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Rezumat: Scena juridică europeană, precum şi actorii ei, traversează la momentul actual o perioadă nouă şi 
dificilă, caracterizată de numeroase schimbări atât în domeniul social, cât şi în cel politic. Din punct de vedere juridic, 
în cadrul Uniunii Europene, recenta escaladare a convenţiilor, adoptate de către instituţiile europene, precum şi a altor 
documente relevante în materie, a produs consecinţe care pot fi observate fără dificultate. Flagelul mişcării masive a 
imigranţilor din Orientul Mijlociu spre Uniunea Europeană, reprezintă un grav pericol pentru societăţile din vest-ul 
Europei, precum şi o ameninţare, care implică o atenţie sporită a autorităţilor europene cu scopul de a gestiona 
situaţia actuală apărută în acest sens. Lucrarea urmăreşte să exprime unele idei şi să propună câteva soluţii adecvate 
pentru înlăturarea neajunsurilor create de valul mare de imigranţi, odată ce ei au pătruns în ţările membre ale Uniunii 
Europene. De asemenea, lucrarea se focalizează asupra analizării măsurilor, pe care autorităţile europene le-au 
adoptat în vederea soluţionării situaţiei reale existente în spaţiul Uniunii Europene. 
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Introducere  
 

Încă de la constituirea sa, Uniunea Europeană a abordat o politică, atât internă, în cadrul statelor 
membre, cât şi externă, faţă de state terţe, bazată pe principiile respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, pe ideea de cooperare internaţională în diferite domenii de interes, cu precădere în 
cel judiciar, pe dreptul statelor la autodeterminare, precum şi pe cel al suveranităţii şi libertăţii acestora.  

Cooperarea cu state din afara Uniunii Europene, atât din Europa, cât şi din întreaga lume, a fost 
prioritatea numărul unu a autorităţilor de la Bruxelles, pe care au exprimat-o ori de câte ori a fost nevoie să 
consfinţească principiile mai sus arătate. În acest sens, au fost create unele structuri specializate pe întărirea 
capacităţii de cooperare cu statele nemembre din imediata vecinătate, dar mai ales cu partenerii deveniţi 
tradiţionali, concepând, la nivel internaţional, ideea de stabilitate şi parteneriat.  

Desigur, că abordarea Uniunii Europene avea să se orienteze asupra chestiunilor referitoare la 
politica de securitate în regiune, la asigurarea frontierelor externe ale acesteia, precum şi la stabilirea unui 
climat de justiţie, libertate şi securitate pentru cetăţenii statelor membre.  

Nu în ultimul rând, lupta împotriva infracţiunilor grave, de crimă organizată şi terorism, a deschis 
calea adoptării unui cadru legal hotărât, bazat pe o viziune amplă în combaterea terorismului şi infracţiunilor 
transfrontaliere. În acest cadru legal, mai multe instituţii europene au arătat preocupări în a intensifica lupta 
împotriva acestui gen de infracţiuni.  

Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia privind cooperarea transfrontalieră cu aplicabilitate în 
special în combaterea terorismului şi a infracţiunilor transfrontaliere [Decizia Consiliului, 2007], care a avut 
la bază Decizia Consiliului UE privind stabilirea, pentru perioada 2007 – 2013, a programului specific de 
prevenţie şi luptă împotriva infracţionalităţii, ca parte a programului general privind securitatea şi garantarea 
libertăţilor cetăţenilor Uniunii Europene.  

În aceeaşi ordine de idei, numeroase au fost Concluziile Consiliului UE în ceea ce priveşte 
simplificarea desfăşurării, la nivel transfrontalier, a activităţii ofiţerilor sub acoperire, adoptate cu scopul de a 
intensifica cooperarea dintre statelor membre în lupta comună împotriva infracţiunilor grave transnaţionale 
[Concluziile Consiliului UE, 2007].  

