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Cuvinte cheie: 
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ameninţări neconvenţionale, reţele de criminalitate organizată, cooperare 

intensificată, SECI, DIICOT. 

 

 

Capitolul I 

Introducere 

Căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est şi, mai apoi, în spaţiul 

euro-asiatic, marchează din punct de vedere strategic o nouă etapă în securitatea 

europeană, caracterizată de faptul că asupra Europei Occidentale nu mai planează 

o permanentă ameninţare militară. Cu toate acestea, mediul de securitate din 

această zonă este unul care poate fi cu greu descris ca neridicând riscuri sau chiar 

ameninţări. Ceea ce aduce însă nou acest mediu de securitate se referă la natura 

riscurilor şi a ameninţărilor apărute în urma căderii blocului comunist, precum şi 

natura răspunsului pe care actorii statali îl dau în aceste vulnerabilităţi. 

Instaurarea treptată a democraţiei în Europa de Est, conjugată cu noile 

contexte de securitate generate de globalizare, pe care le vom discuta ulterior pe 

larg, produc ameninţări de o natură mult mai difuză, cu efecte regionale sau 

globale, ale căror cauze pot fi locale, regionale şi mai ales transfrontaliere. În 

aceste condiţii, răspunsul unui singur stat în faţa acestor ameninţări nu mai este 

suficient şi se poate dovedi chiar derizoriu. Este nevoie de eforturi conjugate ale 

actorilor statali, organizaţiilor regionale şi internaţionale, a actorilor locali ,iar 

răspunsul la aceste ameninţări tinde să transgreseze liniile ierarhice consacrate ale 

guvernării în materie de securitate - şi nu numai - şi să solicite efortul conjugat al 

mai multor tipuri de actori, organizaţi în reţea mai degrabă decât pe ierarhii.  
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Trebuie punctat de asemenea de la început că natura difuză a noilor 

ameninţări survenite ca şi consecinţe conjugate ale globalizării şi disoluţiei 

ordinii bipolare produce nu numai noi răspunsuri ale actorilor non-statali şi 

internaţionali, dar de asemenea la noi forme instituţionale şi organizaţionale de 

cooperare. 

Aceste noi ameninţări mai au şi un alt efect: schimbarea felului în care 

comunitatea internaţională  vede securitatea. Odată cu disoluţia ordinii bipolare şi 

cu emergenţa globalizării, asistăm şi la un nou mod de a gândi securitatea 

internaţională, şi, mai mult, vocile mai radicale cer chiar o reinterpretare a 

conceptului de securitate internaţională în mai multe sensuri. 

           Sud-Estul Europei este un termen geografic propus pentru a înlocui mai 

vechiul termen de Balcani, care, datorită asocierilor simbolice cu anumite 

caracteristici culturale subînţelese prin conceptul de „balcanism”, poate dobândi 

valenţe peiorative. Termenul de Sud-Estul Europei este în acest sens o alternativă 

şi a fost preluat în limbajul politico-diplomatic internaţional ca atare. 

Asumpţia conform căreia genealogia criminalităţii organizate în Europa de 

Sud-Est  îşi găseşte rădăcinile în contextul disoluţiei blocului comunist, a căderii 

Cortinei de Fier şi a sfârşitului Războiului Rece a fost subliniată de majoritatea 

analiştilor în domeniu. 

Însă, dacă pentru ţările din Europa Centrală şi de Est, perioada 1989-1991 

marchează începutul, mai mult sau mai puţin eficient al procesului de 

democratizare sau, conform unei alte şcoli de gândire, intrarea într-o perioadă de 

tranziţie, pentru Balcani, anul 1989 aduce nu doar continuarea vechii ordini, ci 

mai ales o reorientare ideologică a regimurilor din această zonă, în sensul 

adoptării unor discursuri de instigare la ură etnică. Consecinţele acestor 

reorientări ideologice sunt detectabile până astăzi, întrucât ele sunt cele care 

hrănesc conflictele etnice din zonă si duc la apariţia statelor eşuate. În esenţă, 
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această terminologie atrage atenţia asupra imposibilităţii autorităţilor statului de a 

exercita monopolul violenţei pe teritoriul său şi în consecinţă la dezvoltarea unor 

sub-monopoluri ale violenţei, conduse de şefi locali, a căror legitimitate este mai 

mult sau mai puţin acceptată de comunităţile locale şi care de cele mai multe ori, 

datorită contextului economic al zonei, sunt angajaţi în activităţi ilicite. 

Ceea ce ne-am propus în cadrul prezentei lucrări nu este, însă, o abordare 

exhaustivă sau taxonomică a acestor ameninţări. Aceasta deoarece, atât 

ameninţările neconvenţionale cât şi efectele lor sunt pe larg monitorizate de 

organizaţii sau agenţii internaţionale cu obiecte de activitate sectoriale, centrate 

pe probleme de securitate umană, securitatea mediului, securitate nucleară etc. 

