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strategie specifică privind criminalitatea organizată de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona; face parte din Strategia UE privind o uniune a securității; și se bazează pe cea mai 

recentă evaluare realizată de Europol cu privire la amenințările pe care le reprezintă formele 

grave de criminalitate și criminalitatea organizată  

- Stadiul actual/Evoluții viitoare: 
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Comisia din Parlamentul European competentă pentru raport este Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne (LIBE); 

Comisii sesizate pentru avize: 

afaceri externe (AFET), comerț internațional (INTA), afaceri economice și monetare (ECON), 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), industrie, cercetare și energie (ITRE), 

piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), transport și turism (TRAN), cultură și educație 

(CULT), juridică (JURI). 

 

 

1. CONTEXT 

 

În cadrul Semestrului european 2021, lupta împotriva corupției se numără printre temele 

abordate în recomandările specifice fiecărei țări. Potrivit evaluării amenințării pe care o reprezintă 

formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată în Uniunea Europeană (SOCTA UE 2021), 

grupurile infracționale organizate sunt prezente în toate statele membre. Peisajul criminalității 

organizate este caracterizat de un mediu interconectat în care cooperarea dintre infractori este 

sistematică și orientată spre profit. Grupurile infracționale organizate își folosesc profiturile ilegale 

pentru a se infiltra în economia legală și în instituțiile publice, inclusiv prin corupție, erodând statul de 

drept și drepturile fundamentale și subminând dreptul oamenilor la siguranță, precum și încrederea lor 

în autoritățile publice.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_170_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_170_RO_ACT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1379
https://www.europol.europa.eu/socta-report
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/home.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/european-semester-2021-exceptional-cycle_en
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
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În raportul UE privind statul de drept se subliniază faptul că lupta împotriva corupției este un 

pilon fundamental al apărării statului de drept, fapt pentru care combaterea corupției este o componentă 

importantă și a planurilor de redresare și reziliență.  

Studiul HOME privind cartografierea riscului de infiltrare a criminalității organizate și grave 

în întreprinderile legitime arată că în 2019, veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni pe 

principalele piețe infracționale s-au ridicat la 1 % din PIB-ul UE, respectiv 139 de miliarde euro.  

În acest context, la 14 aprilie 2021, Comisia Europeană a prezentat Strategia de combatere a 

criminalității organizate împreună cu Strategia privind combaterea traficului de persoane, care vizează 

distrugerea modelului de afaceri al traficanților și protejarea victimelor. Cele două strategii au fost 

însoțite de o recomandare a Comisiei Europene adresată Consiliului de a deschide negocieri cu 

Interpolul cu privire la un acord de cooperare UE-Interpol care ar permite agențiilor UE să facă schimb 

de informații la zi privind infractorii și infracțiunile. În acest sens, la nivelul UE au fost luate măsuri 

suplimentare pentru protejarea intereselor financiare, printre care se numără și înființarea 

noului Parchet European, responsabil cu investigarea infracțiunilor împotriva bugetului UE.   

Strategia UE de combatere a criminalității organizate 2021-2025 face parte din eforturile UE 

de promovare a securității tuturor cetățenilor europeni, astfel cum se subliniază în Strategia UE privind 

o uniune a securității, și se bazează pe cea mai recentă evaluare realizată de Europol cu privire la 

amenințările pe care le reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată, publicată 

la 12 aprilie 2021. 

 

2. Prezentarea comunicării  

 

Prezenta comunicare se axează pe consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării 

legii și a cooperării judiciare, pe combaterea structurilor criminalității organizate și a infracțiunilor de 

înaltă prioritate, pe eliminarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și pe asigurarea unui 

răspuns modern la evoluțiile tehnologice.  

Potrivit unui raport Europol, pandemia COVID-19 a amplificat riscul de infiltrare în societate 

și în economia legală a grupărilor de criminalitate organizată și a permis acestora să dezvolte noi 

activități infracționale precum vânzarea de produse medicale contrafăcute (precum vaccinuri, truse de 

testare și echipamente individuale de protecție) și să intensifice derularea de atacuri cibernetice, 

înșelătorii online și alte activități infracționale online.  

