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1.

Justiţie şi afaceri interne: deﬁniţii
şi evoluţii în spaţiul european

„al treilea pilon” structurii comunitare: cooperarea
în probleme de justiţie şi afaceri interne. Acest nou
pilon a cuprins nouă arii de interes comun:

Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să circule liber,
să îşi aleagă locul în care vor să muncească sau să
trăiască fără nici o altă restricţie. Deşi pare un drept
fundamental simplu de formulat, există numeroase
impedimente ce trebuie corectate pentru ca oamenii
să beneﬁcieze din plin de acest drept. Este vorba de
crearea unui spaţiu european de securitate, libertate şi
justiţie.

-

Cetăţenii europeni trebuie să se bucure de protecţie
împotriva criminalităţii organizate la nivel
internaţional, să se bucure de acces egal la sistemul
judiciar şi să aibă protejate drepturile fundamentale
oriunde s-ar aﬂa în statele membre.

politica de azil
trecerea frontierelor externe
imigraţia
combaterea dependenţei de droguri
combaterea fraudelor internaţionale
cooperarea judiciară în domeniul dreptului civil
cooperarea judiciară în domeniul criminalităţii
cooperarea vamală
cooperarea în domeniul poliţienesc

Trei noi instrumente au fost create pentru a fundamenta
cooperarea în materie de justiţie şi afaceri interne:
poziţiile comune, acţiunile comune şi convenţiile.
A. Poziţiile comune: prin acest tip de abordare
se stabilesc răspunsuri la probleme sau întrebări
punctuale. Exemplu: prima poziţie comună a Uniunii
Europene se referea la deﬁniţia termenului de refugiat,
conform Convenţiei de la Geneva din 1951, şi aplicarea
unor criterii comune în toate statele membre.

Cooperarea în materie de justiţie şi afaceri interne la
nivelul statelor membre UE a început încă din 1975
prin apariţia unui cadru juridic care se referea la
imigraţie, la dreptul de azil, la cooperarea poliţiei şi
sistemului judiciar. Dacă la început libera circulaţie
se referea doar la circulaţia liberă a persoanelor, în
special la migranţii care îşi caută loc de muncă în afara
graniţelor, această cooperare s-a extins începând cu anii
şaptezeci la nivelul statelor membre către alte domenii
importante precum: reţele ale crimei organizate
transfrontaliere, traﬁcul de droguri, imigraţie ilegală
şi terorism.

B. Acţiunile comune: acest instrument este folosit
atunci când printr-o acţiune a tuturor statelor membre
sunt atinse obiective, care nu ar putea ﬁ atinse de nici
un stat care ar acţiona pe cont propriu. Acest instrument
a permis dezvoltarea unor programe comune de
cooperare între departamentele de poliţie naţionale,
ministerele justiţiei, departamentele de control vamal,
dar şi pentru adoptarea unor aranjamente anuale de
preluare a cotelor de refugiaţi.

Începând cu 1986 cooperarea interguvernamentală
în domeniul justiţiei şi afacerilor interne se aﬂă întrun moment crucial. Atunci se discuta deja despre
crearea unei pieţe unice care să ﬁe guvernată de patru
principii majore: libera circulaţie a capitalului,
mărfurilor, serviciilor şi persoanelor. Pentru că
anumite state membre şi-au exprimat reţinerea faţă de
libertatea de circulaţie a tuturor, a apărut prima dată
ideea întăririi progresive a controlului de frontieră
externă şi formularea unor politici comune în domeniul
azilului şi imigraţiei, care să însoţească liberalizarea
treptată a circulaţiei.
După semnarea Acordului Schengen în 1990 între
anumite state europene (Franţa, Germania şi ţările din
Benelux) s-a convenit asupra eliminării controalelor la
frontierele interne şi întărirea controlului la frontiera
externă, precum şi asupra armonizării reglementărilor
în materie de vize, dreptul de azil, cooperarea în
domeniul judiciar şi poliţienesc.

C. Convenţii: acesta este un instrument clasic din
dreptul internaţional, dar adoptarea şi implementarea
convenţiilor s-a dovedit destul de greoaie în practică.
Spre exemplu, deşi crearea EUROPOL-ului (Oﬁciul
European de Poliţie) a fost iniţiată în 1991, convenţia
privind crearea EUROPOL a fost adoptată abia în
1995 de toate statele membre.
Obstacole pentru cooperarea instituţională în domeniul
justiţiei şi afacerilor interne (al treilea pilon):
- Limitele impuse Curţii de Justiţie pentru controlul
legal, doar acolo unde reglementările prevăd în mod
expres acest drept
- Parlamentul este informat după ce evenimentul are
loc, deşi în principiu trebuie consultat înainte de
Consiliu
- Dreptul de iniţiativă al Comisiei este restricţionat
doar la şase din cele nouă domenii de interes
comun

Cooperarea în acest sens s-a dovedit diﬁcilă mai ales
la nivel instituţional deoarece se baza în primul rând
pe înţelegeri, rezoluţii, concluzii şi recomandări.
Astfel, în 1993, Tratatul Uniunii Europene adaugă un
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- Decizia consiliului se ia în unanimitate, ceea ce de
multe ori paralizează capacitatea rezolutivă
Tratatul de la Amsterdam (1997), prin amendamentele
sale, stabileşte mai precis şi mai ambiţios termenii
cooperării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne.
Astfel, aceste amendamente fac reglementările
speciﬁce celui de-al treilea pilon mult mai eﬁcace,
procesele mai democratice şi rolurile diferitelor
instituţii mult mai clare. Scopul principal al tratatului
de la Amsterdam este de a consﬁnţi circulaţia liberă
a cetăţenilor UE şi a cetăţenilor din afara spaţiului
UE şi în acelaşi timp de a garanta securitatea publică
prin combaterea tuturor formelor de criminalitate
organizată (traﬁc de persoane, traﬁc de droguri şi
arme, exploatarea copiilor, frauda şi corupţia etc.).

Acquis-ul comunitar în domeniul
justiţie şi afaceri interne

Subiecte sensibile:
-

controlul frontierelor
migraţia ilegală
traﬁcul de droguri
spălarea de bani
crima organizată
cooperarea în domeniul poliţienesc şi judiciar
protecţia datelor

2.1

Acquis-ul în domeniul Schengen

Acordul Schengen, Convenţia de implementare
Schengen, decizii şi regulamente prin care se
reglementează eliminarea controalelor la frontierele
interne, concomitent cu întărirea controlului la
frontierele externe, Sistemul de Informaţii Schengen.

Tratatul de la Nisa a revizuit unele prevederi
referitoare la cooperarea mai strânsă în domeniul
justiţiei şi afacerilor interne. Spre exemplu a deﬁnit
numărul minim de state membre care participă, a
abolit dreptul de veto a oricărui membru. Tot atunci
a fost adoptată Carta Drepturilor Fundamentale ale
Uniunii Europene.

Măsuri importante adoptate de membrii grupului
Schengen:

Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 au grăbit
deciziile legate de cooperarea interguvernamentală
pentru combaterea oricăror forme de criminalitate
transfrontalieră. De asemenea procesul de extindere a
Uniunii Europene şi primirea de noi membri, în special
de la graniţa estică a Comunităţii, a dat o greutate şi
mai mare acestui capitol referitor la justiţie şi afaceri
interne.

- eliminarea controlului la frontierele interne şi
întărirea controlului la frontierele externe
- deﬁniţie comună pentru „trecerea frontierei
externe”
- separarea în aeroporturi şi porturi maritime a zonelor
de acces pentru cetăţenii UE şi cetăţenii din afara
UE.
- Armonizarea condiţiilor de intrare pe teritoriul ţării
şi eliberarea vizelor de scurtă-şedere
- Coordonarea în administrarea controalelor de
frontieră (oﬁţerii de legătură, instrucţiuni comune,
programe de instruire comune)
- Deﬁnirea luptei împotriva imigraţiei ilegale
- Cererea de completare a unor declaraţii pentru
cetăţenii din afara UE atunci când călătoresc dintr-o
ţară în alta
- Formularea regulilor de azil (Convenţia de la
Dublin)
- Introducerea dreptului de supraveghere
- Întărirea cooperării judiciare în domeniul grăbirii
procesului de extrădare şi grăbirii circulaţiei
informaţiei despre implementarea unor hotărâri
judecătoreşti.
- Crearea Sistemului de Informaţii Schengen (SIS)

Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii
Europene – include 54 de articole grupate în 7 capitole:
- Demnitate (demnitate umană, dreptul la viaţă,
interzicerea torturii şi tratamentelor inumane, etc.)
- Libertate (dreptul la libertate şi securitate, respect
faţă de viaţa privată şi faţă de familie, protecţia
datelor personale, dreptul de azil, libertate religioasă
şi confesională, etc.)
- Egalitate (egalitatea în faţa legii, principiul nondiscriminării, egalitatea între sexe, integrarea
persoanelor cu handicap, etc.)
- Solidaritate (interzicerea muncii copiilor, securitate
şi asistenţă socială, dreptul la asistenţă sanitară,
etc.)
- Drepturile cetăţenilor (dreptul de vot, dreptul de
acces la documente publice, avocatul poporului,
libertatea de circulaţie şi rezidenţă, etc.)
- Justiţie (prezumţia de nevinovăţie, dreptul la apărare,
dreptul la un proces corect, etc.)
- Prevederi generale.