 

 

Acordul de la Dayton – o nouă abordare a ameninţărilor 

neconvenţionale în Europa de Sud-Est 

Acordul de pace la Dayton pune capăt unui şir de confruntări militare între 

sârbi, croaţi şi bosniaci, oferind de asemenea şi o nouă ordine constituţională a 

Bosniei Herţegovina, prin a patra sa Anexă. De asemenea, în cadrul acestui acord 

sunt puse bazele reconstrucţiei post-război a Bosniei Herţegovina, ceea ce 

cuprinde o gamă largă de operaţiuni, de la menţinerea ordinii şi până la 

reconstrucţia instituţională. 

Prezentăm şi o scurtă incursiune în istoria fostei Iugoslavii din anii 1990 

pentru a puncta un element important în economia prezentei lucrări: conceptul de 

failed state. Acest concept este utilizat pe scară largă pentru a denomina statele în 

care, dintr-un motiv sau altul, autorităţile de iure au pierdut controlul exercitării 

violenţei pe teritoriul lor. Conceptul a fost preluat ca atare de către strategiile de 

securitate ale unor actori dominanţi pe scena internaţională, precum Statele Unite 

sau Uniunea Europeană.  
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Un failed state este conceptualizat ca fiind un sit în care proliferează 

ameninţările neconvenţionale nu numai la adresa securităţii pe teritoriul statului, 

dar şi la adresa securităţii internaţionale, prin faptul că un asemenea teritoriu este 

propice pentru dezvoltarea reţelelor de crimă organizată. 

 
 

Crima organizată în Balcani. Cauze posibile şi perspective pentru 

politici internaţionale 

Tipul de explicaţie care se afirmă cel mai des în studiile referitoare la 

criminalitatea organizată în zona fostei Iugoslavii şi în zona Balcanilor este acela 

că fenomenul se manifestă pe fondul statelor eşuate din zonă. De asemenea, 

această explicaţie stă şi la baza viziunii şi strategiei comunităţii internaţionale 

pentru Balcani. Mare parte a actorilor internaţionali din zonă afirmă că 

implementarea cu succes a acordurilor de la Dayton şi democratizarea Bosniei ar 

fi posibile în absenţa monopolurilor de putere locale, care stau nu numai la baza 

perpetuării practicilor anterioare, dar şi la baza extinderii criminalităţii organizate 

în zonă. Acest tip de explicaţie nu explică însă de ce se poate documenta existenţa 

unor reţele transnaţionale de crimă organizată originare în Europa de Sud Est sau 

de ce în aceste reţele participă deopotrivă cetăţeni ai acestor state eşuate, precum 

şi cetăţeni din state membre UE, precum România sau Bulgaria. 

 

 

Miza stabilizării Europei de Sud-Est în contextul ameninţărilor 

neconvenţionale la adresa securităţii europene.  

Eforturile de democratizare din Bosnia opun ca şi actori colectivi, pe de o 

parte, comunitatea internaţională şi multiplele sale agende şi, pe de altă parte, 
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comunităţile locale, dominate nu de puţine ori de şefi locali cu agende 

naţionaliste. Această tensiune poate fi redusă în esenţă la tensiunea dintre 

comunitatea internaţională şi electoratul bosniac. 

Odată cu valurile de aderare din 2004 şi 2007, Balcanii ajung în imediata 

apropiere a frontierelor Uniunii Europene, ceea ce pe de o parte generează 

ameninţări, iar pe de altă parte reclamă o abordare securitară comprehensivă din 

partea Uniunii Europene. Reţelele de crimă organizată din această zonă şi faptul 

că Balcanii sunt unul din punctele principale de tranzit ale mărfurilor ilicite se 

numără printre argumentele principale ale Uniunii Europene în favoarea 

stabilizării zonei. De asemenea, perpetuarea conflictului şi a situaţiei economice 

precare generează creşterea imigraţiei ilegale înspre ţările UE. Un alt argument la 

nivelul ameninţărilor dinspre zona balcanică pentru spaţiul Uniunii Europene 

afirmă faptul că naţionalismele din zona balcanică pot produce renaţionalizarea 

politicii europene, astfel încât stabilizarea în Balcani poate însemna, prin natura 

consecinţelor sale, un aport decisiv la stabilizarea Europei. Iată aşadar doar 

câteva serii de argumente care arată necesitatea intervenţiei europene în Balcani. 

 

 

Scopul şi obiectivele lucrării 

Această lucrare şi-a propus să documenteze natura răspunsului actorilor 

legitimi şi eforturile acestora în spaţiul Europei de Sud-Est, după anul 1995, reper 

cronologic care punctează, aşa cum arătam anterior, semnarea acordului de la 

Dayton, ce pune capăt războiului din fosta Iugoslavie şi care deschide calea unor 

răspunsuri non-militare la ameninţările care planează asupra acestei zone.  