Comunicarea prezintă Strategia UE de combatere a criminalității organizate, construită pe patru 

direcții principale cu acțiuni-cheie care urmează a fi implementate în perioada 2021-2025.  Cele patru 

direcții principale sunt: 

 

1. Impulsionarea cooperării în domeniul asigurării respectării legii și a cooperării judiciare 

- necesitatea abordării acestei teme este dată de faptul că, potrivit raportului SOCTA UE 2021, 

65 % dintre grupurile infracționale care activează în statele membre ale UE sunt alcătuite din membri 

de mai multe cetățenii. Acțiunea acestor grupuri în mai multe state le permite să exploateze diferențele 

de legislație dintre statele membre și, astfel, le face mai dificil de depistat și destructurat.  

 

1.1. Schimbul de informații fără obstacole și accesul în timp util la informații 

- se referă, în special, la consolidarea Sistemului de informații Schengen (SIS). Acesta va fi 

consolidat prin intermediul noului cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab3534a2-87a0-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1622043541848&uri=CELEX%3A52021DC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0177&qid=1622044471345
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_1379
https://www.europol.europa.eu/socta-report
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/how_covid-19-related_crime_infected_europe_during_2020.pdf
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UE în domeniul justiției și afacerilor interne. Obiectivul este ca acest lucru să se realizeze până în anul 

2023.  

 

1.2. Cadrele de cooperare avansată 

- sunt necesare pentru a depăși actuala stare de fapt caracterizată de un nivel de cooperare 

inegal între statele membre, fapt pentru care, Comisia va pregăti o propunere legislativă pentru un Cod 

UE de cooperare polițienească. Acesta va completa  

 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce privește cooperarea Europol cu părțile private, prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale și rolul Europol în materie 

de cercetare și inovare COM(2020) 796 final  

și  

 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2018/1862 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații 

Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, în ceea 

ce privește introducerea de semnalări de către Europol, COM(2020) 791 final. 

 

1.3. Cooperarea internațională 

- CE consideră că abordarea UE în ceea ce privește securitatea externă în cadrul politicii 

externe și de securitate comună și al politicii de securitate și apărare comună rămâne o componentă 

esențială a eforturilor UE de combatere a criminalității organizate pentru a consolida stabilitatea și 

pentru a proteja interesele europene în materie de securitate. De asemenea, Interpol este considerat un 

alt actor-cheie în cooperarea internațională împotriva criminalității organizate, iar Convenția Națiunilor 

Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC) este considerată a fi principalul 

instrument internațional care permite cooperarea și asistența judiciară reciprocă în cadrul anchetelor 

privind criminalitatea organizată.  

Acțiuni-cheie aferente acestei direcții: 

 Comisia:  

- va propune consolidarea cadrului Prüm (T4 2021);  

- va propune crearea unui Cod UE de cooperare polițienească (T4 2021); 

- va propune revizuirea Directivei privind informațiile prealabile referitoare la pasageri  

(T1 2022); 

- va crea o platformă de colaborare pentru echipele comune de anchetă (T4 2021); 

- va colabora cu toate părțile interesate relevante pentru a eficientiza, a extinde și a moderniza 

Platforma multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT) și pentru a o 

transforma în instrumentul emblematic al UE de combatere a criminalității internaționale organizate și 

grave printr-un set de acțiuni și o propunere legislativă (2023); 

- va consolida în mod semnificativ finanțarea pentru EMPACT prin intermediul Fondului 

pentru securitate internă pentru perioada 2021-2027; 

- va începe negocierile pentru acorduri de cooperare între Eurojust și țările terțe; 

- va intensifica negocierile privind cooperarea dintre Europol și țările terțe; 

- va consolida, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, cooperarea internațională 

cu țările terțe și cu organizațiile internaționale. 