Europol este, de asemenea, instituţia europeană cu atribuţii în ceea ce priveşte lupta împotriva 
infracţiunilor grave, săvârşite la nivel transfrontalier. Monitorizarea anuală a acestui gen de infracţiuni a 
făcut posibilă menţinerea sub control a fenomenului infracţional la nivelul uniunii, dar această luptă a sporit 
considerabil prin crearea unor instituţii noi, specializate, care să eficientizeze realizarea expertizelor în 
cauzele având ca obiect infracţiunile grave. În acest sens, serviciile specializate au determinat în permanenţă 
Europol să identifice grupurile infracţionale din statele nemembre ale Uniunii Europene care desfăşoară 
activităţi infracţionale în interiorul uniunii.  
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În cadrul cooperării dintre aceste instituţii şi alte servicii de frontieră, precum şi cu alte autorităţi 
competente ale tuturor statelor membre, un mare accent s-a pus pe acţiunile concepute cu scopul de a 
destructura grupurile infracţionale implicate în contrabanda cu bunuri interzise, precum şi în traficul de orice 
fel, inclusiv cu fiinţe umane. Aceasta s-a dovedit a fi cea mai prosperă activitate infracţională, desfăşurată în 
perioada de criză a imigranţilor asiatici pe teritoriul Uniunii Europene, declanşată de la sfârşitul anului trecut 
până în prezent, aceasta reuşind că fie chiar mai prosperă decât însuşi traficul cu arme [Europol Annual 
Report, 2008].   

 
1. Curentul imigraţionist în cadrul Uniunii Europene 
 
Recentele mişcări sociale masive, petrecute la nivelul întregii Europe, survenite pe fundalul situaţiei 

tragice din unele state din Orientul Mijlociu, au creat o serie de tulburări pe întregul continent european. 
Cauzele acestui flagel sunt preabine cunoscute de către autorităţile de la Bruxelles, care, în cele din urmă, s-
au dovedit a fi neputincioase în faţa valului mare de imigranţi, veniţi cu scopul precis de a se stabili în statele 
membre din vestul Uniunii Europene.  

Chiar dacă Convenţia de la Dublin are reglementate proceduri exacte în ceea ce priveşte situaţia 
juridică a refugiaţilor, persoane venite din zonele de conflict armat, unele state membre, precum Germania, a 
denunţat prevederile acestuia, la începutul anului 2015, fapt ce a dus la scăparea situaţiei de sub control.  

Situaţia cea mai grea au avut-o statele membre de tranziţie, poziţionate geografic pe ruta de intrare a 
imigranţilor în spaţiul european şi până la sosirea acestora in ţările de destinaţie, precum Germania, Olanda, 
Marea Britanie, Suedia. Este vorba despre Grecia, Ungaria, Croaţia, Slovenia.  

Desigur, că situaţii speciale au apărut pe fundalul acestei crize şi în unele ţări nemembre, dată fiind 
poziţia lor geografică din imediata vecinătate a Uniunii Europene. Este vorba despre Macedonia şi Serbia. 
Situaţia în aceste din urmă state a fost mai complicată, cu atât mai mult cu cât, nefiind state membre ale 
Uniunii Europene, acestea s-au văzut nevoite să suporte, din bugetul public intern, cheltuieli uriaşe în 
vederea menţinerii pe teritoriul lor a imigranţilor, cât timp aceştia au fost relocaţi de la frontierele cu statele 
vecine, Ungaria, Slovenia şi Croaţia. 

  
 1.1. Tendinţe imigraţioniste: determinare şi scop 
 
În abordarea chestiunii imigraţiei masive a populaţiei din Orientul Mijlociu către vestul Europei, nu 

trebuie avut în vedere doar efectul acestei situaţii, ci, este mai important să fie cercetate şi înţelese pe deplin 
cauzele flagelului, acelea care au determinat această stare, nou creată şi fără precedent.  

S-a considerat, că situaţia astfel creată s-a datorat, în primul rând, stării de conflict armat, care 
caracterizează state precum Siria, Irak, Afganistan, state care, în prezent, se confruntă cu activităţi puternice 
teroriste, organizate şi sprijinite de grupări care s-au dovedit a fi din ce în ce mai bine organizate, mai bine 
finanţate, cooptând din ce în ce mai mulţi adepţi în întreaga lume.  

Se cunoaşte, că şi în Europa au avut loc atacuri de acest gen şi chiar dacă acestea au fost răzleţe, 
totuşi, starea de pericol şi de nesiguranţă fac ca societăţile din vestul continentului să resimtă pericolul asupra 
vieţii cetăţenilor şi a bunurilor acestora.  