În termeni de securitate internaţională prezenta lucrare s-a concentrat atât 

pe ameninţările cât şi pe transformările pe care aceste ameninţări le produc la 
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nivelul actorilor legitimi activi în câmpul securităţii regionale. În contextul 

globalizării însă, efectele nu se văd numai la nivel de securitate regională, ci se 

extind, mai ales în cazul specific al finanţării de acţiuni teroriste, la scară 

planetară.  

Pornind de la premisa că Europa de Sud- Est reprezintă un context politic, 

social şi cultural particular, ne propunem în mod specific să delimităm utilizările 

conceptului de ameninţări neconvenţionale pentru acest context. În acest sens, 

apelăm la mai multe tipuri de instrumente.  

În primul rând, apelăm la un instrument de revizuire critică a literaturii, 

care ne permite delimitarea cauzelor şi efectelor emergenţei ameninţărilor 

neconvenţionale. Acelaşi instrument ne permite delimitarea conceptuală a 

termenului de ameninţări neconvenţionale.( capitolului 2 ) 

În al doilea rând apelăm la instrumentul teoretic al guvernanţei securităţii, 

precum şi la cele ale securităţii umane şi complexelor regionale de securitate 

pentru a delimita schimbările intervenite în sistemul internaţional odată cu 

disoluţia ordinii bipolare şi efectele pe care aceste schimbări le-au produs, creând 

breşe pentru proliferarea ameninţărilor neconvenţionale. (capitolului 3) 

În al treilea rând, apelăm la analiza strategiei europene de securitate, pentru 

a vedea felul în care aceasta conceptualizează ameninţările neconvenţionale şi 

combaterea lor, materializată în diverse cadre de cooperare politică şi colaborare 

operativă.  

Un al patrulea instrument utilizat în cadrul prezentului studiu este analiza 

comparativă a mecanismelor de cooperare pentru combaterea ameninţărilor 

neconvenţionale în Sud-Estul Europei, în contextul dinamicii transferului de 

competenţe în interiorul arhitecturii Uniunii Europene, în ceea ce priveşte 

Cooperarea în domeniul Justiţiei si Afacerilor Interne, dinspre Pilonul III, către 

Pilonul II.( capitolul 5 ) 
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Un al cincilea nivel de analiză urmăreşte configurarea unui studiu de caz, 

care pleacă de la evoluţiile în interiorul Uniunii Europene şi se focalizează pe 

rolul instituţiilor din România implicate în dinamica Cooperării în domeniul 

Justiţiei si Afacerilor Interne, având în vedere nu numai interesele strategice ale 

UE în zonă, dar mai ales faptul că Europa de Sud-Est este principalul laborator de 

testare a capacităţilor UE ca putere civilă.  

Instrumentele utilizate oferă o imagine de ansamblu asupra obiectivelor 

lucrării: 

 delimitarea tematică şi conceptuală a ameninţărilor neconvenţionale 

şi a factorilor de risc la adresa securităţii regionale, 

 delimitarea breşelor sistemului regional de securitate care 

vulnerabilizează acest sistem, 

 conceptualizarea ameninţărilor la adresa securităţii europene în 

strategia europeană de securitate şi politicile comunitare care se constituie 

în cadre de combatere a acestor ameninţări, 

 analiza comparativă a mecanismelor de securitate destinate 

combaterii ameninţărilor neconvenţionale în Sud Estul Europei. 

 

 

Ipoteze de cercetare  

Întrebările de cercetare la care ne-am propus să răspundem în cadrul 

prezentei lucrări se referă, in primul rând,  la premisele care  contribuie, pe de o 

parte,  la răspândirea  criminalităţii organizate în Europa de Sud-Est, şi la 

extraordinara complexitate structurală  a acestui fenomen, pe de altă parte. În altă 

ordine de idei, ne întrebăm dacă emergenţa explozivă a criminalităţii organizate 

în zonă este o consecinţă a războaielor iugoslave de la începutul anilor 1990, 

dacă aceasta face parte din contextul mai larg al dezintegrării autorităţii statale 
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în zonă, ca urmare a disoluţiei regimului comunist, sau ambele. Ne-am propus să 

răspundem la această întrebare apelând la analiza critică a literaturii în domeniu. 

A doua ipoteză de cercetare porneşte de la investigarea emergenţei crimei 

organizate în Europa de Sud-Est, în contextul securităţii regionale, după 

Acordurile de la Dayton. Dacă până la Dayton instrumentele utilizate erau de tip 

hard – intervenţii militare şi acţiuni ambigue de menţinere a păcii, după Dayton, 

mai precis după semnarea acordurilor, problema care va pune din ce în ce mai 

acut va fi adaptarea instituţională şi de gestionare a provocărilor ridicate de către 

noile ameninţări neconvenţionale.  

