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Descrierea situaţiei care este încadrată drept plagiat  Se 
confirmă 

1. Preluarea identică a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea 
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

2. Preluarea a unor pasaje (piese de creaţie de tip text) dintr-o operă autentică publicată, care sunt rezumate ale unor opere anterioare operei 
autentice, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

3. Preluarea identică a unor figuri (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei şi însuşirea 
acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

4. Preluarea identică a unor tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea 
provenienţei şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

5. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin includerea unui nou autor sau de noi autori fără contribuţie explicită în lista de autori  
6. Republicarea unei opere anterioare publicate, prin excluderea unui autor sau a unor autori din lista iniţială de autori.  
7. Preluarea identică de pasaje (piese de creaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără precizarea întinderii şi menţionarea provenienţei, fără 

nici o intervenţie personală care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o 
lucrare ulterioară celei autentice. 

 

8. Preluarea identică de figuri sau reprezentări grafice (piese de creaţie de tip grafic) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea 
provenienţei, fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora 
într-o lucrare ulterioară celei autentice. 

 

9. Preluarea identică de tabele (piese de creaţie de tip structură de informaţie) dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, 
fără nici o intervenţie care să justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare 
ulterioară celei autentice. 

 

10. Preluarea identică a unor fragmente de demonstraţie sau de deducere a unor relaţii matematice care nu se justifică în regăsirea unei relaţii 
matematice finale necesare aplicării efective dintr-o operă autentică publicată, fără menţionarea provenienţei, fără nici o intervenţie care să 
justifice exemplificarea sau critica prin aportul creator al autorului care preia şi însuşirea acestora într-o lucrare ulterioară celei autentice. 
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b) Plagiatul este definit prin textul legii1. 

„ …plagiatul – expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic, a unor texte, idei, demonstraţii, date, ipoteze, 
teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a 
face trimitere la operele originale…”.  

Tehnic, plagiatul are la bază conceptul de piesă de creaţie care2: 

„…este un element de comunicare prezentat în formă scrisă, ca text, imagine sau combinat, care posedă un subiect, o organizare sau o 
construcţie logică şi de argumentare care presupune nişte premise, un raţionament şi o concluzie. Piesa de creaţie presupune în mod necesar 
o formă de exprimare specifică unei persoane. Piesa de creaţie se poate asocia cu întreaga operă autentică sau cu o parte a acesteia…” 

cu care se poate face identificarea operei plagiate sau suspicionate de plagiat3: 

„…O operă de creaţie se găseşte în poziţia de operă plagiată sau operă suspicionată de plagiat în raport cu o altă operă considerată autentică 
dacă: 
i) Cele două opere tratează acelaşi subiect sau subiecte înrudite. 
ii) Opera autentică a fost făcută publică anterior operei suspicionate. 
iii) Cele două opere conţin piese de creaţie identificabile comune care posedă, fiecare în parte, un subiect şi o formă de prezentare bine 

definită. 
iv) Pentru piesele de creaţie comune, adică prezente în opera autentică şi în opera suspicionată, nu există o menţionare explicită a 

provenienţei. Menţionarea provenienţei se face printr-o citare care permite identificarea piesei de creaţie preluate din opera autentică. 
v) Simpla menţionare a titlului unei opere autentice într-un capitol de bibliografie sau similar acestuia fără delimitarea întinderii preluării 

nu este de natură să evite punerea în discuţie a suspiciunii de plagiat. 
vi) Piesele de creaţie preluate din opera autentică se utilizează la construcţii realizate prin juxtapunere fără ca acestea să fie tratate de 

autorul operei suspicionate prin poziţia sa explicită. 
vii) In opera suspicionată se identifică un fir sau mai multe fire logice de argumentare şi tratare care leagă aceleaşi premise cu aceleaşi 

concluzii ca în opera autentică…” 

 
 

                                                 
1 Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 
din 4 iunie 2004 
2 ISOC, D. Ghid de acţiune împotriva plagiatului: bună-conduită, prevenire, combatere. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2012. 
3 ISOC, D. Prevenitor de plagiat. Cluj-Napoca: Ecou Transilvan, 2014. 
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CAPITOLUL 1 

CCRRIIMMAA  OORRGGAANNIIZZAATTĂĂ,,  NNOOŢŢIIUUNNEE,,  DDEEFFIINNIIŢŢIIEE,,  IISSTTOORRIICC  

 

1. Consideraţii generale 

Crima organizată reprezintă, în momentul de faţă, un pericol deosebit 
pentru toate statele. 