Sistemul de Informaţii Schengen - este crucial pentru
aplicarea acordului Schengen între statele membre. O
reţea informatică a fost stabilită aşa încât orice secţie
de poliţie sau agent consular dintr-un stat membru al
2

grupului Schengen să poată accesa în orice moment
informaţii despre persoane, vehicule sau bunuri care
au fost pierdute sau furate. Sistemul este operaţional
prin constituirea unor reţele la nivel naţional (N-SIS)
conectate la un sistem central (C-SIS). Un nou sistem
de comunicaţii numit SISNET a fost pus în funcţiune.
Acesta ar putea deveni viitorul Sistem European de
Informaţii, care va conţine date şi despre imigranţi.

2.2

cadrul cooperării internaţionale.
Criterii pentru legitimarea prelucrării datelor personale
conform directivei 95/46/CE:
- subiectul informaţiilor a consimţit explicit să-i ﬁe
prelucrate aceste date
- prelucrarea este necesară pentru încheierea unui
contract, din care subiectul informaţiilor este parte
- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor
obligaţii legale care îi revin celui care controlează
datele
- prelucrarea este necesară protejării intereselor vitale
ale subiectului informaţiilor
- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
funcţii de interes public a subiectului informaţiilor
- prelucrarea este necesară pentru interesele legitime
ale celui care controlează datele sau celor cărora li
se divulgă aceste date

Acquis-ul în domeniul politicii de vize

Cuprinde două liste – lista pozitivă şi lista negativă.
Lista pozitivă se referă la ţările pentru care se
desﬁinţează regimul de viză, iar lista negativă este
lista ţărilor pentru care se introduce regimul de vize.
Acquis-ul reglementează de asemenea: modelul tip
de viză, categoriile de viză, condiţiile generale şi
excepţionale de eliberare a vizelor, libera circulaţie a
cetăţenilor în spaţiul comunitar.

Directiva 97/66/CE cere statelor membre să
reglementeze conﬁdenţialitatea comunicaţiilor prin
mijloacele de telecomunicaţii. În particular trebuie
interzise ascultarea, înregistrarea audio, stocarea
sau alte metode de interceptare sau supraveghere
a comunicaţiilor care nu se pot efectua decât cu
consimţământul utilizatorului sau atunci când se obţine
un mandat legal în acest sens.

Viza – reprezintă o autorizare emisă de un stat pentru
a permite intarea pe teritoriul său – pe o durată de
cel mult trei luni; pentru tranzit pe teritoriul statelor,
exceptând zonele internaţionale (ale porturilor
maritime şi aeroporturilor). Statele membre sunt libere
să decidă exceptarea de la regimurile de viză pentru
cetăţenii care nu se aﬂă pe lista comună negativă.
Statele membre pot excepta de la restricţiile de viză
echipajele de pe curse civile aeriene sau maritime, sau
echipaje de pe curse cu caracter umanitar, de urgenţă,
personalul diplomatic etc.

2.4

Este reglementat de Rezoluţiile Consiliului
Uniunii Europene privitoare la limitarea admisiei
cetăţenilor ţărilor din afara UE pe teritoriul statelor
membre în scopul angajării sau exercitării unei
activităţi profesionale independente, precum şi de
directivele deﬁnind infracţiunea de intrare ilegală şi
infracţiunile conexe acesteia, inclusiv sancţionarea
transportatorului. De asemenea, acquis-ul privind
migraţia include şi obligaţiile în domeniile stipulate
de convenţiile internaţionale.

Formatul uniform al vizei – vizele eliberate de statele
membre au acelaşi format, incluzând aceleaşi elemente
de securizare, precum şi aceleaşi informaţii despre
deţinătorul vizei.
Introducerea
caracteristicilor
biometrice
în
conţinutul vizei – stocarea într-un cip electronic a
unor informaţii despre deţinătorul vizei , amprente
digitale, caracteristici faciale, irisul ochilor. Prima
caracteristică biometrică este rezoluţia înaltă a
fotograﬁei deţinătorului vizei care va ﬁ incorporată în
conţinutul vizei din 2007.

2.3

Acquis-ul în domeniul migraţiei

Date ﬁind circumstanţele diferite ale migraţiei (motive
umanitare, economice, etc.) Comisia Europeană face
următoarele recomandări generale:

Acquis-ul din domeniul protecţiei
datelor

- dezvoltarea unei strategii naţionale pentru
controlul migraţiei în ﬁecare stat membru
- Promovarea unor servicii informaţionale în statele
din afara UE în vederea promovării cooperării între
serviciile consulare şi autorităţile locale
- Întărirea controlului la graniţa externă şi formularea
de sancţiuni pentru migraţia ilegală, transportul
ilegal al migranţilor şi traﬁcul de ﬁinţe umane
- Elaborarea unor politici coerente şi transparente de

Cuprinde reglementări privind protecţia persoanelor
faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, norme privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, protecţia vieţii private
în sectorul telecomunicaţiilor, categoriile speciale de
date, regulile ﬂuxului trans-frontalier date, date în
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slujbă plătită de un angajator criteriile de admisie sunt
următoarele:
- slujba este oferită de angajator unei persoane dintrun stat din afara UE pe baza caliﬁcărilor speciale
cerute de acea slujbă
- un loc de muncă vacant este oferit de angajator unui
migrant dintr-un stat din afara UE dovedind că există
o cerere scăzută pentru acel loc de muncă la nivelul
comunităţii europene şi activitatea angajatorului se
poate întrerupe dacă locul vacant nu este ocupat

atragere a forţei de muncă din statele non-membre,
care să facă parte dintr-o strategie la nivel european.
Recunoaşterea nevoilor de înlocuire a forţei de muncă
în unele state europene trebuie însoţită de proceduri
simple şi transparente de eliberare a permiselor de
muncă, dar şi de combatere a muncii la negru şi
îmbunătăţire a poziţiei femeilor migrante.
- Relaţia cu ţările de origine ale migranţilor trebuie
întărită în direcţia promovării dezvoltării şi
reintegrării persoanelor returnate.
- Promovarea unor politici de integrare a migranţilor
în societăţile de destinaţie.

Mariajul de convenienţă a unei persoane dintr-un
stat membru cu o persoană dintr-un stat din afara
UE. Posibili indicatori ai acestui tip de căsătorie
sunt: partenerii nu locuiesc împreună, nerespectarea
responsabilităţilor unuia din parteneri ce decurg din
căsătorie, partenerii nu s-au întâlnit niciodată înainte
de căsătorie, partenerii nu cunosc detalii importante
unul despre celălalt înainte de căsătorie, partenerii
nu vorbesc o limbă comună, s-au plătit bani pentru
a avea loc căsătoria, trecutul unuia din parteneri
dovedeşte alte căsătorii de convenienţă sau probleme
de rezidenţă.

Procedurile de admisie a persoanelor în scopul
angajării sau exercitării unor activităţi independente
trebuie să ţină cont de câteva cerinţe obligatorii.
Pentru persoanele migrante care doresc să exercite
acitivităţi independente:
- să producă documente referitoare la natura,
amploarea şi durata activităţii pe care vor să o
exercite
- să producă documente referitoare la numărul de
angajaţi previzionat pentru desfăşurarea activităţii
- să descrie spaţiul în care va ﬁ desfăşurată activitatea
şi să dovedească faptul că acest spaţiu este potrivit
pentru acea activitate
- să dovedească faptul că are fonduri suﬁciente pentru
iniţierea şi menţinerea acelei activităţi.

Minori neînsoţiţi – ﬁecare stat membru trebuie să
acorde o atenţie sporită minorilor neînsoţiţi din statele
din afara UE. Autorităţile trebuie să stabilească rapid
elementele de identitate ale minorului şi statutul său
de persoană neînsoţită de părinţi sau rude. Minorii
au dreptul să primească azil în ţara de destinaţie.
Returnarea minorilor se va face doar atunci când
autorităţile din statul membru sunt sigure de recepţia
în bune condiţii a minorului şi de condiţiile necesare
pentru îngrijire în ţara de origine. Aceste garanţii
trebuie demonstrate de părinţi sau alte rude adulte sau
de autorităţi competente din ţara de origine.