Trecerea către instrumente de tip soft, al căror scop este în primul rând 

reconstrucţia instituţiilor statului în fosta zonă de conflict şi, în al doilea, crearea 

unor mecanisme de management al reacţiei faţă de criminalitatea organizată, 

cunoaşte o evoluţie lentă, care va trebui să înveţe şi să se adapteze specificului 

fenomenului criminalităţii transnaţionale. Astfel, principala ameninţare la adresa 

securităţii regionale în această zonă va fi  identificată la nivelul comunităţii 

internaţionale ca fiind activitatea reţelelor transnaţionale de crimă organizată şi 

legătura lor strânsă cu activităţile de terorism. Aceste reţele afectează nu doar 

securitatea regională, întrucât activităţile lor de natură infracţională au consecinţe 

şi asupra securităţii europene, precum şi a aceleia internaţionale, tocmai datorită 

utilizării lor pentru finanţarea de activităţi teroriste. 

În acest sens, ipoteza de cercetare pe care o propunem se referă la faptul că 

momentul Dayton marchează un punct de turnură în contextul de securitate 

regională în Europa de Sud-Est, în primul rând datorită emergenţei geografice şi 

structurale a criminalităţii organizate, ceea ce duce, într-o primă etapă, la situarea 

acestui fenomen pe un palier din ce în ce mai important din perspectiva agendei 

politice a actorilor statali şi a organizaţiilor internaţionale. Complexitatea naturii 

fenomenului răspândirii reţelelor transnaţionale de crimă organizată  în  Europa 



 14

de Sud-Est constituie principala dificultate a abordării conţinutului acestui 

fenomen, mai ales în ceea ce priveşte palierele de analiză. Astfel, ipoteza noastră 

de cercetare îşi asumă să demonstreze faptul că natura şi componentele 

criminalităţii în Europa de Sud-Est  au un caracter regional specific, rezultat în 

urma pervertirii, în urma războaielor din fosta Iugoslavie, a procesului de 

tranziţie către forme de societate civilă democratică (spre deosebire de spaţiul 

Europei Centrale şi de Est), iar instrumentele teoretice şi metodologice specifice 

câmpului Studii de Securitate nu reuşesc să circumscrie complet complexitatea 

problematicii, în sensul interpretării şi explicării fenomenelor de criminalitate 

organizată. 

A treia ipoteză de cercetare se leagă de felul cum se gestionează, la nivel de 

reacţie a statelor şi a organizaţiilor internaţionale, caracterul transnaţional al 

crimei organizate. Astfel, caracterul neconvenţional al organizaţiilor de crimă 

organizată constă tocmai în faptul că activităţile sale nu au loc doar la nivelul 

unui singur teritoriu naţional precum şi în aceea că organizarea acestor activităţi 

se face prin reţele informale. Ipoteza de cercetare pe care o propunem este că, la 

nivelul reacţiei comunităţii internaţionale, caracterul transnaţional al 

criminalităţii organizate se gestionează prin eforturi de a răspunde unor 

organizaţii care acţionează în  reţele, cu organizaţii care acţionează tot în reţele.  

Or, în cadrul acestei lucrări am încercat să surprindem dinamica reacţiei 

comunităţii internaţionale faţă de criminalitatea din aria Europei de Sud-Est, 

arătând că iniţiativele cele mai perene sunt acelea care au adoptat structura de 

reţea, aşa cum este spre exemplu SECI Centre. Alte iniţiative şi-au dovedit lipsa 

de viabilitate pe termen lung, ajungând să fie abandonate sau integrate în alte 

mecanisme instituţionale.   
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Metodologia  

Procesul de management al reacţiei actorilor legitimi faţă de ameninţările 

componentelor criminalităţii internaţionale, în Europa de Sud-Est, va cunoaşte 

diferenţe în funcţie de abordarea problemelor de către comunitatea internaţională, 

pe de o parte, şi viziunea practicienilor locali, pe de alta. Problema ridicată 

anterior, referitor la cauzalitatea acestor probleme, nu este o caracteristică specifică 

cercetării academice a fenomenului, ci se întinde şi în câmpul practicii, întrucât 

respectiva cauzalitate determină instrumentele care urmează a fi utilizate.  

O abordare complementară identificată,  susceptibilă a completa 

instrumentarul necesar, o reprezintă introducerea de date primare, disponibile, doar 

ca urmare a accesului la un set de documente  specializate, aflate, e drept, destul de 

puţin la dispoziţia cercetătorului obişnuit al domeniului studii de securitate, atunci 

când există intenţia de aduce aportul  domeniului Dreptului penal.   

Utilizarea acestui tip de surse, pe care le vom detalia în cele ce urmează, 

asigură, atât caracterul inovativ al cercetării noastre, cât şi caracterul 

interdisciplinar, necesar unui subiect de acest gen, dat fiind faptul că vom utiliza 

documente specifice jurisdicţiei penale (rechizitorii, comisii rogatorii 

internaţionale, rapoarte Europol, mandate europene de arestare), a căror 

interpretare va permite ameliorarea abordării  problemelor de analiză identificate 

ulterior. 