 Parlamentul European și Consiliul sunt invitate: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020PC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1622133579891
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1622133579891
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1622133579891
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0791&qid=1622133579891
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38601
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38601
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a9f2dcc0-947f-4fca-b628-065d77004d49.0019.01/DOC_12&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0082
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- să avanseze negocierile legislative privind revizuirea Regulamentului Europol, inclusiv 

modificarea Regulamentului privind Sistemul de informații Schengen, astfel încât să se ajungă la un 

acord rapid. 

 Consiliul este invitat: 

- să adopte recomandarea de deschidere a negocierilor cu Interpol în vederea unui acord de 

cooperare UE-Interpol. 

 

2. Eficacitatea anchetelor: anihilarea structurilor de criminalitate organizată și combaterea 

infracțiunilor cu prioritate ridicată este descompusă în următoarele tematici: 

 

2.1. Intensificarea eforturilor de combatere a structurilor de criminalitate organizată 

- plecând de la constatarea conform căreia peisajul criminalității organizate se caracterizează 

printr-un mediu interconectat în care diferite grupuri și persoane cooperează în mod sistematic prin 

intermediul unor „întreprinderi comune” în cadrul unor rețele infracționale libere și fluide, Comisia 

consideră că anchetele în materie de aplicare a legii nu ar trebui să se oprească la confiscarea de obiecte 

ilegale sau la arestarea infractorilor mărunți, ci ar trebui să vizeze actorii și rețelele care reprezintă 

coloana vertebrală a ecosistemelor infracționale. 

 

2.2. Un răspuns personalizat pentru forme specifice de criminalitate 

- dat fiind faptul că grupurile infracționale organizate active în Europa au un spectru foarte 

larg de acțiune, formele specifice de criminalitate necesită un răspuns specific din perspectiva 

legislației și al politicilor europene. În timp ce unele grupuri sunt specializate pe o anumită piață 

infracțională, altele sunt din ce în ce mai des poli-infracționale, utilizând profiturile unei activități 

infracționale pentru a-și finanța extinderea în alte domenii de criminalitate.  

Acțiuni-cheie specifice acestei direcții: 

 Comisia Europeană: 

- va propune modificări la Directiva privind infracțiunile împotriva mediului (T4 2021); 

- va consolida dispozițiile privind aplicarea legii împotriva transferurilor ilegale de deșeuri, 

ca parte a propunerii sale de modificare a Regulamentului privind transferurile de deșeuri (T2 2021); 

- va crea un set de instrumente la nivelul UE pentru combaterea contrafacerii, care va stabili 

principii pentru acțiunile comune, pentru cooperare și pentru schimbul de date între autoritățile de 

aplicare a legii, titularii de drepturi și intermediari (2022); 

- va propune un plan de acțiune privind traficul de bunuri culturale (2022); 

- va evalua posibilitatea ca Uniunea să adere la Convenția Medicrime a Consiliului Europei. 

 

 Statele membre sunt invitate: 

- să se alăture și să consolideze Rețeaua operațională @ON privind combaterea grupărilor de 

criminalitate gravă și organizată de tip mafiot, și să analizeze posibilitatea unei integrări mai structurate 

în EMPACT a unei abordări specifice împotriva rețelelor infracționale; 

- să creeze sau să dezvolte în continuare structuri de coordonare la nivel național sau 

organisme specializate în cadrul autorităților de aplicare a legii și al autorităților judiciare care să fie 

axate pe combaterea structurilor de criminalitate organizată; 

- să aderare la Convenția Medicrime a Consiliului Europei și să o ratifice. 

 

 

 Statele membre și Europol sunt invitate: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32006R1013
https://www.coe.int/en/web/medicrime/the-medicrime-convention
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/new-era-dawns-in-fight-against-mafia-groups-europol-key-player-in-brand-new-operational-network
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/211
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- să elaboreze criterii comune de identificare pentru selectarea și anchetarea țintelor de mare 

importanță și să acorde prioritate anchetelor împotriva infractorilor și a rețelelor infracționale care 

prezintă cel mai ridicat risc de securitate din UE; 

- să elaboreze un tablou informațional strategic și tactic cu privire la grupările infracționale 

organizate cu grad ridicat de risc; 

- să consolideze cooperarea strategică și operațională în lupta împotriva contrafacerii 

produselor medicale, inclusiv cu Oficiul European de Luptă Antifraudă și cu Oficiul Uniunii Europene 

pentru Proprietate Intelectuală, precum și la nivel mondial. 