Autorizarea pentru persoanele migrante care vor să
desfăşoare activităţi independente (antreprenori)
trebuie eliberată în concordanţă cu legea străinilor
din ţara respectivă şi trebuie să ﬁe inclusă sub formă
scrisă, spre exemplu în paşaportul migrantului.
Fac excepţie de la aceste reglementări:

2.5

- persoanele care au drept de liberă circulaţie şi
membrii familiilor lor
- migranţi din state din afara UE care au fost admişi în
scopul reuniﬁcării familiei
- migranţi din state din afara UE care sunt admişi pe
baza unor acorduri bilaterale între ţări
- migranţi din state din afara UE care sunt angajaţi cu
contract
- migranţi din state din afara UE care sunt admişi
pentru studii

Acquis-ul în domeniul azilului

Cuprinde Convenţia de la Dublin, care deﬁneşte
ţara responsabilă pentru analizarea cererilor de azil,
înaintate într-un stat membru, regulamentul Consiliului
Europei privind crearea sistemului ERODAC pentru
compararea amprentelor digitale, etc.
Factorul determinant pentru acordarea statutului
de refugiat îl reprezintă existenţa unei temeri justiﬁcate
de persecuţie a persoanei pe criterii religioase, etnice,
rasiale, politice sau apartenenţa la un anumit grup
social. Dacă această temere este justiﬁcată se va
judeca de la caz la caz. Persoana care cere azil trebuie
să demonstreze că temerile sale sunt justiﬁcate, iar în
momentul în care dovezile furnizate sunt suﬁciente nu
mai sunt necesare veriﬁcări suplimentare şi detaliate.

Statele membre UE pot să excepteze de la prevederi
acele persoane migrante care dovedesc că pot investi
sume considerabile care să reprezinte un real câştig
pentru economia ţării.
Pentru persoanele migrante care vor să-şi găsească o
4

Procedurile de examinare a cererilor de azil pot
ﬁ normale sau accelerate. Accelerarea procedurilor
este permisă atunci când: solicitarea este în mod
evident nejustiﬁcată sau este inadmisibilă, cererile sunt
depuse la graniţă sau în zonele internaţionale (porturi
sau aeroporturi), există elemente care dovedesc că
situaţia refugiatului s-a schimbat în ţara de origine.

Criterii de stabilire a statului de membru al UE
care va examina cererea de azil:
Dacă solicitantul de azil are una sau mai multe vize de
intrare cererea va ﬁ analizată de:
- statul care a eliberat viza cu durata cea mai lungă sau
în condiţii de egalitate a duratei statul care a eliberat
viza care expiră cel mai târziu.
Dacă solicitantul de azil a trecut ilegal frontiera unui
stat membru UE, acesta va examina cererea de azil,
doar dacă solicitantul nu a mai depus cererea pentru
azil în alt stat membru din care a trecut frontiera, caz
în care acest stat membru va examina cererea de azil.
Dacă solicitantul de azil nu avea nevoie de viză pentru
a intra pe teritoriul statului membru UE, acel stat va
examina cererea de azil.
Dacă solicitantul de azil a petrecut mai mult de şase
luni ilegal pe teritoriul unui stat membru, acel stat va
examina cererea de azil.
Statul membru care a tolerat în cunoştinţă de cauză un
solicitant de azil ilegal pe teritoriul său mai mult de
două luni trebuie să examineze cererea de azil.
Dacă pe baza acestor criterii nu se poate stabili
responsabilitatea examinării azilului, atunci primul
stat membru căruia i-a fost solicitată cererea de azil o
va examina.

Solicitanţii de azil pot face apel împotriva oricărei
decizii în legătura cu cererea lor. În cazul procedurilor
normale de azil, solicitantul de azil poate rămâne
pe teritoriul statului până la rezolvarea apelului. În
cazul procedurilor accelerate solicitanţii de azil nu
pot rămâne pe teritoriul statului după ce au făcut apel,
decât printr-o decizie a curţii care examinează apelul.
În cazul în care, de exemplu, o zonă internaţională
este afectată de război sau conﬂicte armate, statele
membre vor stabili, în spiritul solidarităţii, cote de
refugiaţi, care vor ﬁ primiţi pe teritoriul acestor state.

2.6

EURODAC este unitatea centrală a comisiei care
deţine o bază de date electronică pentru compararea
amprentelor digitale ale solicitanţilor de azil şi un
sistem de transmisie a datelor între statele membre.

Acquis-ul comunitar în domeniul
cooperării poliţieneşti şi combaterii
criminalităţii organizate

Include
norme privind lupta împotriva crimei
organizate şi protecţia martorilor, înﬁinţarea
EUROPOL, pedepsirea apartenenţei la o organizaţie
criminală, Convenţia OCDE privind combaterea
corupţiei în tranzacţiile comerciale internaţionale.
Acţiunea Comună din decembrie 1998 privind spălarea
banilor, identiﬁcarea, urmărirea, blocarea, sechestrarea
şi conﬁscarea instrumentelor şi rezultatelor infacţiunii,
Directiva Consiliului legată de prevenirea utilizării
sistemului ﬁnanciar în scopul spălării banilor, etc.

Ca regulă solicitanţilor de azil nu li se va limita dreptul la
circulaţie pe teritoriul statului membru decât în situaţia
în care nu poate ﬁ stabilită identitatea solicitantului.
Statele membre trebuie să asigure:
- condiţii materiale de primire – adăpost, hrană, haine
sau alte forme ﬁnanciare de compensare
- unitatea familiei
- asistenţă medicală şi psihologică
- accesul la sistemul de educaţie şi la învăţarea limbii

EUROPOL - este un organism creat la nivelul statelor
membre, cu sediul la Haga, Olanda, care are ca misiune
eﬁcientizarea autorităţilor competente din statele
membre şi întărirea cooperării în următoarele domenii:

Statele membre nu pot interzice solicitantului
de azil dreptul de a munci, dar pot reglementa
în funcţie de necesităţile pieţei forţei de
muncă
interne
asistenţa
pentru
angajare.

- prevenirea şi combaterea terorismului,
- traﬁcul ilegal de droguri,
- traﬁcul de ﬁinţe umane,
- traﬁcul clandestin de migranţi,
- traﬁcul ilegal de materiale radioactive şi substanţe
nucleare,
- traﬁcul ilegal de vehicule,
- combaterea falsiﬁcării euro,
- spălarea de bani asociată cu activităţi criminale
internaţionale.

Procedura de examinare a cererii de azil necesită personal
caliﬁcat, servicii de traducere, dreptul solicitantului de
azil la consiliere juridică şi de a apela la serviciile UNHCR
sau alte organizaţii locale care se ocupă de refugiaţi.
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Principalele

sarcini

ale

2.7

EUROPOL:

- facilitatea schimbului de informaţii între statele
membre
- colectarea, colaţionarea şi analizarea informaţiilor
- informarea imediată a statelor membre despre
conexiunile între diferite activităţi criminale
- sprijinirea investigaţiilor în statele membre
- menţinerea unui sistem computerizat de informaţii

Acquis-ul comunitar în domeniul
cooperării vamale

Cuprinde acordurile şi convenţiile internaţionale
în domeniu referitoare la asistenţa reciprocă
şi cooperarea dintre administraţiile vamale, la
asigurarea respectării drepturilor de proprietate
intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire,
stabilirea de acorduri între poliţie şi autorităţile
vamale în domeniul luptei împotriva drogurilor.

Statele membre numesc oﬁţeri de legătură care
acţionează nu doar în alte state membre dar şi în
state din afara UE. Sarcina principală a oﬁţerilor
de legătură este de facilita colectarea şi schimbul
de informaţii prin contact direct cu autorităţile
competente din statele în care sunt găzduiţi.

Obiectivele strategice ale Uniunii Europene în
domeniul vamal sunt:
- crearea unui cadru de lucru bazat pe transparenţă,
reguli stabile şi corecte pentru dezvoltarea comerţului
internaţional
- crearea de resurse necesare pentru statele membre în
domeniul cooperării vamale
- protejarea societăţii împotriva comerţului incorect
şi promovarea intereselor ﬁnanciare, comerciale, de
mediu şi de sănătate.

În
cadrul
cooperării
pentru
combaterea
criminalităţii organizate statele membre pot,
la cererea unui alt stat membru, identiﬁca,
urmări, îngheţa sau conﬁsca instrumentele unei
anumite infracţiuni sau rezultatele infracţiunii.
În prevenirea spălării banilor, statele membre
trebuie să se asigure că această activitate este
interzisă de lege şi că instituţiile ﬁnanciare cer
identiﬁcarea clienţilor pe baza unor evidenţe
stricte. Cererea de identiﬁcare a clienţilor se aplică
pentru orice tranzacţie mai mare de 15.000 de euro.