 

Structura lucrării 

Prezenta lucrare este compusă din cinci capitole. Capitolul introductiv 

delimitează tema lucrării - ameninţările neconvenţionale la adresa securităţii 

internaţionale şi punctează scopul şi obiectivele lucrării. Capitolul al doilea este 

dedicat revizuirii literaturii din studiile internaţionale şi de securitate dedicate 
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ameninţărilor neconvenţionale şi combaterii lor. Capitolul al treilea oferă 

backgroundul teoretic pe care se bazează studiul de caz. Capitolul al patrulea este 

dedicat politicilor şi mecanismelor de prezervare ale securităţii europene, 

respectiv securităţii Sud-Est europene. Capitolul al cincilea cuprinde mecanisme 

de cooperare la nivel regional(SECI),  naţional (DIICOT) şi european (comisii 

rogatorii internaţionale şi mandatul european de arestare) iar capitolul  conclusiv 

punctează principalele elemente discutate în cadrul prezentei lucrări şi oferă 

câteva puncte de reflecţie pentru studiile viitoare pe problematica ameninţărilor 

neconvenţionale în Europa de Sud-Est.  

 

 

Capitolul 2 

Grupările de criminalitate organizată – actori neconvenţionali în 

relaţiile internaţionale 

În acest capitol ne propunem discutarea principalelor opinii din literatura 

de specialitate, aferentă problematicii actorilor neconvenţionali ce ameninţă 

securitatea internaţională în Europa de Sud-Est, pe care o vom operaţionaliza 

corelat la scopul şi la obiectivele lucrării ce se regăsesc în dezbaterile diferiţilor 

autori. Astfel vom circumscrie contextul conceptual al fenomenului 

internaţionalizării crimei organizate în Europa de Sud-Est ca şi simptom al 

emergenţei ameninţărilor neconvenţionale post-război rece, precum şi evaluarea 

mecanismelor de securitate propuse prin politicile europene de securitate, din 

perspectiva acestor noi ameninţări neconvenţionale. 

Acest capitol a fost dedicat revizuirii literaturii teoretice şi empirice cu 

privire la contextul internaţional de după 1989 şi la semnificaţia acestuia pentru 

emergenţa criminalităţii organizate ca principală ameninţare neconvenţională în 

Europa de Sud-Est.  
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Am arătat că emergenţa unor conflicte de tip “război nou” este dependentă, 

pe de o parte, de golirea de conţinut a distincţiei guvern-armată-populaţie care 

caracterizează conform lui Clausewitz războiul simetric şi, pe de altă parte, de 

influenţa globalizării asupra actorilor statali, prin scăderea capacităţii 

statalităţilor, şi mai ales a statalităţilor slabe, de a monopoliza controlul pe 

teritoriul lor.  

De asemenea actorii non-statali care se angajează în purtarea noilor tipuri 

de războaie sunt actori rezistenţi în raport cu instituţiile ordinii curente, care 

contestă pasiv această ordine prin prisma unei ideologii şi care se folosesc de 

noile media, un alt produs al globalizării, pentru a încerca generarea de suport 

public pentru proiectul lor contestatar. 

 

 

Capitolul 3 

Ameninţările neconvenţionale în Europa de Sud-Est, între securitatea 

umană, securitatea regională şi guvernanţa securităţii 

Capitolul îşi propune discutarea ameninţărilor regionale din Europa de 

Sud-Est în contextul teoretic al relaţiilor internaţionale şi studiilor de securitate, 

două domenii între care, de altfel, pot fi trasate mai multe legături de natură 

conceptuală, dacă este să nu luăm în calcul originea domeniului studiilor de 

securitate în relaţiile internaţionale. 

În mod specific, capitolul îşi propune o discuţie a conceptului de 

ameninţări neconvenţionale în relaţie cu trei concepte aparţinând tot atâtor 

paradigme teoretice.  

Primul concept este cel de securitate umană, discutat între alţii de Mary 

Kaldor, concept prin care ameninţările neconvenţionale pot fi văzute în context 
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societal, alături de consecinţele pe care le provoacă nu numai la nivel structural şi 

politic, dar şi la nivel de viaţă cotidiană.  

Cel de-al doilea concept, acela de securitate regională, îşi găseşte originile 

în studiul mai amplu aparţinând Şcolii de Studii de Securitate de la Copenhaga, 

faimoasă pentru lucrarea de Barry Buzan, Jaap de Wilde şi Ole Weaver. Utilizarea 

acestui cadru de analiză are ca scop situarea ameninţărilor neconvenţionale din 

Europa de Sud-Est în context regional.  

În fine, cel de-al treilea concept pe care îl utilizăm este acela de guvernanţă 

a securităţii, pe care îl vom trata în maniera teoreticienei Elke Krahman şi pe care 

îl utilizăm cu scopul de a reuşi o mai bună analiză a relaţiilor dintre actorii care 

interacţionează, uneori haotic sau în suprapunere pentru a asigura securitatea 

regională. 