Practic, din acest punct de vedere, a avut loc o relocare a valorilor şi ideilor de siguranţă vs. 
nesiguranţă, stabilitate vs. instabilitate, respectarea drepturilor omului vs. nerespectarea acestor drepturi. Din 
acest considerent, se pune întrebarea: au devenit statele din vestul Europei slabe în faţa pericolelor care 
pândesc la poarta Europei, venite din partea grupărilor infracţionale, cu precădere din partea celor teroriste? 
Este o întrebare, la care reflectează tot mai mulţi criminologi, încă dinaintea declanşării invaziei 
imigraţioniste în Europa de la începutul anului trecut. Această ameninţare era practic previzibilă, încă de la 
începutul anului 2010, însă a fost completată de starea de pasivitate, în care s-a aflat Europa, stare care, la 
rându-i, a fost alimentată de alte evenimente-cheie petrecute în zonă, precum: criza financiară din Grecia, 
atacurile armate asupra Ucrainei şi anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă. Toate aceste stări de încordare 
maximă au făcut ca, din primul trimestru al anului 2014, valurile de imigranţi sirieni să crească numeric 
considerabil, ajungându-se, în prezent, la câteva sute de mii de astfel de persoane înregistrate în centrele de 
primire zonale din Ungaria sau Croaţia. 
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 1.2. Pericole şi ameninţări  
 
Schimbările sociale şi politice, produse la nivel internaţional, în special asupra regiunii Orientului 

Mijlociu şi a Europei, au la bază considerente de ordin militar, economic şi politic. Se vorbeşte, tot mai des, 
despre o împărţire a lumii în sfere de influenţă sau despre o reaşezare geo-politică la nivel internaţional, care 
este pe cale să se producă, mergându-se până la a se crede, că aceasta este, practic, sfârşitul Uniunii 
Europene şi al Europei civilizate. 

Dinamica fenomenului imigraţionist trebuie, însă, raportată nu numai la cauzele, care au produs-o, ci 
şi la ameninţările, care la rândul lor sunt pe cale să o producă şi, de asemenea, la pericolele produse, care se 
vor resimţi pe termen lung. Aceasta, deoarece, indiferent de numărul de imigranţi care vor dori să solicite 
azil pe teritoriul statelor europene, pericolele nu vor înceta să apară, iar starea de ameninţare va dăinui şi se 
va intensifica asupra cetăţenilor europeni, aflaţi, uneori, neputincioşi în faţa acestor pericole şi, în ciuda 
nenumăratelor instituţii şi mecanisme create pentru ei, vor fi afectaţi şi neprotejaţi de chiar aceste instituţii.    

Totodată, această invazie imigraţionistă creează premisa unei societăţi occidentale vulnerabile, iar 
grupările teroriste vor căuta să exploateze lipsurile organizării acestei societăţi, să identifice punctele ei slabe 
pentru a le ataca.  

 
2. Cadrul legal în materia combaterii infracţiunilor grave 
 
Uniunea Europeană a pus, mai presus de orice considerent, protecţia cetăţenilor împotriva formelor 

grave de infracţionalitate, precum cele de criminalitate organizată şi terorism. În acest sens, a elaborat un 
cadru legal favorabil combaterii şi prevenirii oricăror fapte de natură să inducă o stare de nesiguranţă 
cetăţenilor. Totuşi, pe fundalul dezvoltării, fără precedent, a faptelor de această natură, autorităţile europene 
au întărit capacitatea de apărare şi au impus noi reguli, pe care statele membre aveau să le implementeze în 
legislaţia internă [Nelu Niţă, p. 101-105]. 

S-a apreciat, că, criminalitatea organizată are un avantaj în contextul actual al unei intense 
vulnerabilităţi ce se produce în Peninsula Balcanică [Concluziile Consiliului UE, p. 10]. 

 
 2.1. Lupta împotriva terorismului 
 
Prin constituirea Europol [Convenţia Europol, 1995], au fost stabilite priorităţile focalizate pe 

combaterea formelor grave de infracţiuni. Implicarea acestui for în lupta împotriva terorismului a fost 
evidenţiată încă de la început şi a constat în identificarea, cu ajutorul autorităţilor competente ale statelor 
membre, a legăturilor terorismului islamic cu alte forme de tetorism, în vederea eradicării, pe cât posibil, a 
fenomenului.  