În cazul în care instituţiile abilitate nu vor reacţiona prompt, atât prin 
demersuri legale, cât şi prim măsuri operaţionale extrem de energice, 
aşezămintele lumeşti, indiferent unde şi cum sunt ele constituite – pe principii 
etnice, culturale, de teritoriu ori de altă natură – vor plăti, firesc, profitorilor, 
propria lor indolenţă, neputinţă ori laşitate. 

În acest sens, trebuie să recunoaştem că acest flagel contemporan, cu 
implicaţii profunde în toată lumea, necesită un antidot pe măsură, pe care avem 
obligaţia să-l descoperim şi să-l folosim atât în combatere, cât şi în profilaxie. 

În ceea ce priveşte ţara noastră, România, aflată în „perioada de 
tranziţie”, cum ne-am obişnuit să-i spunem, traversează de fapt o perioadă de 
profunde transformări în plan legislativ, economic şi social. Legi abrogate fără 
discernământ şi fără a se pune altele în locul lor, doar pentru că erau emanaţia 
unui alt „regim”, au creat în mod firesc, un vid legislativ şi haos în societate, un 
adevărat „inter-regn”. Pe de altă parte, actele normative elaborate şi adoptate în 
pripă atât de Parlament, cât mai ales de Executiv, cu implicaţii în plan social, 
fără ca organele puterii şi administraţiei de stat să-şi evalueze corect „ab initio”, 
propriile posibilităţi şi strategii, au constituit un teren fertil pentru proliferarea 
marii criminalităţi. Este dificil acum să evaluăm costurile, dar este absolut 
necesar să ne trezim la realitate şi să întreprindem, în deplină cunoştinţă de 
cauză, ceea ce trebuie cu adevărat realizat pentru a asigura echilibrul social 
dorit. 

Nu este vorba de sentimentalism, ci de reacţia firească faţă de extinderea 
acestui flagel, iar noi suntem obligaţi să gândim şi să acţionăm în consecinţă. 
Prin urmare, lucrarea de faţă se doreşte a fi o carte de minte şi acţiune, sperând 
că, cele ce vor fi aduse la cunoştinţă vor găsi consensul unanim. 
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În acest sens, există repere pe care trebuie neapărat să le luăm în calcul 
atunci când analizăm cauzele şi efectele unui fenomen care, suntem nevoiţi să 
recunoaştem, ne marchează şi ne obligă. 

În contextul marilor prefaceri geopolitice, economice şi sociale cu care 
se confruntă în prezent comunitatea internaţională, crima organizată capătă  
noi valenţe, extinzându-şi aria de cuprindere şi sfera de acţiune la un nivel 
alarmant, motiv de îngrijorare pentru majoritatea statelor lumii şi îndeosebi 
pentru cele ale căror economii se află în plin proces de tranziţie, dată fiind 
vulnerabilitatea sistemelor legislative şi fragilitatea instituţiilor democratice din 
aceste ţări. 

În activitatea lor, organizaţiile criminale transnaţionale ameninţă 
suveranitatea naţională şi autoritatea statelor, valorile democratice şi instituţiile 
publice, economiile naţionale şi procesele de democratizare din ţările recent 
eliberate de sub regimurile totalitare. Aceste organizaţii sunt flexibile, 
sofisticate, uşor adaptabile la situaţie şi acţionează după strategia companiilor 
multinaţionale, extinzându-şi permanent alianţele şi acordurile în scopul 
obţinerii unui acces mai larg la „know-how”, asigurării unei mai bune protecţii 
faţă de autorităţile naţionale, diminuării riscurilor şi deschiderii de noi canale 
pentru activităţile lor ilegale. 