Pentru realizarea acestor obiective sunt necesare
acţiuni de: raţionalizare şi simpliﬁcare a legislaţiei
(spre exemplu armonizarea sancţiunilor, transmiterea
electronică a datelor, etc.), îmbunătăţire a
controlului vamal ( spre exemplu întărirea luptei
împotriva contrafacerilor, pirateriei şi protejarea
mărcilor, implementarea noilor tehnologii în
punctele vamale, etc.), îmbunătăţirea serviciilor
către comunităţile de afaceri (simpliﬁcarea şi
îmbunătăţirea procedurilor, accesul electronic la
date, etc.), îmbunătăţirea cooperării internaţionale
(reprezentarea corectă a ţărilor din comunitate
în relaţiile internaţionale pe probleme vamale,
promovarea cooperării internaţionale în special în
vederea procesului de extindere a uniunii, etc.).

Traﬁcul de ﬁinţe umane
Combaterea exploatării sexuale a femeilor
Politici multidisciplinare:
– imigraţie - victimele traﬁcului care decid
să depună mărturie pot beneﬁcia de o
formă de protecţie în statul de destinaţie
– cooperare judiciară – introducerea unor penalităţi
drastice de acceaşi mărime în toate statele membre
şi extinderea acestor penalităţi la state terţe
– cooperare în domeniul angajării şi asistenţei
sociale - asistenţă pentru reintegrarea victimelor şi
supraveghere strictă a condiţiilor de muncă pentru
prevenirea exploatării de orice fel a migranţilor
– cooperare cu ţările terţe – diverse programe şi planuri
comune de acţiune trebuie dezvoltate cu diferite regiuni
din lume care sunt furnizoare de victime ale traﬁcului.

Controlul vamal actual al mărfurilor la frontierele
externe ale Uniunii nu este adecvat pentru protejarea
statelor membre împotriva actualelor ameninţări:
ameninţările teroriste şi ale criminalităţii
internaţionale (circulaţia substanţelor nucleare,
armelor chimice şi biologice, contrabandă cu ţigări şi
droguri, etc.), riscuri la adresa siguranţei şi sănătăţii
consumatorilor (importurile de bunuri contaminate,
substanţe narcotice şi anabolizante, etc.), ameninţări
la adresa mediului înconjurător şi sănătăţii
populaţiei (traﬁc ilegal cu specii de faună şi ﬂoră pe
cale de dispariţie, traﬁc cu materiale radioactive, etc.).
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Sistemul CIS – sistemul de informaţii vamale - o
reţea computerizată care conectează administraţiile
vamale din statele membre şi dă acces la o bază de
date relevante pentru autorităţile vamale. Toate
informaţiile sunt conﬁdenţiale. Baza de date poate
ﬁ accesată doar de statele membre, dar şi de alte

etc.).Principiul bunei guvernări trebuie introdus în
orice contract internaţional în domeniul dezvoltării,
indiferent de donatorul internaţional implicat.
Problema importantă pentru UE rămâne aceea a
implementării legilor anticorupţie şi a nevoilor
pentru prevenirea, investigarea, urmărirea penală şi
condamnarea cazurilor de corupţie. Este în acelaşi
timp nevoie de deﬁniţii comune şi proceduri comune
de colectare a informaţiilor precum şi legislaţie
în vederea protejării martorilor şi victimelor.

organizaţii internaţionale în funcţie de circumstanţe.

2.8
Acquis-ul comunitar în ce priveşte
lupta împotriva fraudei şi corupţiei
Este reprezentat de Convenţiile penală şi civilă a
Consiliului Europei privind corupţia, convenţia
privind protecţia intereselor ﬁnanciare ale
Comunităţilor Europene şi Protocoalele sale adiţionale.

2.9

Oﬁciul European AntiFraudă (OLAF) – este
responsabil pentru proiectarea şi pregătirea
legislaţiei pentru protecţia intereselor ﬁnanciare
ale comunităţii şi lupta împotriva fraudei.

Acquis-ul comunitar în domeniul
cooperării judiciare în materie penală
şi civilă

Cuprinde aspecte privind reglementarea falimentului
transfrontalier şi recunoaşterea şi executarea
hotărârilor străine în materie civilă şi comercială.
Cooperarea în materie civilă constituie unul din
obiectivele fundamentale pentru Uniunea Europeană
(de exemplu executarea hotărârilor judecătoreşti
pronunţate dintr-un stat membru în alt stat membru).
În ce priveşte cooperarea în materie penală au fost
adoptate convenţii referitoare la asistenţa judiciară
în materie penală, extrădarea, transferul persoanelor
condamnate, mandatul european de arestare.

Competenţele OLAF sunt următoarele:
- Conducerea unor investigaţii administrative externe
ca parte a luptei împotriva fraudei, corupţiei şi altor
activităţi ilegale.
- Conducerea unor investigaţii administrative interne
în vederea combaterii fraudei, corupţiei şi altor
activităţi ilegale care afectează interesele Comunităţii
şi a unor investigaţii privind încălcarea unor obligaţii
ale funcţionarilor publici.
- Asistenţă pentru cooperarea admnistrativă în
domeniul combaterii fraudelor
- Dezvoltarea unor strategii de lupta împotriva
fraudei
- Conducerea unor activităţi operative de luptă
împotriva fraudei
- Menţinerea contactului direct cu poliţia şi autorităţile
judiciare
- Reprezintă Comisia în domeniul prevenirii fraudei

Recunoaşterea reciprocă a penalităţilor ﬁnanciare
– penalităţile ﬁnanciare impuse de autorităţile dintrun stat membru vor ﬁ recunoscute şi executate
în alt stat membru fără nici o altă formalitate.
Pedepsirea oricăror forme de xenofobie, rasism
şi discriminare pe teritoriul Uniunii Europene.
Recunoaşterea pedepselor deﬁnitive în materie
penală. Cadrul internaţional presupune o procedură
greoaie de cerere a unui stat suveran către alt stat
suveran, care poate răspunde sau nu acestei cereri.
Principiul recunoaşterii reciproce se bazează pe
încredere şi echivalenţă. În acest fel o decizie care
se ia de către autorităţile unui stat membru poate ﬁ
acceptată şi executată pe teritoriul unui alt stat membru.

Politicile UE în domeniul anticorupţiei:
Corupţia este deﬁnită ca orice abuz de putere sau
comportament imoral în procesele decizionale
determinate de anumite beneﬁcii în folos personal.

Mandatul european de arestare: este o
decizie emisă de un stat membru pentru un alt
stat membru în vederea arestării sau capturării
unei persoane în scopul urmării penale, luării în
custodie sau executării unui ordin de detenţie.

Legislaţia statelor membre trebuie să trateze
mituirea unor funcţionari ai Comisiei sau funcţionari
internaţionali precum şi corupţia din sectorul privat
ca un act criminal. Programe speciale de prevenire a
corupţiei au fost dezvoltate în special pentru ţările din
Europa centrală şi de est (OCTOPUS, SIGMA, MEDA

Extrădarea (procedură simpliﬁcată):
un stat
membru poate cere altui stat membru reţinerea şi
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extrădarea unei persoane, următoarele elemente
ﬁind considerate suﬁciente pentru îndeplinirea
cererii: identitatea persoanei urmărite, autoritatea
competentă care emite cererea, un mandat de
arestare sau document echivalent, descrierii naturii
faptei pentru care persoana este urmărită, descrierea
circumstanţelor în care a fost comisă fapta, consecinţele
faptei, în măsura în care acestea pot ﬁ determinate.

3.

Reţeaua Judiciară Europeană
este formată
din: autorităţile centrale din ﬁecare stat membru
responsabile cu domeniul cooperării judiciare
internaţionale, unul sau mai multe puncte de contact
în ﬁecare stat membru, care să aibă competenţa unei
limbi străine de circulaţie, magistraţii de legătură
care pot ﬁ conectaţi la reţea prin statul care i-a
numit, un punct de contact al Comisiei în aria sa de
competenţă. Punctele de contact sunt intermediari
activi care au sarcina de a facilita cooperarea judiciară
între statele membre, de a furniza informaţii practice
şi juridice autorităţilor locale competente, de a
îmbunătăţi coordonarea autorităţilor locale în cazul
infracţiunilor care necesită o asemenea coordonare.

A fost elaborat în vederea transpunerii şi implementării
prevederilor comunitare. Acest plan este completat
de Strategia naţională pentru managementul integrat
al frontierei 2004-2006 şi Strategia de securizare
a frontierei României pentru perioada 2004-2007.