În literatura de specialitate s-a vorbit despre o reacţie firească a statelor din Europa de vest, care avea 
să se producă pe fundalul luptei împotriva terorismului [Jean Servier, p. 40-84]. Se face, de asemenea, 
referire la terorismul urban, ca cea mai feroce formă de manifestare a acestui fenomen şi cea mai de temut 
pentru majoritatea statelor europene. Acesta pare să se extindă foarte repede, fiind, în acelaşi timp, exercitat 
de adepţi din ce în ce mai titraţi, făcând deosebirea de ceea ce era odinioară, mai exact la jumătatea secolului 
trecut, o simplă „agitaţie studenţească”. Criminologul Jean Servier este de părere, că „tensiunile din Orientul 
Apropiat au drept cauză principală existenţa statului Israel şi prezenţa minorităţilor religioase. Totuşi, 
organizaţiile teroriste actuale ar putea revendica filiaţia lor directă din societăţile secrete care, pe aceleaşi 
pământuri, loveau principii domnitori şi au dus la formarea unui nou cuvânt: «asasin»” [Jean Servier, 2002, 
p. 40-84]. Se consideră, că atacurile teroriste din Orientul Apropiat vor constitui premise şi incitări pentru un 
război mondial [Jean Servier, 2002, p. 40-84]. 

 
2.2. Securitatea frontierelor, un deziderat tot mai greu de realizat 
 
Încă de la Programul Stockholm [Jose Manuel Barroso, 2009] s-a pus problema întăririi securităţi 

frontierelor externe ale Uniunii Europene, într-un cadru legal determinat. În literatura de specialitate s-a 
considerat, că acest lucru este posibil şi eficient pentru „creşterea cooperării bilaterale, în special cu statele 
vecine, pentru sprijinirea misiunilor operative” [Nelu Niţă, 2013, p. 105]. În aceeaşi ordine de idei, s-a arătat 
că „noua agendă pe cinci ani a Uniunii Europene în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, denumită 
“Programul de la Stockholm”, vizează transformarea Europei într-un spaţiu şi mai sigur, garantând 
totodată drepturile cetăţenilor Europei unite” [Nelu Niţă, 2013, p. 90-92]. 
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Însă, această frumoasă „esplanadă” teoretică, avea să se dovedească a fi din ce în ce mai greu de pus 
în practică. Aceasta, din mai multe puncte de vedere, unul dintre ele fiind raportat tocmai la problematica 
pusă în discuţie în prezenta lucrare, tendinţele imigraţioniste din cadrul Uniunii Europene, care, la momentul 
actual, pare să fi escaladat situaţia şi să fi ajuns la un nivel fără precedent.  

O altă chestiune, care ridică unele semne de întrebare, este cea referitoare la competenţa serviciilor 
de la frontieră, în special din statele nemembre, de a organiza relocarea imigranţilor în ţările de origine, faţă 
de care, unele ţări, precum Serbia, Macedonia, Bosnia sunt în curs de implementare a acordului de readmisie. 
În schimb, în Albania, expulxarea imigranţilor este în competenţa Oficiului pentru Străini, care funcţionează 
în afara serviciului de pază a frontierei [Raportul experţilor Frontex şi Europol, 2008, p. 10]. În această 
privinţă, s-a apreciat, că dincolo de numeroasele avantaje ale programului de readmisie, doar două 
funcţionează în practică. Acelea cu Ungaria şi Croaţia.  

În numele Uniunii Europene, Comisia este în curs de a semna acordurile de readmisie cu ţările din 
Balcanii de Vest, care vor excede acordurilor individuale, pe care statele membre le-ar avea cu aceste ţări.    

 
3. Convenţia de la Dublin şi necesitatea impunerii prevederilor acesteia 
 
Autorităţile europene au, în aceste circumstanţe, cea mai grea sarcină, aceea de a găsi soluţii, care să 

satisfacă cerinţele impuse de denunţarea Convenţiei de la Dublin, pe de-o parte, şi de a implementa soluţii 
concrete în ceea ce priveşte găzduirea şi integrarea imigranţilor pe teritoriul statelor vest-europene, pe de altă 
parte. Acest lucru cu atât mai mult cu cât, faţă de statele membre, se pune problema integrării sociale, etnice 
şi culturale a imigranţilor, odată ce vor fi relocaţi în celelalte state membre, conform acordului la care s-a 
ajuns în cadrul Consiliului Uniunii Europene pe probleme de Justiţie şi Afaceri Interne, care a avut loc la 
Bruxelles, la data de 14 septembrie 2015.   