 

 

Capitolul 4  

Managementul reacţiei actorilor legitimi faţă de fenomenul 

criminalităţii organizate în Sud-Estul Europei 

În cadrul acestui capitol, am arătat faptul că criminalitatea organizată a fost 

identificată ca şi ameninţare ulterior Acordurilor de la Dayton şi că atât 

instrumentele create de Acorduri, cât şi cele create ca şi iniţiative complementare 

nu au reuşit să le adreseze în mod integrat. Trecând în revistă aceste instrumente, 

capitolul se concentrează asupra mecanismelor create de Uniunea Europeană 

pentru a face faţă acestor ameninţări, concluzionând că nivelul de integrare al 

instrumentelor este încă insuficient pentru un management comprehensiv al 

acestor ameninţări.  
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Trebuie să notăm de la început că Uniunea Europeană creează, conform 

literaturii de specialitate, două tipuri de instrumente pentru a face faţă acestor 

ameninţări.  

Primul tip de instrumente pot fi încadrate în rândul celor convenţionale. 

Acestea vor fi ilustrate în cadrul acestui capitol printr-o discuţie asupra 

guvernanţei securităţii pe pilonul al III-lea al Uniunii Europene şi prin trasarea 

schematică a unei traiectorii a guvernanţei pe acest pilon până la Tratatul de la 

Lisabona.  

Cel de-al doilea tip de instrumente poate fi clasificat în sfera biopoliticii 

(nation-building pentru statele eşuate, construcţia şi implementarea de strategii pe 

domenii sectoriale).  

 

 

Capitolul 5 

Mecanisme de cooperare în combaterea ameninţărilor neconvenţionale 

în Europa de Sud-Est.  

Nivelul  regional – SECI 

În cadrul acestui capitol operaţionalizăm rolul Iniţiativei de Cooperare în 

Europa de Sud-Est, în calitate de organizaţie interguvernamentală regională dintre 

cele mai complexe, mai flexibile şi  cu cele mai vizibile rezultate. A fost înfiinţată 

în contextul unui extraordinar climat de cultură a ostilităţii inter-etnice şi inter-

confesionale, imediat după  Acordul de Pace de la Dayton (noiembrie 1995).  

Rolul “catalizator” în creionarea SECI revine UE şi SUA, însă se au în 

vedere şi rezervele Federaţiei Ruse, astfel că se mizează pe capacitarea 

participării acesteia, care poate “juca (acelaşi n.n.) rol catalizator în dezvoltarea 

iniţiativei”. În plus,  lansarea SECI a fost sprijinită “printr-un parteneriat strâns cu 

Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (United Nations Economic 
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Commission for Europe - UN ECE) şi cu Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE).  

 

Colaborarea operativă şi nivele de cooperare în structura de tip reţea a 

SECI 

Inovaţia SECI, constă tocmai în organizarea sub formă de reţea, acesta 

fiind, în opinia noastră, meritul principal al acestei instituţii, ce privilegiază  ca 

principiu instituţional organizarea în reţea care „include mecanismele de 

cooperare regională rezultate din activitatea proprie, în colaborare cu partenerii 

strategici cei mai apropiaţi  şi cu instituţiile de suport, precum şi din cooperarea şi 

coordonarea cu  partenerii din entităţile regionale, europene şi globale”.  

Aportul esenţial al acestei forme de cooperare regională în reţea constă în 

identificarea ameninţărilor asimetrice regionale specifice şi în acelaşi timp a 

actorilor neconvenţionali care aduc atingere securităţii regionale. Aceasta este de 

fapt principala inovaţie, care pleacă de la  strategia de înfiinţare a primelor 

Comunităţi Europene, adaptând această strategie la realităţile particulare din 

Europa de Sud-Est, într-o tentativă de aplicare a principiului de spill-over fără a 

aduce, însă, atingere suveranităţii statelor membre, prin recurgerea la o formă de 

cooperare intensificată – aşa numita colaborare operativă.  

 

 

Nivelul naţional- DIICOT  

Ipoteza de cercetare, pe care ne propunem să o probăm în cadrul studiului 

de caz, se situează după momentul Acordurilor de la Dayton, care, aşa cum 

menţionam într-unul din capitolele precedente, constituie un punct de cotitură în 

instrumentele de securitate utilizate de comunitatea internaţională pentru 

menţinerea securităţii în Europa de Sud-Est.  
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După cum afirmam în cadrul enunţării ipotezei de cercetare, principala 

problemă identificată o reprezintă complexitatea naturii fenomenului răspândirii 

reţelelor transnaţionale de crimă organizată  în  Europa de Sud-Est. Se ridică, 

astfel  necesitatea rezolvării dificultăţilor de abordare a conţinuturilor 

fenomenului de crimă organizată, situaţie care îşi găseşte rezolvarea doar prin 

identificarea judicioasă a nivelelor de analiză, în cadrul surselor primare, nivele 

de analiză ce sunt susceptibile să devină şi paliere explicative.  