Amiralul în rezervă Pierre Lacoste, fost şef al serviciilor franceze de 
informaţii externe, declară cu amărăciune: „Ca strateg, am fost implicat în 
munca de apărare; sunt fascinat de extraordinara abilitate cu care organizaţiile 
mafiote reuşesc să scape de măsurile întreprinse împotriva lor de către poliţie şi 
instituţiile justiţiei. Asta mă face să afirm că există un anumit „model” mafiot 
care cuprinde elemente de tactică, „căi şi mijloace de acţiune”, foarte sofisticate 
şi periculoase”.1 

Mulţi dintre liderii politici aleşi în mod democratic sunt mai degrabă 
gata să abordeze probleme pe termen scurt, decât să se ocupe de cele a căror 
rezolvare se întinde pe o perioadă mai mare de timp. Nu sunt în stare să 
adapteze legislaţia, să revadă principiile de bază civice şi sociale, ocupându-se 
doar de bunăstarea proprie. Excesiva atenţie acordată drepturilor personale 
reprezintă un important factor de vulnerabilitate al societăţilor occidentale 
dezvoltate. Nu este uşor pentru un politician să admită că există vulnerabilitate 
socială. 

                                                 
1 Voicu, Costică – Banii Murdari şi Crima Organizată, Editura Artprint, Bucureşti, 1995, pag. 8. 
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Mutaţiile survenite în domeniul activităţii infracţionale, de la nivel 
naţional la cel transnaţional, au fost favorizate de o serie de factori, cum sunt: 

• evoluţia conceptului de „spaţiu european comun”, cu facilităţile ce le 
incumbă, care a deschis ferestre nesperate crimei organizate prin universalitatea 
reţelelor comunitare; 

• sfârşitul războiului rece, triumful democraţiei în fostele ţări socialiste 
şi mecanismele rudimentare care le reglementează activitatea economică; 

• creşterea valului migraţionist către ţările dezvoltate şi constituirea de 
reţele pe criterii etnice, care reprezintă adevărate enclave ale criminalităţii, greu 
de penetrat datorită barierelor lingvistice, culturale şi mecanismelor care le 
guvernează activitatea; 

• revoluţia din domeniul comunicaţiilor ce a condus la creşterea 
gradului de flexibilitate şi mobilitate a reţelelor infracţionale transnaţionale; 

• liberalizarea deplasării persoanelor ca urmare a acordurilor şi 
înţelegerilor bi şi multilaterale dintre state etc.; 

Nu există un model unic la organizaţiile criminale, acestea variind ca 
formă, norme de conduită, experienţă, specializare în activitatea infracţională, 
arie de operare, tactici şi mecanisme de apărare, drept pentru care şi lupta de 
prevenire şi combatere a acestora presupune un grad sporit de complexitate, 
care reclamă în mod necesar şi o cooperare interstatală. 

2. Definirea conceptului de crimă organizată 

Considerăm, „ab initio”, că este necesar să definim conceptele de 
criminalitate, „crimă organizată”, „mafia”, „terorismul” şi, mai nou „crimă 
strategică”, pentru a înţelege mai bine fenomenul sau fenomenele care ne 
înconjoară şi ne afectează, în egală măsură, pe noi toţi, fără jenă, scrupule sau 
bun-simţ. 

Delimitarea sferei de cuprindere a acestora în structura de ansamblu a 
fenomenului infracţional, la nivel naţional, şi nu numai, a constituit şi constituie 
încă obiect de studiu pentru majoritatea specialiştilor, teoreticienilor şi 
practicienilor cu preocupări în domeniu. Aceste demersuri sunt motivate de 
necesitatea imperioasă de a cunoaşte dimensiunile şi implicaţiile în societate ale 
fiecărui segment infracţional în parte, în scopul stabilirii şi adoptării celor mai 
eficiente strategii de contracarare şi a unui cadru legislativ şi instituţional 
adecvat. 
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Ambiguitatea care există în prezent, cu privire la definirea şi delimitarea 
conceptelor de mai sus, a condus şi conduce la confuzii impardonabile în 
definirea stadiului pe care l-a atins terorismul internaţional, ceea ce explică 
faptul că unele ţări nu recunosc faptul că s-ar confrunta cu fenomenul crimei 
organizate, în timp ce altele susţin, în mod eronat, că lupta împotriva mafiei 
este singura opţiune. Exemplul evenimentelor de la 11.09.2001 din SUA este 
mai mult decât edificator, act criminal care a readus lumea la realitate. 

Concluziile existente în ceea ce priveşte definirea şi clasificarea 
conceptuală a noţiunilor de mai sus au repercusiuni atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional, în sensul că nu se pot stabili cele mai eficiente strategii de 
contracarare a fenomenelor de criminalitate, crimă organizată şi mafie, în 
condiţiile în care nu există o viziune clară a fiecărui stat în parte asupra 
problemelor de natură infracţională cu care se confruntă. 

