ŞI AMENINŢĂRILE CRIMINALITĂŢII LA ADRESA STATULUI DE 

DREPT ŞI A SIGURANŢEI PUBLICE 

 

Fenomenele de globalizare au adus mari schimbări de paradigmă în abordarea fenomenului 

criminalităţii asociat acestora, care implică luarea în considerare a activităţilor antisociale ale actorilor 

globali ai criminalităţii, cu impact negativ puternic în stabilitatea economică şi financiară a statului, în 

asigurarea şi menţinerea integrităţii personalului instituţiilor publice, precum şi a ordinii şi siguranţei 

publice, în general. În aceste condiţii, principalele riscuri şi ameninţări ale criminalităţii din România, la 

adresa statului de drept şi a siguranţei publice, ţin de factori importanţi din mediul intern şi internaţional. 

 

2.1. Factori de risc din mediul intern 

 

Transformările sociale şi economice produse în Romania, în ultimii 20 de ani, au determinat mutaţii 

importante, în exercitarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în atitudinea faţă de proprietate şi de 

instituţiile statului, în organizarea societăţii, în stuctura şi dinamica fenomenului infracţional şi, implicit, în 

domeniul ordinii şi siguranţei publice. Mediul intern din România, se caracterizează prin răspândirea, în 

anumite medii sociale, a comportamentelor nonconformiste şi de negare a valorilor moralei creştine, 

extinderea consumului ilicit şi a dependenţei de droguri, concomitent cu diminuarea şanselor de integrare 

socială. Lipsa de reacţie activă a cetăţenilor, faţă de necesitatea prevenirii fenomenului infracţional, exercită 

o influenţă negativă semnificativă, asupra stării de ordine şi siguranţa publică. Dar, cel mai grav factor de 

risc, aşa cum îl descrie Ion Pitulescu, fost şef al Poliţiei Române, îl reprezintă: “prietenia unor politişti cu 

funcţii înalte, bunăvoinţa unor procurori şi clemenţa înduioşătoare a unor complete de judecată”, în relaţiile 

cu persoanele implicate în crima organizată, [Ion Pitulescu, 1996]. 

În prezent, fenomenul infracţional din România, se remarcă prin: complexitate şi comiterea unor noi 

genuri de infracţiuni, cum sunt cele referitoare la criminalitatea informatică şi pirateria comercială, etc., 

profesionalizarea şi specializarea infractorilor, prezenţa faptelor de mare corupţie şi amplificarea 

fenomenului criminalităţii transfrontaliere. Crima organizată, migraţia ilegală, corupţia, criminalitatea 

economico-financiară, tâlhăriile, omorurile la comandă sau în scop de jaf, precum şi furturile din avutul 

public şi privat, exercită o influenţă negativă, asupra calităţii vieţii cetăţeanului şi siguranţei publice. 

Principalele riscuri şi ameninţări la adresa statului şi a siguranţei publice [Risc în domeniul ordinii 

şi siguranţei publice, reprezintă existenţa unei probabilităţi, ca o ameninţare existentă, să fie capabilă să 

exploateze o vulnerabilitate existentă, ce poate cauza pagubă. Ameninţarea în domeniul ordinii şi 

siguranţei publice, reprezintă existenţa potenţialităţii, de a crea un pericol la adresa ordinii publice. 

Vulnerabilitate, în domeniul ordinii şi siguranţei publice, reprezintă existenţa unei slăbiciuni, care permite 

unei ameninţări existente ori potenţiale, să producă o pagubă], sunt următoarele: 

a. degenerarea unor tensiuni social-economice, interconfesionale şi interetnice, în acţiuni 

spontane de violenţă şi confruntări deschise între grupări extremiste, precum şi între acestea şi autorităţile 

legale ale statului român; 

b. creşterea şomajului şi a excluziunii sociale; 

c.  reducerea nivelului de securitate a persoanelor; 

d. desfăşurarea unor acţiuni specifice războiului psihologic, în scopul subminării încrederii în 

instituţiile statului, a creării de confuzie şi panică; 

e. scăderea autorităţii unor instituţii ale statului, ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a 

atribuţiilor legale; 



f. diminuarea încrederii populaţiei, în instituţiile statului, mai ales în capacitatea de acţiune a 

forţelor de ordine şi siguranţă publică; 

g. extinderea îngrijorătoare a actelor de corupţie, la nivelul factorilor de decizie din 

administraţia publică centrală şi locală; 

h. manifestări antinaţionale, extremiste, separatiste şi xenofobe, etc.; 

 

2.2. Factori de risc din mediul internaţional 

 

Mediul internaţional, este caracterizat printr-o dinamică fără precedent, atât în plan regional, cât şi la 

nivel global. Trasformările politice, economico-sociale şi militare, care s-au produs la începutul anilor '90 şi 

au continuat ulterior, au modificat radical configuraţia geostrategică a continentului european. Ca urmare 

riscurile ce pot ameninţa securitatea şi stabilitatea statelor est-europene, printre care şi România, sunt date, în 

principal: de tensiunile ce se manifestă la nivelul întregii zone, generate de tendinţele diferitelor comunităţi 

etnice, culturale şi religioase, de autonomizare şi de integrare la nivel regional, de extinderea în spaţiul est şi 

sud-est-european, a unor fenomene de tipul terorismului internaţional, traficului ilegal de persoane, bunuri, 

droguri, armament, materiale şi substanţe nucleare, radioactive şi toxice, de dezastrele ecologice şi 

tehnologice provocate în mod intenţionat. 