3.1

Implementarea acquis-ului
comunitar în România. Diﬁcultăţi
şi progrese realizate în vederea
aderării
Planul de acţiune Schengen

Probleme serioase care trebuie rezolvate pentru
securizarea frontierelor se regăsesc în capacitatea
administrativă. Prin aceasta se înţelege: dotarea cu
echipamente moderne, profesionalizarea personalului
Poliţiei de Frontieră (din 2002 s-a renunţat la recruţi),
ocuparea locurilor vacante.
Între clauzele de salvgardare (clauze ale Tratatului de
aderare care prevăd măsuri urgente a căror nerealizare
la termen poate conduce la decizia de amânare cu
un an a integrării României) referitoare la capitolul
Justiţie şi Afaceri Interne regăsim şi accelerarea
eforturilor pentru modernizarea echipamentului şi
infrastructurii la viitoarea graniţă externă a UE. De
asemenea trebuie accelerate planurile de recrutare
a 4.438 de agenţi şi oﬁţeri de poliţie de frontieră şi
de ocupare a tuturor posturilor vacante în proporţie
de 100% în special la graniţa cu Ucraina, Moldova,
litoralul Mării Negre. Aceste măsuri trebuie
implementate până la data aderării. În acelaşi sens
România trebuie să implementeze toate măsurile
necesare pentru a combate efectiv imigraţia ilegală,
inclusiv prin întărirea cooperării cu ţările terţe.

EUROJUST – este un nou organism european
creat pentru a creşte cooperarea şi eﬁcienţa
autorităţilor competente din statele membre care
au de-a face cu investigarea şi urmărirea penală
a criminalităţii organizate şi transfrontaliere.
Care sunt domeniile de acţiune?
- stimulează şi îmbunătăţeşte cooperarea între
autorităţile competente din statele membre atunci
când au de-a face cu cazuri de crimă organizată şi
transfrontalieră
- ia în considerare cererile autorităţilor competente din
statele membre şi informaţiile furnizate de acestea
- facilitează asistenţa legală mutuală la nivel
internaţional şi implementarea cererilor de extrădare
- asistă autorităţile competente în investigarea şi
urmărirea eﬁcientă a cazurilor de criminalitate
transfrontalieră.

În iulie 2004 a fost realizat un studiu de fezabilitate
pentru implementarea Sistemului Integrat de
Securitate a Frontierei. Guvernul a făcut un împrumut
de 650 de milioane de euro pentru punerea în
practică a strategiei de securizare a frontierei şi a
contractat deja o companie care să se ocupe de această
implementare. Pentru creşterea eﬁcienţei poliţiei
de frontieră, România a achiziţionat vehicule de
supraveghere mobilă dotate cu detectoare termice.
Graniţele de nord şi de est ale României vor deveni
frontiere externe după accederea în Uniunea
Europeană. Aﬂată la conﬂuenţa unor mari ﬂuxuri
migratorii din fostele republici sovietice, din
Orientul Mijlociu, Asia şi Africa, România are
responsabilităţi uriaşe pentru securizarea frontierelor.
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Ce mai e de făcut?

rămâne semniﬁcativ, iar numărul românilor returnaţi
din spaţiul Schengen este încă destul de mare, trebuie
alocate resurse adiţionale în viitor.

- Creşterea gradului de cooperare interministerială
- Cooperare mai strânsă cu statele vecine, în special
Ucraina şi Moldova, ambele state ﬁind afectate de un
nivel înalt al migraţiei ilegale
- Realizarea unui acord cu Ucraina pentru delimitarea
platformei continentale şi graniţei maritime
- Realizarea mai multor investiţii ﬁnanciare pentru
echipamente mobile la controlul frontierei, pentru
aparate de amprentare la punctele de trecere,
echipamente de comunicare şi monitorizare a liniei
de feribot între Turcia şi portul Constanţa, pe coasta
Mării Negre, pe Dunăre şi pe Prut.
- Asigurarea unor programe de instruire adecvate
pentru noii poliţişti ce urmează a ﬁ recrutaţi (rămâne
o prioritate).

3.3

Protecţia datelor

Instituţia Avocatului Poporului este autoritatea
naţională însărcinată cu monitorizare şi controlul
activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Printr-o serie de legi (682/2001, 677/2001) acquis-ul
comunitar este transpus în practică pentru protecţia
persoanelor împotrivă prelucrării automate a datelor
personale şi libera circulaţie a acestor date, precum şi
protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.
Ce mai e de făcut?

3.2

Politica de vize

Deşi există legile necesare în domeniul protecţiei de
date, capacitatea administrativă trebuie întărită pentru
a asigura implementarea acestei legislaţii. Insituţiile
care au rolul de a monitoriza şi controla activităţile
de prelucrare a datelor personale trebuie să primească
mai multe resurse ﬁnanciare şi umane pentru a
putea lucra eﬁcient şi a-şi păstra independenţa.

România continuă să se alinieze la lista pozitivă a
UE. În ceea ce priveşte lista negativă, adică lista
pentru care România trebuie să impună regimul de
viză, România a inclus toate ţările de pe lista Uniunii
Europene, cu excepţia Republicii Moldova. Date
ﬁind relaţiile privilegiate cu aceasta ţară vizele vor
ﬁ introduse cu puţin timp înainte de data aderării.

3.4

A fost deja înﬁinţat sistemul de vize on-line care va
ﬁ curând complet operaţional. Acest sistem leagă
Autoritatea pentru Străini cu misiunile diplomatice
ale României în Rusia, Ucraina, Turcia, Serbia şi
Muntenegru şi Egipt. Mai multe persoane au fost
angajate la aceste misiuni diplomatice pentru a
gestiona eliberarea vizelor. Consulatele au fost dotate
cu aparate de detectare a documentelor false sau
falsiﬁcate şi a început distribuirea noului colant de viză.

Migraţia

Legislaţia privind regimul străinilor în România
este în acest moment aliniată la standardele
europene. Prin această lege sunt stabilite:
- condiţiile de intrare
- condiţiile de şedere
- condiţiile de ieşire
În acest fel există un cadru legislativ pentru combaterea
migraţiei ilegale.

Creşterea eﬁcienţei controlului la frontieră s-a reﬂectat
în creşterea numărului românilor cărora nu li s-a permis
ieşirea din ţară de la 417.969 în 2002 la 1.216.625 în 2003.

Au fost, de asemenea, reglementate:

Ce mai e de făcut?

- distincţia dintre viză (până la 90 de zile) şi permis de
rezidenţă (mai mult de 90 de zile)
- regimul statului lucrătorilor sezonieri
- obligativitatea unui plan de afaceri pentru străinii
care solicită vize pentru înﬁinţarea de S.R.L.-uri
- introducerea noţiunilor de rezident pe termen scurt,
pe termen lung şi permanent
- asigurarea protecţiei minorilor neînsoţiţi din alte
state decât cele cu potenţial migrator mare
- principiul returnării voluntare

- Înţelegerile privind regimul de vize cu Rusia, Turcia,
Serbia şi Muntenegru nu au fost în totalitate aliniate la
acquis-ul Schengen.
- Alte 7 ţări trebuie introduse pe lista pozitivă de
abolire a regimului vizelor
- Numărul românilor care au încercat să iasă din ţară
fără a îndeplini toate formalităţile a crescut uşor şi e
nevoie de o monitorizare mai atentă
- Deoarece numărul celor care doresc să emigreze
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evident nefondate”, „ţară unde în general nu există
risc serios de persecuţie”, „proceduri accelerate”,
„ţară terţă sigură”.

De
asemenea
a
fost
adoptată
Strategia
naţională privind migraţia şi planul de acţiune.
A fost întocmit un „acord cadru” privind readmisia
cetăţenilor români şi a străinilor aliniat la prevederile
Convenţiei privind protecţia drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale, Convenţia privind statutul
refugiaţilor şi Protocolul privind statutul refugiaţilor.
În negocierea acordurilor de readmisie s-a ţinut
cont de riscul de ţară privind potenţialul migrator.

Minorii neînsoţiţi se bucură de o atenţie specială
pe parcursul întregii proceduri de azil. Cei care au
dobândit statutul de refugiat beneﬁciază de aceleaşi
drepturi ca şi minorii români aﬂaţi în diﬁcultate.
Oﬁciul Naţional pentru Refugiaţi colaborează cu
organizaţii neguvernamentale şi UNHCR pentru
asigurarea unor condiţii de acomodare decente
solicitanţilor de azil, precum şi pentru integrarea
persoanelor care au dobândit o formă de protecţie.
Există patru centre care găzduiesc solicitanţi de azil şi
refugiaţi: două în Bucureşti, unul în Timişoara şi unul
în Galaţi. Numărul locurilor în aceste centre de recepţie
este de 1400, mai mult decât necesar pentru numărul
de solicitanţi de azil anual. Se fac eforturi pentru
instruirea personalului care deserveşte aceste centre.

Pentru combaterea imigraţiei şi emigraţiei clandestine
România va continua să numească până la momentul
aderării oﬁţeri de legătură şi ataşaţi de afaceri interne.
Se
face
distincţia
clară
între
expulzare
(dispusă de instanţe de judecată ca urmarea a
comiterii unor fapte penale) şi returnare (măsură
administrativa dispusă de Ministerul de Interne
în contextul combaterii migraţiei ilegale).

Ce mai e de făcut?

A fost creată Autoritatea Naţională pentru Străini şi
Centrul Naţional de Vize.