 

3. Eliminarea profiturilor generate de criminalitatea organizată și prevenirea infiltrării în 

economia legală și în societate este structurată în: 

 

3.1. Consolidarea recuperării activelor și a măsurilor de combatere a spălării banilor și 

promovarea investigațiilor financiare 

- pornește de la nevoia de a contracara modalitățile, tot mai sofisticate, folosite de grupurile 

de criminalitate organizată pentru spălarea banilor provenite din activitățile infracționale. Astfel, 

potrivit Europol, este detectată doar o mică parte din activitățile de spălare a banilor și doar 1% din 

activele provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt confiscate.  

 

3.2. Intensificarea măsurilor anticorupție 

- deoarece corupția este un element central al modului de operare al grupurilor infracționale 

organizate, Comisia va evalua normele anticorupție existente ale UE pentru a evalua dacă sunt 

actualizate cu evoluția practicilor infracționale și pentru a se asigura că acoperă toate infracțiunile 

relevante legate de corupție.  

 

3.3. Abordarea infiltrării în economie și în societate 

- infiltrarea criminalității organizate afectează economia licită și denaturează normele pieței. 

Din cauza situației economice generate de pandemia COVID-19, există un risc crescut de preluare de 

către criminalitatea organizată a unor întreprinderi vulnerabile și de infiltrare a acesteia în sectoare 

economice întregi. 

Acțiuni-cheie aferente acestei direcții: 

 Comisia Europeană: 

- va propune revizuirea Directivei privind confiscarea și a Deciziei Consiliului privind 

birourile de recuperare a activelor (2022); 

- va evalua normele existente ale UE în materie de combatere a corupției (2022); 

- va promova cooperarea și schimbul de informații privind legătura dintre corupție și 

criminalitatea organizată, inclusiv prin intermediul Europol. 

 

 Statele membre sunt invitate: 

- să desfășoare în mod sistematic investigații financiare în cadrul anchetelor privind 

criminalitatea organizată și, de îndată ce mediul financiar indică prezența unor active provenite din 

săvârșirea de infracțiuni, să efectueze în mod sistematic anchete de recuperare a activelor; 

- să transpună rapid Directiva privind facilitarea accesului la informațiile financiare până la 

termenul-limită, în august 2021; 

- să facă schimb de informații strategice cu sectoarele expuse riscului de infiltrare de către 

grupurile infracționale organizate (parteneriate public-privat); 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0042
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- să îmbunătățească specializarea serviciilor de aplicare a legii și să consolideze organismele 

responsabile cu anchetele, urmăririle penale și procedurile judiciare în cazurile de corupție la nivel 

înalt. 

 

 Statele membre și Europol sunt invitate: 

- să îmbunătățească tabloul informațional privind amenințarea infiltrării în economia legală, 

evaluând riscurile și metodele utilizate de grupurile infracționale organizate. 

 

4. Adaptarea autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar la era digitală este 

structurată în: 

 

4.1. Accesul la pistele și probele digitale 

- anchetele privind criminalitatea organizată necesită, de obicei, accesul la datele transmise în 

cadrul comunicațiilor electronice pentru a stabili legătura dintre infracțiune, făptuitor și victimele 

acestora, precum și pentru a urmări rețelele infracționale. Având în vedere amploarea și structura unei 

rețele de criminalitate organizată, aceste comunicații sunt dificil de urmărit de către autoritățile de 

aplicare a legii fără a avea acces retrospectiv la metadatele privind comunicațiile. Un răspuns eficace 

în materie de aplicare a legii necesită, de asemenea, accesul în timp util la probele digitale atunci când 

acestea sunt deținute de furnizori dintr-o altă jurisdicție. 