În cele ce urmează, ne propunem să prezentam funcţionarea guvernanţei 

securităţii în ceea ce priveşte combaterea criminalităţii organizate din perspectiva 

României ca actor în sistemul european de securitate. În cadrul studiului de caz, 

vom utiliza, ca surse primare 16 Rechizitorii,  grupate pe 5 Grupuri de Acţiune, 

pe care le deţinem ca urmare a activităţii noastre în cadrul Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – în calitate de 

procuror în funcţie la Biroul Teritorial Arad.  

 

România şi criminalitatea organizată în Sud-Estul Europei. Cazul practicii 

judiciare  

România este implicată în combaterea criminalităţii organizate în Europa 

de Sud-Est din dublă perspectivă: pe de o parte ca stat membru al Uniunii 

Europene şi pe de alta în calitate de ţară de frontieră a U.E. În acest sens, 

România este implicată şi reprezentată în toate mecanismele instituţionale expuse 

până acum, şi ne referim cu precădere la mecanismele instituţionale de natură 

judiciară. Astfel, România este membră a SECI şi, mai mult, biroul Centrului 

SECI se află la Bucureşti.  

Pe de altă parte, este membră a reţelelor EUROPOL şi EUROJUST 

(precum şi a Interpol), iar în calitate de stat membru, aplică mandatul european de 

arestare şi toate procedurile subsidiare acestuia, beneficiind totodată de pe urma 
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utilizării Schengen Information System. Din perspectiva combaterii criminalităţii 

organizate, DIICOT este instituţia care reprezintă România în cadrul acestor 

reţele. 

 

Dimensiunea procesual-penală a combaterii ameninţărilor 

neconvenţionale 

 Rechizitoriul, ca tip de document primar, folosit în cadrul lucrării noastre,  

constituie, din punct de vedere  procesual-penal, etapa finală în ceea ce priveşte 

investigaţiile în materia infracţiunilor grave, privind combaterea criminalităţii 

organizate. De asemenea el constituie documentul pe care se bazează punerea în 

mişcare  a mecanismului judiciar de combatere propriu-zisă, prin iniţierea acţiunii 

penale şi trimiterea în judecată, de către DIICOT, ca actor legitim,  a inculpaţilor, 

ca actori ilegitimi. 

Am utilizat, în manieră metodologică calitativă, sursele primare –  cele 16 

Rechizitorii. Eşantionul de analiză al celor 16  Rechizitorii se întinde pe o 

perioadă de timp de 4 ani şi 8 luni, în care se cuprind aproximativ 3 ani de la data 

aderării României la Uniunea Europeană. 

Aceste 16  Rechizitorii sunt analizate din perspectiva modelului teoretic al 

guvernanţei securităţii, încercând să vedem în ce măsură  DIICOT poate fi văzut 

ca actor în acest context. Reamintim faptul că, după acest modelul teoretic putem 

identifica trei nivele de analiză: 

1. Domeniile sectoriale ale intervenţiilor DIICOT,    

2. Premisele constituirii de reţele (de actori ilegitimi şi legitimi), 

3. Modificarea regimurilor şi practicilor de securitizare ale DIICOT. 
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Cooperarea între actorii naţionali în cazul asistenţei judiciare 

internaţionale. Comisiile rogatorii internaţionale şi mandatul european de 

arestare. 

Acest nivel de explorare a surselor primare, constituit de comisiile rogatorii 

internaţionale şi mandatul european de arestare, vine în completarea nivelului 

precedent, în sensul că acest tip de document  furnizează informaţii privind 

contextul demarajului cooperării DIICOT, cu alţi actori omonimi, din alte state 

membre ale Uniunii Europene, în funcţie de natura ameninţărilor neconvenţionale, 

a modalităţii de constituire de reţele de crimă organizată, a metodelor de acţiune şi 

a rutelor folosite de către aceşti actori nelegitimi.  

Există două nivele: comisii rogatorii internaţionale active/pasive şi mandatul 

european de arestare, în funcţie de rolul DIICOT ca instituţie care solicită această 

formă de cooperare judiciară internaţională, respectiv, care dă curs unei solicitări 

dintr-o altă ţară membră UE. 