- instruirea suplimentară a personalului din serviciile
implicate direct în probleme de azil şi refugiaţi
- acordarea unei atenţii sporite programelor de
integrare
- asigurarea educaţiei pentru minori, cursuri de
caliﬁcare, recunoaşterea diplomelor, combaterea
discriminării pe piaţa muncii şi pe piaţa imobiliară
- Sistemul EURODAC trebuie implementat cât mai
curând, prin modernizarea sistemului de identiﬁcare
automată a amprentelor digitale.

Ce mai e de făcut?
- Crearea unor posturi noi în cadrul Autorităţii pentru
Străini
- Instruire a personalului care lucrează în cadrul acestei
instituţii
- Trebuie acoperite aproximativ 30% din posturi,
rămase vacante, personalul ﬁind în continuare
insuﬁcient
- Controlul mai eﬁcient la ieşirea din ţară, deoarece
potenţialul migraţiei pentru muncă a românilor rămâne
ridicat.

3.5

4.

Azilul

Cooperarea poliţienească şi
combaterea criminalităţii
organizate

Se pune un accent mai mare pe integrarea persoanelor
cărora le-a fost acordată o formă de protecţie.

Legislaţia românească a fost aliniată la standardele
comunitare în ce priveşte: spălarea banilor,
identiﬁcarea, urmărirea, blocarea, sechestrarea
şi conﬁscarea instrumentelor şi rezultatelor
infracţiunilor, răspunderea penală a persoanelor
juridice pentru falsiﬁcarea de monede sau alte valori,
protecţia martorilor, prevenirea şi combaterea crimei
organizate, criminalitatea informatică.

A fost eliminat al doilea apel în cadrul procedurilor
accelerate de examinare a cererilor de azil şi a
procedurilor la frontieră.

Poliţia din România a fost demilitarizată şi organizată
prin adoptarea Legii nr. 360/2002 privind statutul
poliţistului şi legea privind reorganizarea poliţiei.

A fost reglementată acordarea de protecţie temporară
în cazul unui inﬂux masiv de persoane dislocate.
Au fost deﬁnite concepte precum: „refugiat”, „cereri

Pentru a eﬁcientiza activitatea poliţiei şi a orienta
forţele de poliţie spre nevoile de securitate ale
cetăţeanului a fost înﬁinţată poliţia de proximitate,

Oﬁciul Naţional pentru Refugiaţi, autoritatea centrală
responsabilă, a făcut eforturi pentru pregătirea
şi instruirea personalului, dar şi în domeniul
cooperării internaţionale şi interinstituţionale.
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Pentru prevenirea, detectarea şi sancţionarea fraudei
vamale şi pentru întărirea controalelor operaţiunilor
vamale au fost înﬁinţate echipe mobile de control.

centrele zonale de poliţie rurală şi a fost reorganizată
poliţia de ordine publică în zonele urbane.
În vederea cooperării internaţionale au fost
desemnaţi ataşaţi de afaceri interne şi oﬁţeri
de legătură pe lângă misiunile diplomatice ale
României în alte state sau organizaţii internaţionale.

Ce mai e de făcut?
- Implementarea Acţiunii comune din 1996 privind
cooperarea între autorităţile vamale şi companii
comerciale pentru combaterea traﬁcului de droguri
- Trebuie continuată adoptarea Convenţiei Napoli II
- Cooperarea instituţională între Poliţia de Frontieră,
Garda Financiară, Autoritatea Vamală şi poliţia
economică trebuie întărită
- Corupţia funcţionarilor vamali rămâne încă o
problemă care necesită şi alte abordări decât măsuri
disciplinare interne pentru sancţionarea vinovaţilor

A fost înﬁinţată Agenţia Naţională AntiDrog. Au
fost semnate acorduri de cooperare cu alte state în
vederea combaterii crimei organizate, traﬁcului ilicit
de stupeﬁante, terorism şi alte infracţiuni grave.
În cadrul Inspectoratului General de Poliţie a fost creat
un compartiment EUROPOL:
Ce mai e de făcut?
- Reforma poliţiei a făcut progrese semniﬁcative dar
încă nu s-a încheiat
- Descentralizarea
efectivă
şi
delegarea
responsabilităţilor la nivelul regiunilor trebuie
considerate ca priorităţi
- Recrutarea şi dezvoltarea resurselor umane trebuie
să se bazeze pe promovarea în funcţie de merit şi
stimularea politistului de carieră
- Trebuie ocupate încă aproximativ 7000 de locuri
vacante în poliţie
- Reformarea jandarmeriei este de asemenea o
prioritate, prin ocuparea numărului de posturi vacante,
dar şi scurtarea/eﬁcientizarea programului de instruire
pentru noii recruţi. Trebuie luată o decizie legată de
oportunitatea menţinerii unui sistem dual de ordine
publică (poliţie şi jandarmerie)
- Cooperarea între poliţie şi sistemul judiciar trebuie
îmbunătăţită
- Cooperarea poliţienească cu ţările vecine încă lasă
de dorit
- Traﬁcul de ﬁinţe umane este încă o problemă
serioasă în România (origine, destinaţie, tranzit) şi
departamentele de crimă organizată trebuie să se
dovedească mai eﬁciente în urmărirea acestor cazuri.

5.

6.

Lupta împotriva fraudei şi
corupţiei

Cadrul legislativ privind protecţia intereselor ﬁnanciare
ale Comunităţilor Europene a fost aliniat standardelor.
De asemenea, a fost adoptat şi cadrul legal pentru
combaterea fraudei şi falsiﬁcării mijloacelor de plată,
protecţia euro împotriva falsiﬁcării, combaterea
corupţiei.
Au fost create:
- în 2002 Parchetul Naţional Anticorupţie
- în 2004 Biroul de Combatere a Fraudelor
Comunitare
- în 2004 Serviciul pentru combaterea infracţiunilor
de crimă organizată şi corupţie
Corpul de control al primului ministru a fost desemnat ca
punct de legătură cu OLAF, atribuţiile acestui oﬁciu ﬁind
preluate de Direcţia de Inspecţie a primului ministru.
A fost adoptată Strategia Naţională Anticorupţie care
cuprinde:
Programul Naţional de Prevenire a Corupţiei
Planul Naţional de Acţiune împotriva Corupţiei

Cooperarea vamală

România a adoptat deja un plan de măsuri
legislative şi organizatorice, ce urmează a ﬁ
implementate pentru aderarea la Convenţia Napoli II.

Corupţia rămâne problema cea mai importantă cu care
încă se confruntă România.

Este reglementată utilizarea Sistemului Informatic
Integrat Vamal.

Ce mai e de făcut?
Două clauze de salvgardare au fost formulate cu
privire la lupta împotriva corupţiei:

Cooperarea cu administraţiile vamale europene
se desfăşoară în cadrul unui protocol de asistenţă
reciprocă în domeniul vamal.

- Accelerarea luptei împotriva corupţiei prin orientarea
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acesteia spre corupţia la nivel înalt. Aplicarea riguroasă
a actualei legislaţii anticorupţie este esenţială. De
asemenea asigurarea independenţei reale a Parchetului
Naţional Anti-Corupţie este foarte importantă. Până în
noiembrie 2005 vor ﬁ transmise cazurile de corupţie
la nivel înalt rezolvate de PNA. Pentru a-şi îndeplini
sarcinile PNA trebuie să primească mai multe resurse
ﬁnanciare, umane şi instruire, precum şi logistică.
- Asigurarea unui audit independent asupra impactului
şi rezultatelor actualei strategii anticorupţie. Rezultatele
auditului trebuie însoţite de propuneri pentru un plan
de acţiune, precum şi prevederi bugetare pentru
îndeplinirea acestor acţiuni. Implementarea strategiei
trebuie supervizată de un organism unic, cu sarcini
clare, independent. Trebuie evitată suprapunerea
responsabilităţilor în domeniul prevenirii şi investigării
corupţiei. Procedurile de investigare trebuie să se
dovedească simple şi transparente, în aşa fel încât să
garanteze sancţiuni corecte şi efecte de descurajare.

7.

Cooperarea judiciară în materie
penală şi civilă

Aşa cum remarcă observatorii europeni în acest
moment există suﬁcientă legislaţie în România
pentru prevenirea şi combaterea corupţiei, dar
există probleme serioase în aplicarea acestor legi.

Ce mai e de făcut?

Chiar instituţii din sistemul judiciar care ar trebui să
instrumenteze şi sa judece cazurile de corupţie sunt
afectate de corupţie. Sancţiunile care au fost aplicate
în acest cazuri s-au rezumat la măsuri disciplinare
interne sau la teste de integritate. Urmărirea penală
în cazurile de corupţie este esenţială pentru a
descuraja practicile viitoare şi de asemenea pentru
a creşte încrederea publicului în aceste instituţii.

Adoptarea unui plan şi a unei strategii de
reformă a justiţiei incluzând Legea privind
organizarea
judecătorească,
Legea
statutului
magistraţilor şi Legea Consiliului Superior al
Magistraturii. Resurse ﬁnanciare şi umane trebuie
dedicate implementării acestui plan de acţiune.