 

4.2. Instrumente și tehnologii eficiente 

- potrivit Documentului de lucru al serviciilor Comisiei - Evaluarea impactului care însoțește 

documentul Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ordinele 

europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în materie penală și documentul Propunere 

de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind 

desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii de probe în cadrul procedurilor penale, peste 80 

% dintre infracțiuni au în prezent o componentă digitală; chiar și atunci când infracțiunile sunt comise 

offline, aproape toți agenții de aplicare a legii și procurorii trebuie să cunoască elementele de bază a 

modului de anchetare a infracțiunilor online.  

 

4.3. Îmbunătățirea accesului la competențe, cunoștințe și expertiză operațională 

- deși cercetarea și analiza probelor digitale se află în centrul majorității anchetelor, nivelul 

necesar de competență în domeniul procedurii penale, al tacticilor și tehnicilor de anchetă digitală sau 

de analiză criminalistică digitală nu este încă disponibil în unele state membre și trebuie extins și 

aprofundat în majoritatea acestora. În plus, accesul la expertiza operațională de vârf în anumite 

domenii, cum ar fi analiza criminalistică a internetului lucrurilor, rămâne o problemă pentru mai multe 

state membre. 

Acțiuni-cheie aferente acestei direcții: 

 Comisia Europeană: 

- va analiza și va schița posibile abordări și soluții privind păstrarea datelor destinate 

autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar și va consulta statele membre cu privire la acestea 

până la sfârșitul lunii iunie 2021; 

- va propune o cale de urmat pentru a aborda accesul legal și țintit al autorităților de aplicare 

a legii la informații criptate în contextul anchetelor penale. Această abordare ar trebui să se bazeze pe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A118%3AFIN
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o cartografiere detaliată a modului în care statele membre gestionează criptarea și pe un proces 

multipartit de explorare și evaluare a opțiunilor legale concrete; 

- va încuraja și va facilita participarea deplină și rapidă a statelor membre la sistemul de 

schimb digital de probe electronice (eEDES); 

- va dezvolta, prin intermediul Centrului Comun de Cercetare, un instrument de monitorizare 

pentru culegerea de informații cu privire la activitățile ilegale care se desfășoară în darknet; 

- va sprijini dezvoltarea de module și materiale de formare și va sprijini furnizarea de formare 

de către CEPOL, EJTN și instituțiile naționale de formare. 

 

 Europol este invitat: 

- să coordoneze o analiză cuprinzătoare a lacunelor și nevoilor tehnologice în domeniul 

anchetelor digitale; 

- să creeze un registru de instrumente care să permită autorităților de aplicare a legii să 

identifice și să acceseze soluții de ultimă generație; 

- să creeze și să mențină o bază de date cu experți în anchete și criminalistică în domenii 

specializate, precum internetul lucrurilor sau criptomonedele. 

 

 CEPOL este invitat: 

- să creeze sisteme de certificare / acreditare pentru experții în anchete digitale; 

- să furnizeze și să actualizeze periodic un cadru al competențelor în materie de formare, 

împreună cu Europol. 

 

 Parlamentul European și Consiliul sunt invitate: 

- să adopte în regim de urgență propunerile privind probele electronice pentru a asigura 

accesul rapid și sigur al autorităților la acestea. 

 

3. Poziții ale instituțiilor UE și ale statelor membre  

 

3.1. Instituții ale UE 

 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

- la 14 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat concluziile privind securitatea internă și 

parteneriatul polițienesc european. Partea cheie a concluziilor definește etape pentru stabilirea unui 

parteneriat european eficient pentru securitatea internă, care urmează să fie atins până în 2025. 

Concluziile stabilesc calea de urmat pentru cooperarea în domeniul aplicării legii, menținerea ritmului 

progresului tehnologic, cooperarea globală, combaterea criminalității organizate transnaționale și 

prevenirea și combaterea terorismului / extremismului violent. Un set separat de concluzii, inclus în 

anexa I, stabilește măsuri pentru intensificarea cooperării transfrontaliere în aplicarea legii. 