Principalele riscuri şi ameninţări la adresa statului şi a siguranţei publice, identificate în mediul 

internaţional, sunt reprezentate de: 

a. dezvoltarea, consolidarea şi superspecializarea filierelor criminalităţii organizate, 

internaţionalizarea acestora şi atragerea în componenţa lor, a unor elemente şi grupuri autohtone, includerea 

teritoriului ţării noastre în circuitul transnaţional al migraţiei clandestine, al traficului ilicit de droguri, de 

fiinţe umane, de armament, de explozivi, de substanţe toxice şi radioactive, precum şi de bancnote false; 

b. creşterea pericolului terorist, proliferarea armelor de distrugere în masă, a traficului cu 

tehnologii şi materiale supuse controlului destinaţiei lor finale; 

c. creşterea interesului în unele medii de afaceri din străinătate, pentru obţinerea, prin 

operaţiuni financiare ilegale, a pachetului majoritar de acţiuni, la unele societăţi producătoare şi utilizatoare 

de substanţe chimice, materiale şi tehnologii strategice din ţara noastră, în vederea exportării lor, direct sau 

prin intermediar, în zone de conflict ori aflate sub embargo; 

d. diversificarea formelor şi procedeelor utilizate, pentru spălarea banilor, a produsului 

infracţiunilor, în care sunt implicate grupări, care acţionează în spaţiul european, ce au drept rezultat trecerea 

peste frontieră a valutei, ori transferul prin bănci, al sumelor rezultate din operaţiunile ilicite desfăşurate pe 

teritoriul României; 

e.  proliferarea traficului ilegal cu arme uşoare şi creşterea posibilităţii de scăpare de sub 

control, a sistemelor de gestionare şi comandă a armelor de nimicire în masă; 

f. manifestarea tendinţelor de autonomizare, a unor zone sau chiar regiuni, pe baza criteriilor 

etnice ori religioase; 

g. diminuarea accesului la resurse strategice, tehnologii şi echipamente informaţionale de vârf; 

h. amplificarea fenomenului migraţiei ilegale, etc.; 

 

CONCLUZII 

 

În condiţiile ascensiunii fără precedent a criminalităţii organizate în România, se produce într-un 

ritm asemănător şi instituţionalizarea raporturilor criminale, datorită marii corupţii endemice şi sistemice, 



sindrom de supraadaptare în cadrul relaţiilor de tip clientelar, care ajunge treptat să se sprijine pe valorile 

negative ale sistemului statal şi instituţional. Astfel, aspectul pervers al marii criminalităţi din România, este 

reprezentat de faptul că de pe poziţii oficiale şi legale, s-a ajuns să se comită şi fapte ilegale de mare 

criminalitate, care reprezintă o ameninţare la adresa statului, stat care ar trebui să funcţioneze numai pe baza 

principiilor recunoscute ale statului de drept. 

Noile tendinţe din evoluţia contemporană a marii criminalităţi din România, demonstrează pericolul 

şi ameninţările acesteia la adresa statului de drept, asupra dezvoltării economico-sociale durabile, coerente şi 

armonioase, precum şi asupra dreptului cetăţenilor de a trăi în siguranţă. 

Indicatorii stării infracţionale din România demonstrează, de asemenea, că pentru a stăvili valul de 

ameninţări la adresa statului de drept, a ordinii şi siguranţei publice, produse de infracţiunile de mare 

violenţă, de marea criminalitate economico-financiară, de criminalitatea organizată şi de criminalitatea 

transnaţională, toate asociate cu birocraţia şi o puternică corupţie endemică, este necesară o nouă abordare, 

mult mai complexă şi flexibilă, în sistem integrat, cu participarea tuturor factorilor responsabili naţionali 

şi internaţionali.  

Pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, este 

imperios necesar, să se creeze de asemenea condiţii: pentru întărirea capacităţii de investigare a instituţiilor 

abilitate şi pentru urmărirea cu celeritate a infracţiunilor specifice marii criminalităţi, pentru atragerea de 

fonduri şi dezvoltarea resurselor umane din domeniul poliţiei şi justiţiei, pentru întărirea capacităţii de 

identificare a tranzacţiilor suspecte, pentru îmbunătăţirea procedurilor de confiscare a fondurilor rezultate 

din infracţiuni, pentru facilitarea schimbului de bune practici cu autorităţile competente din alte state 

membre, etc. 
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