Au fost adoptate trei convenţii importante:
- privind obţinerea probelor în străinătate,
- privind notiﬁcarea în străinătate a actelor judiciare
şi extrajudiciare
- privind facilitarea accesului la justiţie
Din punct de vedere instituţional a fost creată reţeaua
de corespondenţi naţionali pentru cooperare juridică
şi judiciară internaţională, în vederea participării la
EUROJUST.
Legislaţia română este aliniată la acquis-ul
privind combaterea rasismului şi xenofobiei.
A fost reformat sistemul de protecţie a copilului.

Reforma justiţiei este un alt subiect important care
este legat de o clauză de salvgardare:

Trebuie crescută cooperarea între autorităţile judiciare
şi acordarea unei atenţii mai mari instruirii judecătorilor.

Parchetul Naţional Anticorupţie a avut succese
evidente de la înﬁinţare în instrumentarea unor cazuri de
corupţie la nivel mic şi mediu. Dar cazurile de corupţie
la nivel înalt nu au fost atacate cu prea multă convingere,
ceea ce demonstrează şi senzitivitatea politică a
acestor cazuri şi lipsa unei independenţe totale a PNA:

8.

România trebuie de asemenea să crească gradul de
conştientizare a consecinţelor corupţiei în rândul
publicului larg.

Evaluare generală a progreselor
României în domeniul Justiţiei şi
afacerilor interne

O primă evaluare generală în acest domeniu
făcută înainte de anul 2000 arată că România era
nepregătită din punct de vedere instituţional pentru
aderare. Adoptarea aquis-ului comunitar în domeniul
justiţie şi afaceri interne era într-un stadiu incipient.

Combaterea traﬁcului şi consumului de droguri se
bazează încă pe instituţii slabe şi pe o comunicare
deﬁcitară interinstituţională. Tranzitul de droguri prin
România precum şi producţia internă de droguri sintetice
rămân probleme serioase, iar statisticile la controlul
de frontieră arată că rata de descoperire este scăzută.

După 2000 s-au făcut progrese remarcabile în multe
din domeniile vizate de capitolul 24. S-au realizat
reforme fundamentale la nivel instituţional, au fost
create agenţii, adoptate legi şi norme care sunt în foarte
mare măsură compatibile cu standardul european.

Există încă probleme legate de capacitatea
instituţională în cadrul agenţiilor care se ocupă
de prevenirea şi controlul spălării banilor.

Se spune că dintre toate capitolele de negociere
acest capitol a fost printre cele mai diﬁcile. Cu toate
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acestea capitolul a fost închis la sfârşitul anului
2004, deşi mai sunt multe de făcut în continuare
în special în implementarea legilor adoptate.

şi impactului actualei strategii anticorupţie
- Separarea clară a sarcinilor între poliţie şi
jandarmerie, precum şi recrutarea personalului
necesar pentru ocuparea posturilor vacante în cele
două instituţii până la data aderării
- Dezvoltarea şi implementarea unei strategii coerente
multianuale de prevenire a criminalităţii, incluzând
acţiuni concrete de prevenire şi combatere a traﬁcului
de ﬁinţe umane.

Pentru a obţine statutul de membru deplin al
Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007 trei direcţii
importante trebuie urmărite în continuare:
- completarea legislaţiei acolo unde este necesar sau
revizuirea ei
- implementarea cadrului legislativ ﬁnal
- întărirea capacităţii administrative

De la încheierea negocierilor România şi-a respectat
cea mai mare parte a acestor înţelegeri în special în
punctele cruciale care pot duce la amânarea integrării
cu un an de zile.

Există încă zone ale acquis-ului Schengen care
trebuie completate şi aliniate la standarde europene.

Raportul de ţară din toamna anului 2005 este esenţial
pentru stabilirea datei ﬁnale a aderării României.
Raportul de ţară este o evaluare periodică (anuală)
care monitorizează progresele realizate de ţările
în curs de aderare şi face recomandări pentru
îmbunătăţirea activităţii sau accelerarea ritmului
reformelor cerute pentru pregătirea în vederea aderării.

În lupta împotriva corupţiei, cooperarea judiciară,
combaterea crimei organizate şi controlul
frontierelor este absolut necesară implementarea
unor măsuri în concordanţa cu legislaţia actuală.
În acelaşi timp capacitatea administrativă
(dedicarea unor resurse materiale, umane şi de
know-how mai mari pentru aparatul birocratic)
este necesară pentru asigurarea funcţionalităţii în
domenii precum: combaterea corupţiei, controlul
frontierelor, prevenirea traﬁcului de ﬁinţe umane,
unde cooperarea interinstituţională devine esenţială.

În cazul în care raportul de ţară din 2005 va constata
că există încă întârzieri sau neîndepliniri ale
angajamentelor asumate prin negocierile de aderare,
momentul în care România va deveni membru cu
drepturi depline în Uniunea Europeană poate ﬁ amânat
cu un an. Amânarea are în vedere furnizarea unui timp
suplimentar ţării candidate pentru alinierea legislaţiei la
standardele europene sau punerea în funcţiune a tuturor
mecanismelor instituţionale necesare pentru integrare.

Trebuie întărite contactele şi cooperarea între toate
agenţiile competente şi omologii lor din ţările vecine,
criminalitatea transnaţională ﬁind foarte prezentă
în regiune şi trebuind sa ﬁe combătută eﬁcient.
Reforma sistemului judiciar, recrutarea şi instruirea
personalului care activează în acest domeniu este
factorul esenţial pentru combaterea corupţiei.
România şi-a asumat în timpul negocierilor de aderare
circa 100 de angajamente din toate cele 13 domenii ale
capitolului 24. O serie de angajamente dacă nu sunt
îndeplinite corespunzător la termenele menţionate pot
duce la activarea clauzelor de salvgardare şi amânarea
datei aderării cu un an. Aceste angajamente se referă la:
- Alinierea fără întârzierea la planul de acţiune
Schengen
- Modernizarea echipamentului şi infrastructurii,
recrutarea de personal instruit la poliţia de frontieră,
în special la frontierele de nord şi de est.
- Implementarea unui plan integrat de acţiune şi o
strategie de reformă a justiţiei
- Aplicarea riguroasă a actualei strategii anticorupţie
şi realizarea independenţei efective a Parchetului
Naţional Anticorupţie
- Realizarea unui audit independent asupra rezultatului
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9.

Glosar de Termeni

Europene privind politicile comunitare; implementează
deciziile luate de Consiliul Uniunii Europene; face
recomandări şi emite avize către statele membre;
monitorizează respectarea legislaţia comunitară;
decide în domeniul administrării programelor şi
fondurilor Uniunii Europene, în conformitate cu
directivele Parlamentului şi ale Consiliului Uniunii
Europene.

Acquis comunitar: Totalitatea normelor juridice ce
reglementează activitatea instituţiilor UE, acţiunile şi
politicile comunitare, care constă în:
- continutul, principiile si obiectivele politice cuprinse
în Tratatele originare ale Comunitătilor Europene
(CECO, CEE, CEEA) si în cele ulterioare (Actul
Unic European, Tratatul de la Maastricht si Tratatul
de la Amsterdam);
- legislatia adoptată de către institutiile UE pentru
punerea în practică a prevederilor Tratatelor
(regulamente, directive, decizii, opinii si
recomandări);
- jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătii
Europene;
- declaratiile si rezolutiile adoptate în cadrul Uniunii
Europene;
- actiuni comune, pozitii comune, conventii semnate,
rezolutii, declaratii si alte acte adoptate în cadrul
Politicii Externe si de Securitate Comună (PESC)
si a cooperării din domeniul Justitiei si Afacerilor
Interne (JAI);
- acordurile internationale la care CE este parte (iar
nu UE deoarece aceasta nu are încă personalitate
juridică), precum si cele încheiate între statele
membre ale UE cu referire la activitatea acesteia.

Piaţa comună / piaţa internă / piaţa unică: Conceptul
de „piaţă internă “ desemnează un spaţiu fără
frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor,
persoanelor, serviciilor şi a capitalului este asigurată
în conformitate cu prevederile Tratatului. Măsurile
destinate realizării Pieţei Interne au fost prezentate în
1985 de către Comisia Europeană, într-un document
intitulat „Cartea albă privind Piaţa Internă”, care
stipula atingerea acestui obiectiv până la 31.12.1992.
Noţiunea de „Piaţă Internă” este relativ nouă,
termenul folosit până în 1985 ﬁind acela de „Piaţă
Comună”, care a fost deﬁnită astfel în 1982 : „Piaţa
Comună urmăreşte eliminarea tuturor barierelor în
calea schimburilor comunitare, în vederea fuzionării
pieţelor naţionale într-o piaţă unică ale cărei condiţii
să se apropie de cele ale unei Pieţe interne”. În plan
concret, termenii „Piaţa Internă” şi „Piaţa Unică” sunt
folosiţi pentru a desemna acelaşi lucru – o piaţă de
dimensiunea Uniunii Europene, guvernată de reguli
unice stabilite la nivel comunitar şi caracterizată de
existenţa celor „patru libertăţi” : libera circulaţie a
bunurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalului.
„Piaţa Comună” reprezintă o fază premergătoare Pieţei
Interne, în care regulile ce o guvernau nu erau încă
suﬁcient armonizate, de aceea acolo unde nu existau
norme comune se aplică principiul recunoaşterii
reciproce a prevederilor naţionale.