- la 26 februarie 2021, Consiliul UE a publicat concluziile privind continuarea permanentă a 

EMPACT ca instrument-cheie pentru cooperarea operațională în scopul combaterii criminalității 

internaționale organizate și grave; 

- la 12 mai 2021, Consiliul UE a publicat ANEXA privind stabilirea priorităților UE pentru 

lupta împotriva criminalității grave și organizate pentru EMPACT 2022 – 2025, respectiv: 

1) Rețele infracționale cu grad ridicat de risc 

2) Atacuri cibernetice 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48959/st_6482_2021_init_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/48959/st_6482_2021_init_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/en/pdf
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3) Traficul de ființe umane 

4) Exploatarea sexuală a copiilor 

5) Introducerea ilegală de migranți 

6) Traficul de droguri 

7) Infracțiuni de fraudă, economice și financiare 

8) Criminalitatea organizată contra patrimoniului 

9) Trafic de arme de foc 

10) Infracțiuni împotriva mediului  

Pe lângă aceste priorități, producerea și punerea la dispoziție de documente false și 

frauduloase vor fi abordate ca un obiectiv strategic orizontal comun, deoarece constituie un factor-

cheie de facilitare a multor infracțiuni. 

 

3.1.2. Comitetul economic și social european 

Comitetul economic și social european a înființat un Grup de studiu pe probleme legate de 

criminalitatea organizată, care, conform notei informative din 26 aprilie 2021, a stabilit un calendar de 

lucru, prima audiere publică urmând să aibă loc în data de 11 iunie 2021. 

În același context, CESE urmează, în ședința sa plenară din 9 iunie 2021, să adopte avizul 

privind consolidarea mandatului Europol pentru îmbunătățirea capacității de cercetare și a sistemului 

de protecție al datelor. Acest lucru va contribui la intensificarea luptei împotriva criminalității 

organizate și la consolidarea cooperării polițienești operaționale în statele membre ale UE 

 

3.14. Parlamentul European 

Comunicarea se află în fazele preliminare ale procedurilor în Parlamentul European. Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) este comisia responsabilă pentru redactarea 

raportului, în timp ce consultate pentru opinii sunt alte nouă comisii.  

Parlamentul European subliniază că eradicarea criminalității organizate, a fraudei și a corupției 

trebuie să reprezinte o prioritate politică pentru UE, cooperarea polițienească și judiciară între statele 

membre fiind, în acest sens, crucială. 

Prima solicitare fermă către Comisia Europeană s-a înregistrat in octombrie 2013, printr-o 

rezoluție nelegislativă, prin care Parlamentului European a atras atenția că legislația împotriva corupției 

și criminalității organizate necesită revizuire imediată. Rezoluția reprezenta o continuare a Planului de 

acțiune împotriva criminalității organizate, corupției și spălării banilor, elaborat de Comitetul special 

pentru criminalitatea organizată, corupția și spălarea banilor (CRIM), stabilit în martie 2012. 

Ulterior, în martie 2016, Serviciul de cercetare al Parlamentului European a publicat o analiză 

amănunțită, solicitată de LIBE în septembrie 2015, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea 

înțelegerii subiectului prin furnizarea de dovezi ale beneficiilor specifice care ar putea fi obținute 

prin acțiunea europeană de combatere a criminalității organizate și a corupției. Această evaluare se 

bazează pe cercetări de specialitate furnizate de: 

- RAND Europe, research paper on the costs of non-Europe in the area of corruption;  

- Centre for European Policy Studies (CEPS) & Optimity Advisors, research paper on the costs 

of non-Europe in the area of organised crime; și  

- Prof. Federico Varese, Briefing paper providing an overall assessment of organised crime and 

corruption. 

 

 

https://memportal.eesc.europa.eu/WIP/Board/BodyDetails?id=2020764
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-02707-00-00-NINS-REF-EN.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2021-01154-00-00-AS-TRA-RO.docx/content
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA%282016%29558779_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA%282016%29558779_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU%282016%29579318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU%282016%29579318_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579320/EPRS_STU(2016)579320_EN.pdf
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3.2. Statele membre ale UE 

Comunicarea este analizată de patru parlamente naționale – Finlanda, Germania, Slovacia și 

Suedia – fără ca vreunul dintre acestea să își fi publicat, deocamdată, opinia.  