Pentru definitivarea conceptelor menţionate mai sus, şi îndeosebi al 
celui de crimă organizată, trebuie să ne axăm, în principal, pe particularităţile 
organizaţiilor criminale implicate în activităţi ilegale. 

Studiile elaborate pe această temă prezintă definiţii diferite ale 
organizaţiilor şi grupărilor criminale care desfăşoară activităţi ilegale, 
compatibile cu unul sau altul din conceptele menţionate. Punctul de referinţă al 
autorilor studiilor în domeniu l-a constituit definiţia dată mafiei de către 
Giuseppe Rizzoleto şi Gaetano Mosca în lucrarea „Mafioţii din Vicaria”, scrisă 
în 1863. Potrivit acestor autori „Mafia reprezintă o expresie curentă, folosită 
pentru a desemna un grup de indivizi aroganţi şi violenţi, uniţi între ei prin 
raporturi secrete şi de temut, aflaţi la originea unor acţiuni criminale”.2 

Folosirea noţiunii de Mafia, conform definiţiei date de autorii lucrării 
menţionate, s-a împământenit şi s-a internaţionalizat atât de mult, încât numărul 
teoreticienilor care au încercat să-i dea altă interpretare este extrem de redus. 
De altfel, acest concept nu a ridicat probleme atâta timp cât nu exista 
accepţiunea de „crimă organizată” şi necesitatea delimitării sferelor de 
cuprindere a acestor două concepte. 

Majoritatea specialiştilor în domeniu încearcă să caracterizeze crima 
organizată, folosindu-se, în principal, de aceleaşi criterii avute în vedere de 
autorii lucrării „Mafioţii din Vicaria”. 

                                                 
2 Mocuţa, Gheorghe – Criminalitatea Organizată şi Spălarea Banilor, Editura Noul Orfeu, 
Bucureşti, 2004, pag. 12; Cartea Albă a Crimei Organizate şi a Corupţiei, editată de Consiliul 
Suprem de Apărare al Ţării (C.S.A.T.), 1998, pag. 11. 


	Introducere 
	Capitolul 1 
	CRIMA ORGANIZATĂ, NOŢIUNE, DEFINIŢIE, ISTORIC 
	 
	1. Consideraţii generale 
	2. Definirea conceptului de crimă organizată 
	3. Criminalitatea economico-financiară 
	3.1. Factorii economici 
	3.2. Factorii psiho-sociali 
	3.3. Factorii juridici 

	4. Spălarea banilor murdari 
	4.1. Conceptul de spălare a banilor murdari 
	4.2. Obiectivele urmărite prin spălarea banilor 
	4.3. Forme şi metode de spălare a banilor 
	4.4. Pericolul derivat din spălarea banilor 
	4.5. Acorduri, convenţii şi programe internaţionale pentru combaterea spălării banilor murdari 

	5. Frauda în instituţiile financiare 
	5.1. Evitările 
	5.2. Frauda prin instrumente de acces 
	5.3. Frauda prin computer 
	5.4. Frauda prin telecomunicaţii 

	6. Traficul de droguri 
	6.1. Zonele cenuşii 
	6.2. Drogurile şi organizaţiile criminale 
	6.2.1. Heroina 
	6.2.2. Canabisul 
	6.2.3. Cocaina 
	6.2.4. Drogurile sintetice 

	6.3. Priorităţi actuale ale luptei antidrog 
	6.4. Concluzii privind traficul de droguri 

	7. Traficul de autoturisme provenite din furt 
	8. Traficul de arme, muniţie, explozivi, materiale nucleare, substanţe radioactive şi deşeuri toxice 
	Capitolul 2 CRIMA ORGANIZATĂ ÎN FOSTELE STATE TOTALITARE 
	1. Trăsături generale 
	2. Trăsături particulare 
	2.1. Crima organizată rusă 
	2.1.1. Geneza crimei organizate din spaţiul ex-sovietic 
	2.1.2. Trăsăturile caracteristice şi dimensiunea activităţilor criminale 
	2.1.3. Factori care au favorizat proliferarea grupărilor criminale ruse şi consolidarea poziţiei celor existente în perioada post-comunistă 
	2.1.4. Structura organizaţiilor criminale ruse 
	2.1.5. Organizaţii criminale ruse 
	2.1.6. Formele de manifestare a criminalităţii organizate ruse  
	2.1.7. Cooperarea cu organizaţii şi grupări mafiote străine 