Circumscrierea în jurul datei aderării României la Uniunea Europeană nu 

mai  constituie un detaliu esenţial, în sensul creionării diferenţelor de dinamică a 

răspunsului actorilor legitimi în ceea ce priveşte combaterea ameninţărilor 

neconvenţionale. În schimb vom păstra, din motive care ţin de coerenţa 

metodologică, încadrarea pe domenii sectoriale, pentru a încadra interpretarea 

documentelor în cele trei domenii de analiză (domeniile sectoriale ale intervenţiilor 

actorilor,  premisele constituirii de reţele şi modificarea regimurilor şi practicilor 

de securitizare ale fiecărei categorii de actori legitimi) 

 

Explorarea ipotezelor de cercetare în cazul combaterii ameninţărilor 

neconvenţionale în cadrul activităţii DIICOT 

Chiar dacă setul de concluzii se bazează pe date parţiale, având la 

dispoziţie numai pe un set limitat de surse primare în ceea ce priveşte cele 16 
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Rechizitorii, se poate extrapola dat fiind faptul că toate cazurile au fost 

instrumentate, în cadrul DIICOT Arad, de către un singur procuror.  Astfel, am 

analizat şase cazuri de trafic  de persoane/migranţi; patru grupări organizate în 

domeniul fraudei financiare; patru cazuri de infracţiuni transfrontaliere din aria 

traficului de droguri; două cazuri de contrabandă şi două cazuri de criminalitate 

organizată în care învinuiţi au fost cetăţeni străini care au săvârşit fapte penale pe 

teritoriul României.  

Astfel, trecând peste mecanismele de cooperare judiciară, din perspectiva 

domeniului de studiu al relaţiilor internaţionale, găsim important de subliniat 

faptul că instrumentarea cazurilor are loc în toate cele 16 Rechizitorii menţionate, 

în raport cu legea română. Acest aspect atestă un nivel slab de integrare la nivelul 

materiei judiciare europene, iar din perspectiva modelului nostru teoretic, arată 

existenţa unei reţele, fără a certifica existenţa unor structuri multinivel în materie 

de cooperare judiciară la nivel european.  

 

 

Concluzii 

Prezenta lucrare şi-a propus delimitarea conceptului de ameninţări 

neconvenţionale care vulnerabilizează câmpul securităţii regionale. Am delimitat 

acest concept prin intermediul apelului la mai multe tipuri de instrumente.  

Instrumentul de revizuire a literaturii ne-a permis punctarea faptului că 

ameninţările neconvenţionale la adresa securităţii internaţionale sunt generate de 

actori nemulţumiţi de statu quo-ul din câmpul securităţii şi că acţiunea acestor 

actori este una asimetrică, care se sprijină pe noile media.  

Instrumentul de încadrare teoretică, respectiv modelul teoretic al 

guvernanţei securităţii ne-a permis punctarea interacţiunilor existente între 

ameninţările neconvenţionale şi modalităţile pe care instituţiile statale sau 
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organizaţiile internaţionale şi delimitarea unor posibile nivele de analiză ale 

acestor interacţiuni. 

Instrumentul de analiză critică a politicilor europene privind securitatea 

internaţională, respectiv cea europeană, în lumina inovaţiilor instituţionale şi a 

analizelor care au contribuit la aceste inovaţii ce au generat două concluzii 

importante nu numai în economia lucrării de faţă dar şi pentru analizele 

ulterioare. Este vorba în primul rând despre faptul că mecanismele de combatere 

a ameninţărilor neconvenţionale funcţionează cel mai bine prin mecanisme de 

cooperare regională cu obiect de activitate doar în câmpul securităţii regionale. Pe 

de altă parte, analiza a permis decantarea concluziei conform căreia Uniunea 

Europeană nu are încă mecanisme sectoriale care să funcţioneze pe toate 

sectoarele vizate de ameninţările neconvenţionale şi că, acolo unde aceste 

mecanisme există, ele sunt adesea marcate de suprapunere instituţională ca 

urmare a evoluţiei particulare a aprofundării instituţionale la nivelul Uniunii 

Europene. 

Studiul pe cadrul instituţional al SECI a permis decantarea faptului că 

instituţiile active şi eficiente în câmpul combaterii ameninţărilor neconvenţionale 

se caracterizează prin flexibilitate, atât în procesul de construcţie instituţională cât 

şi în procesul de luare a deciziilor în ceea ce priveşte activităţile instituţiei. 

Analiza  SECI pune în lumină două elemente extreme de importante pentru 

studierea instituţiilor dinamice în câmpul combaterii ameninţărilor 

neconvenţionale: pe de o parte ,organizarea de tip reţea a  instituţiei şi pe de alta 

,utilizarea principiului colaborării operative în activitatea acesteia.  

Atât organizarea de tip reţea cât şi principiul colaborării operative permit 

eficientizarea SECI în câmpul combaterii ameninţărilor neconvenţionale, întrucât 

acest tip de structură este adaptată să răspundă provocărilor asimetrice care 

caracterizează ameninţările neconvenţionale.  
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Dacă flexibilitatea în procesul de construcţie instituţională se 

caracterizează printr-o funcţionare a instituţiei de tip reţea, flexibilitatea în 

procesul de luare a deciziilor se caracterizează prin colaborare operativă, în 

cadrul unui domeniu sectorial şi în contextul cadrului politic de colaborare deja 

existent. 

 

 

 

 

 

 

 
 