 

4. Aspecte privind poziția autorităților române  

 

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, aprobată prin Hotărârea nr. 

22 a ședinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor din 30 iunie 2020, reprezintă principalul reper 

strategic la nivel național. Corespunzător amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților identificate, 

aceasta stabilește obiective naționale de securitate, relevante din perspectiva Strategiei fiind: 

- prevenirea și contracararea activităților de criminalitate organizată, inclusiv transfrontalieră, 

care, prin acțiuni de influențare a capacității de decizie, activități economice ilegale, trafic de droguri 

de mare risc și migrație ilegală, pot afecta securitatea națională; 

- prevenirea și contracararea activităților cu impact negativ major în plan social şi asupra 

intereselor economice ale României, derulate de grupuri de interese, grupări de criminalitate organizată 

transfrontalieră sau entități străine ostile, având ca scop alterarea procesului decizional statal sau vizând 

domenii relevante pentru securitatea națională. 

În acest moment există documente programatice sectoriale, precum:  

 Hotărârea de Guvern nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru 

implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-

2022, și  

 Strategia Națională privind Imigrația 2020-2023, Hotărârea de Guvern pentru aprobarea 

Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2020 - 2023, a Planului de acțiune pe 

perioada 2020- 2021 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru 

perioada 2020 - 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale 

privind imigrația. 

La nivel național, Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea 

criminalității organizate (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) reglementează măsurile 

specifice de prevenire și combatere a criminalității organizate la nivelul României. În completare, 

există o serie de legi speciale sectoriale care includ măsuri specifice de prevenire și combatere a 

formelor cele mai pregnante de manifestare a criminalității organizate, precum:  

 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, 

republicată în M.Of. nr. 163 din 6 martie 2014  

 Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificată și completată prin 

OUG nr. 111 din 1 iulie 2020,   

 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, (actualizata până 

la data de 19 iulie 2005*),  

 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, modificată și completată 

prin Legea nr.55 din 31 martie 2021  

De asemenea, la nivelul combaterii, funcționează încă din 2004 un organism de parchet 

specializat, a cărui activitate este reglementată în prezent în special de Ordonanța de Urgență nr. 

78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200605.do#dossier-COM20200605
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200605.do#dossier-COM20200605
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Documente/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_2020_2024.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/03/f178kxrjvcqyp35z90s6.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/03/f178kxrjvcqyp35z90s6.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/03/f178kxrjvcqyp35z90s6.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/03/f178kxrjvcqyp35z90s6.pdf
http://e-consultare.gov.ro/w/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=13390
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2020/07/dm4p521t79zrwsb6kfyc.pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41478
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41478
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/02.10.2020/LEGE%20nr.%20129.docx
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/02.10.2020/LEGE%20nr.%20129.docx
https://www.onrc.ro/documente/legislatie/OUG%20111_2020.docx
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63450
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63450
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63590
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=175368
http://www.diicot.ro/images/documents/legi/O78.2016.pdf
http://www.diicot.ro/images/documents/legi/O78.2016.pdf
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Organizată și Terorism, modificată și aprobată prin Legea nr. 120/2018, publicată în M. Of. nr. 472 

din 7 iunie 2018) 

Elaborarea și adoptarea unei strategii unitare de acțiune pentru prevenirea și combaterea 

criminalității organizate, care să propună un set de măsuri cu aplicabilitate multianuală și care să 

asigure o focalizare a eforturilor naționale în scopul eficientizării și creșterii rezultatelor obținute, 

reprezintă un demers în concordanță cu politicile europene actuale și orientările strategice naționale. 

5. Lucrări relevante – rapoarte și studii 

 Parlamentul European, Politici UE – Perspective, Understanding the EU response to organised 

crime 

 Europol – Europol (2021), European Union serious and organised crime threat assessment, A 

corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by 

organised crime, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 Europol - Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020. 

 The European Union External Action Service (EEAS), A Europe that Protects: Countering 

Hybrid Threats. 