Parlamentul European: instituţie care reprezintă
expresia manifestată prin alegeri directe a voinţei
politice a popoarelor Uniunii Europene. Este cel
mai mare parlament multinaţional din lume care
reprezintă circa 380 de milioane de locuitori. Puterea
Parlamentului European se manifestă prin trei tipuri
de atribuţii: atribuţii legislative; atribuţii bugetare;
atribuţii de supraveghere şi control.

Uniunea Europeană: organizaţie înﬁinţată prin
Tratatul de la Maastricht care se compune din cele trei
comunităţi (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi
Oţelului, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
si Comunitatea Economică Europeană – denumită
Comunitatea Europeană după intrarea în vigoare a
Tratatului de la Maastricht, şi), integrate cu o Politică
Externă şi de Securitate Comună şi o Politică de
Cooperare în Justiţie şi Afaceri Externe.

Comisia Europeană (The European Commission):
Comisia Europeană este instituţia executivă a
Uniunii Europene, cu sediul la Bruxelles. Activitatea
sa, care reﬂectă exclusiv interesele comunitare, este
caracterizată de trei funcţii distincte:
- iniţierea propunerilor privind adoptarea de acte
normative;
- monitorizarea respectării tratatelor;
- administrarea şi implementarea politicilor Uniunii
Europene.

Statele membre ale Uniunii Europene: Italia,
Franţa, Germania, Belgia, Ţările de Jos, Luxemburg,
Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Grecia, Spania,
Portugalia, Austria, Suedia, Finlanda, Cehia, Polonia,
Ungaria, Slovacia, Slovenia, Malta, Cipru, Estonia,
Letonia, Lituania.

Principalele atribuţii ale Comisiei Europene pot ﬁ
sintetizate astfel: face propuneri Consiliului Uniunii
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Carta Europeană a Drepturilor Cetăţenilor –
include 54 de articole grupate în 7 capitole:
-

- traﬁcul ilegal de vehicule,
- combaterea falsiﬁcării euro,
- spălarea de bani asociată cu activităţi criminale
internaţionale.

Demnitate
Libertate
Egalitate
Solidaritate
Drepturile cetăţenilor
Justiţie
Prevederi generale.

Sistemul CIS – sistemul de informaţii vamale - o
reţea computerizată care conectează administraţiile
vamale din statele membre şi dă acces la o bază de
date relevante pentru autorităţile vamale. Toate
informaţiile sunt conﬁdenţiale. Baza de date poate
ﬁ accesată doar de statele membre, dar şi de alte
organizaţii internaţionale în funcţie de circumstanţe.

Sistemul de Informaţii Schengen - este o reţea
informatică stabilită in aşa fel încât orice secţie de
poliţie sau agent consular dintr-un stat membru al
grupului Schengen să poată accesa în orice moment
informaţii despre persoane, vehicule sau bunuri care
au fost pierdute sau furate.Sistemul este operaţional
prin constituirea unor reţele la nivel naţional (N-SIS)
conectate la un sistem central (C-SIS).

Oﬁciul European AntiFraudă (OLAF) – este
responsabil pentru proiectarea şi pregătirea
legislaţiei pentru protecţia intereselor ﬁnanciare
ale comunităţii şi lupta împotriva fraudei.
Mandatul european de arestare este o decizie
emisă de un stat membru pentru un alt stat
membru în vederea arestării sau capturării unei
persoane în scopul urmării penale, luării în
custodie sau executării unui ordin de detenţie.

Viza – reprezintă o autorizare emisă de un
stat pentru a permite intrarea pe teritoriul său
– pe o durată de cel mult trei luni; pentru tranzit pe
teritoriul statelor, exceptând zonele internaţionale
(ale porturilor maritime şi aeroporturilor).

Extrădarea (procedură simpliﬁcată):
un stat
membru poate cere altui stat membru reţinerea şi
extrădarea unei persoane, următoarele elemente
ﬁind considerate suﬁciente pentru îndeplinirea
cererii: identitatea persoanei urmărite, autoritatea
competentă care emite cererea, un mandat de
arestare sau document echivalent, descrierii naturii
faptei pentru care persoana este urmărită, descrierea
circumstanţelor în care a fost comisă fapta, consecinţele
faptei, în măsura în care acestea pot ﬁ determinate.

Refugiat - o persoană pentru care există o
temere justiﬁcată de persecuţie a sa pe criterii
religioase, etnice, rasiale, politice sau apartenenţa
la un anumit grup social. Dacă această temere
este justiﬁcată se va judeca de la caz la caz.
Azil – formă de protecţie acordată de un stat unei
persoane pentru care există o temere justiﬁcată de
persecuţie a sa pe criterii religioase, etnice, rasiale,
politice sau apartenenţa la un anumit grup social. Dacă
această temere este justiﬁcată se va judeca de la caz la caz.

Reţeaua Judiciară Europeană
este formată
din: autorităţile centrale din ﬁecare stat membru
responsabile cu domeniul cooperării judiciare
internaţionale, unul sau mai multe puncte de contact
în ﬁecare stat membru, care să aibă competenţa unei
limbi străine de circulaţie, magistraţii de legătură
care pot ﬁ conectaţi la reţea prin statul care i-a
numit, un punct de contact al Comisiei în aria sa de
competenţă. Punctele de contact sunt intermediari
activi care au sarcina de a facilita cooperarea judiciară
între statele membre, de a furniza informaţii practice
şi juridice autorităţilor locale competente, de a
îmbunătăţi coordonarea autorităţilor locale în cazul
infracţiunilor care necesită o asemenea coordonare.

EURODAC este unitatea centrală a comisiei care
deţine o bază de date electronică pentru compararea
amprentelor digitale ale solicitanţilor de azil şi un
sistem de transmisie a datelor între statele membre.
EUROPOL
este un organism creat la nivelul
statelor membre, cu sediul la Haga, Ţările
de Jos, care are ca misiune eﬁcientizarea
autorităţilor competente din statele membre şi
întărirea cooperării în următoarele domenii:
- prevenirea şi combaterea terorismului,
- traﬁcul ilegal de droguri,
- traﬁcul de ﬁinţe umane,
- traﬁcul clandestin de migranţi,
- traﬁcul ilegal de materiale radioactive şi substanţe
nucleare,

EUROJUST
este un nou organism european
creat pentru a creşte cooperarea şi eﬁcienţa
autorităţilor competente din statele membre care
au de-a face cu investigarea şi urmărirea penală
a criminalităţii organizate şi transfrontaliere.
15

Migraţia internaţională – schimbarea rezidenţei sau
domiciliului unei persoane dintr-o ţară în altă ţară
(presupune trecerea a cel puţin o graniţă) temporar sau
permanent.
Persecuţia – referitoare la solicitantul de azil – pentru
a ﬁ determinată:
- trebuie să ﬁe suﬁcient de gravă prin natura sau
repetiţia sa. Trebuie să constituie un atac la drepturile
omului: viaţa, libertatea sau integritatea ﬁzică.
Trebuie să se manifeste în aşa fel încât să împiedice
persoana să mai trăiască în aceeaşi comunitate.
- trebuie să aibă ca motive: religia, etnia, apartenenţa
la un anumit grup social sau opiniile politice. Aceste
motive se pot suprapune parţial pentru aceeaşi
persoană.
Traﬁcul de ﬁinţe umane înseamnă recrutarea,
transportarea, transferul, găzduirea sau primirea unor
persoane, prin ameninţare, folosirea forţei sau altor
forme de constrângere, răpire, fraudă, înşelătorie,
abuz de putere sau de o poziţie de vulnerabilitate,
cumpărarea consimţământului persoanei, în scopul
exploatării acelei persoane. Exploatarea include
cel puţin exploatarea prostituţiei sau alte forme de
exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavie
sau practici asemănătoare sclaviei, servitute sau
prelevarea de organe.
Clauze de salvgardare – clauze care se aplică statelor
în curs de aderare pentru anumite angajamente luate în
timpul negocierilor de aderare. În cazul în care aceste
angajamente nu sunt puse în aplicare sau sunt puse în
aplicare cu întârziere, candidatul poate ﬁ amânat un
an de la data propusă aderării în vederea îndeplinirii
angajamentelor.
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