În acest context, se pune problema dezvoltării unui concept nou, european, de „unitate în 
diversitate”, ce excede, la propriu, celui realizat odată cu crearea Uniunii Europene şi care viza doar cetăţenii 
statelor membre. Aşadar, acum, mai mult ca oricând, se pune în discuţie, chiar dacă tacit, nu şi formal, 
problematica punerii în balanţă a ideii de respectare a drepturilor omului şi a drepturilor imigranţilor, 
izvorâte din tratatele şi convenţiile, semnate de către Uniunea Europeană cu terţe state, în cadrul politicii 
externe, pe care aceasta o promovează.  

Dar, iată, că s-au scurs 15 ani de la adoptarea Convenţiei de la Dublin şi numeroase deficienţe ale 
procedurilor de aplicare ale acesteia abia acum încep să apară în plan practic. Acest adevărat sistem de 
principii consacrate în materie de refugiaţi şi de procedura acordării azilului pare a fi, mai degrabă, unul 
formal şi, într-o situaţie delicată, aşa cum este problema valului de imigranţi pe care Uniunea Europeană îl 
traversează, apar nenumărate deficienţe ale Regulamentului însuşi [Dublin II Regulation, 2010]. 

Pentru aceste considerente, s-a apreciat, de către tot mai mulţi specialişti, că, înainte de alte decizii, 
care să influenţeze soarta întregii Europe şi a cetăţenilor acesteia, trebuie să fie avut în vedere cadrul legal în 
materie şi, mai mult decât atât, acesta să fie respectat.  
 

Concluzii  
 
Consider, că, în contextul actual, din punct de vedere politic, tendinţele imigraţioniste din Europa 

creează o situaţie bazată pe o mare incertitudine, care, dincolo de realităţile de facto, tinde să producă 
consecinţe din cele mai diverse pentru ordinea juridică europeană. Aşa cum s-a arătat în ultima secţiune, 
denunţarea Convenţiei de la Dublin este o confirmare a faptului că, în această situaţie conflictuală, unele state 
din vestul Europei tind să „bată în retragere” şi, în cele din urmă, să se ajungă până la a desconsidera alte şi 
alte astfel de convenţii.  

Chiar sub aspect procedural, state nemembre, aflate în imediata vecinătate a Uniunii Europene, au 
arătat că menţinerea unui climat de linişte şi ordine juridică în regiune este necesară mai mult ca oricând şi că 
autorităţile sunt gata să coopereze cu cele europene în vederea găsirii celor mai bune soluţii, care să nu 
contravină actelor normative deja existente.  

Unele state din sud-estul Europei, printre care şi România, au raportat, încă din anul 2008, cazuri de 
imigranţi clandestini, care penetrează frontierele externe ale Uniunii Europene şi, în unele cazuri, reuşesc să 
ajungă în ţările din vestul continentului, ca ţări de destinaţie. Acest aspect a fost statuat în Raportul comun al 
întâlnirii experţilor Frontex şi Europol pe probleme legate de rutele cu risc înalt de imigraţie ilegală din ţările 
din Balcanii de vest, din cadrul Reţelei de Analiză a Riscului Frontex [Raportul experţilor Frontex şi Europol, 
2008, p. 6-11]. 
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Aceste aspecte au legătură cu faptul că implicarea în fapte de criminalitate organizată la nivelul 
ţărilor din sud-vestul Europei, inclusiv a imigranţilor, a dus la facilitarea şi dezvoltarea fenomenului 
imigraţionist în această regiune. Specificitatea acestuia ţine, însă, de faptul că anumite ţări, precum România, 
Bulgaria, Serbia, Croaţia, Muntenegru, Ungaria, Slovenia, sunt ţări de tranzit, iar nu de destinaţie.  

Pe aceste rute, cei mai mulţi imigranţi reuşesc să penetreze frontierele ţărilor din spaţiul Schengen şi 
să ajungă în ţări, precum Germania, Franţa, Marea Britanie, Suedia, Norvegia, Finlanda.  

Pentru aceste considerente, sunt de părere, că toate actele normative, adoptate la nivel european de 
către autorităţile competente de la Bruxelles, au menirea de a proteja cetăţenii europeni de actele 
infracţionale, care ameninţă, la momentul actual, societăţile din vestul continentului. Dar, totodată, adoptarea 
acestor acte este un lucru necesar, nu şi suficient, pentru a considera că, dincolo de implementarea acestora în 
statele membre, aplicarea lor este lipsită de eficienţa, pe care autorităţile au dorit să le-o dea.   
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