 Comisia Europeană - Protecting victims’ rights, EU Strategy on Victims’ Rights (2020-2025) 

Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the 

COVID-19 pandemic . 
 Consiliul Europei, CARTEA ALBĂ a criminalității organizate transnaționale, dec 2014. 

 Direcția Generală Anticorupție, Ministerul Administrației și Internelor, Studiu privind 

relaționarea dintre criminalitatea organizată și corupție, decembrie 2011. 

 Parlamentul European, Direcția generală politici interne, Criminalitatea organizată 

internațională în Uniunea Europeană, Sinteza 2011. 

 

6. Documente strategice în domeniul securități interne adoptate la nivel european: 

 

 EU Security Union Strategy 

 EU Strategy to tackle Organised Crime 2021-2025 

 EU Drugs Strategy 2021-2025 

 EU Drugs Agenda and Action Plan 2021-2025 

 EU Action Plan on firearms trafficking 2020-2025 

 EU Strategy on Combatting Trafficking in Human Beings 2021-2025 

 EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse 

 Factsheet of the Counter Terrorism Agenda 

 Factsheet for the Proposal for a new Europol mandate 

 

7. Surse utile 

 

 STAYING SAFE DURING COVID-19: WHAT YOU NEED TO KNOW, rapoarte Europol, 

12.11.20121;  

 Combaterea criminalității organizate: o nouă strategie pe 5 ani pentru consolidarea cooperării 

în întreaga UE și pentru o mai bună utilizare a instrumentelor digitale pentru investigații, 

Comisia Europeană, 14.04.2021; 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=151400
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652043/EPRS_BRI(2020)652043_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652043/EPRS_BRI(2020)652043_EN.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2021_1.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/internet_organised_crime_threat_assessment_iocta_2020.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/46393/europe-protects-countering-hybrid-threats_en%20accessed%2027%20July%202020
https://eeas.europa.eu/topics/economic-relations-connectivity-innovation/46393/europe-protects-countering-hybrid-threats_en%20accessed%2027%20July%202020
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/0_victimscrimes_factsheet_v4_web.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_covid_report-cse_jun2020v.3_0.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/europol_covid_report-cse_jun2020v.3_0.pdf
https://rm.coe.int/cartea-alba-a-criminalitatii-organizate-transnationale/168070ab40
http://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raport-de-cercetare_CRIMA-ORGANIZATA-CORUPTIE.pdf
http://www.mai-dga.ro/wp-content/uploads/2017/01/Raport-de-cercetare_CRIMA-ORGANIZATA-CORUPTIE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/462420/IPOL-LIBE_NT(2011)462420(SUM01)_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/462420/IPOL-LIBE_NT(2011)462420(SUM01)_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-608-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/14042021_eu_strategy_on_combatting_trafficking_in_human_beings_2021-2025_com-2021-171-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20201209_counter-terrorism-agenda-eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20201209_reinforced-europol-mandate_en.pdf
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
file:///C:/Users/alina.novac/Downloads/•%09https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662
file:///C:/Users/alina.novac/Downloads/•%09https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1662
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 EUROPEAN UNION SERIOUS AND ORGANISED CRIME THREAT ASSESSMENT, 

raport Europol, 12.04.2021;  

 Mapping the risk of serious and organised crime infiltrating legitimate businesses, raport final, 

Biroul pentru Publicații al UE;  

 Factsheet EU Strategy to tackle Organised Crime, Comisia Europeană, 14.04.2021;  

 EMPACT, instrumentul emblematic al UE de cooperare pentru combaterea criminalității 

organizate și a criminalității internaționale grave, document de lucru al Comisiei Europene 

(SWD(2021) 74 final); 

 Monitorizare document, The platform for EU Interparliamentary Exchange (IPEX);  

 Monitorizare document, Legislative Observatory, Parlamentul European.  

 

Alina I. Novac 

03 iunie 2021 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab3534a2-87a0-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/fs_21_1723
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_empact_the_eu_flagship_instrument_for_cooperation_to_fight_organised_and_serious_international_crime_swd-2021-74_en.pdf
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20210170.do?appLng=RO#dossier-COM20210170
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0170&l=en