	2.2. Triadele Chinezeşti 
	2.2.1. Trăsăturile caracteristice ale triadelor chinezeşti 
	2.2.2. Geneza organizaţiilor mafiote chinezeşti 
	2.2.3. Structura şi dimensiunile triadelor 
	2.2.5. Tendinţele actuale ale triadelor chinezeşti 



	Capitolul 3 CRIMA ORGANIZATĂ ÎN STATELE DEMOCRATICE 
	1. Italia 
	1.1. Trăsături caracteristice ale organizaţiilor mafiote italiene 
	1.2. Organizaţii mafiote italiene 
	1.2.1. Cosa Nostra 
	1.2.2. N’dragheta 
	1.2.3. Camorra 
	1.2.4. Sacra Corona Unita (Sfânta Coroană Unită) 


	2. Germania 
	3. Franţa 
	4. Spania 
	5. Marea Britanie 
	5.1. Preocupări ale organizaţiilor criminale 
	5.2. Măsuri de combatere a crimei organizate 

	6. Statele Unite ale Americii 
	6.1. Consideraţii generale 
	6.2. Cosa Nostra Americană – structură şi dimensiuni 
	6.3. Principalele activităţi ilicite desfăşurate de Cosa Nostra Americană 

	7. Cartelurile columbiene 
	7.1. Trăsăturile caracteristice 
	7.2. Geneza cartelurilor columbiene 
	7.3. Structura şi activitatea cartelurilor columbiene 
	7.4. Legături cu alte organizaţii criminale 
	7.5. Iniţiative de contracarare 

	8. Yakuza japoneză 
	8.1. Geneza şi evoluţia organizaţiilor mafiote japoneze 
	8.2. Trăsăturile caracteristice ale organizaţiilor mafiote de tip Yakuza 
	8.3. Structura şi dimensiunile organizaţiilor mafiote japoneze 
	8.4. Principalele activităţi ilicite desfăşurate de organizaţiile mafiote japoneze 
	8.5. Măsuri de combatere a activităţii ilicite ale organizaţiilor mafiote japoneze 


	Capitolul 4 CRIMA ORGANIZATĂ ÎN ROMÂNIA 
	1. Caracteristici generale 
	1.1. În perioada totalitară 
	1.2. În perioada de tranziţie 

	2. Caracteristicile criminalităţii în perioada de tranziţie 
	2.1. Infracţiunile de furt din avutul public şi privat  
	2.2. Abuzurile în serviciu, actele de delapidare şi gestiunile frauduloase 
	2.3. Contrabanda şi evaziunea fiscală 

	3. Crima organizată şi corupţia în unele sectoare strategice 
	3.1. În sectorul financiar-bancar 
	3.2. În sectorul construcţiilor de maşini 
	3.3. În sectoarele metalurgic, siderurgic şi al resurselor energetice 
	3.4. În domeniul petrolier 
	3.5. În sectorul prestărilor de servicii 
	3.6. În domeniul flotei maritime, fluviale şi de pescuit oceanic 

	4. Problematica drogurilor  
	4.1. Rutele de trafic 
	4.2. Porţile de intrare 
	4.3. Participanţii 
	4.4. Traficul de droguri 
	4.4.1. În domeniul laboratoare clandestine şi culturi 

	4.5. Consumul ilicit 
	4.6. Factori care facilitează traficul şi abuzul de droguri în România 
	4.7. Tendinţe 

	5. Falsul de monedă şi traficul ilicit cu aceasta 
	5.1. Mijloace străine de plată 
	5.2. Moneda naţională 
	5.3. Cărţi de credit 

	6. Traficul internaţional cu autovehicule furate 
	7. Traficul cu opere de artă 
	7.1. Considerente legislative 
	7.2. Realitatea contemporană, perspective 

	8. Traficul ilegal de armament, muniţii, explozivi, 
	substanţe radioactive şi nucleare 
	8.1. Arme şi muniţii 
	8.2. Explozivi şi substanţe toxice 
	8.3. Materiale nucleare şi substanţe radioactive 

	9. Migraţia ilegală 
	9.1. Caracteristici generale  
	9.2. Caracteristici şi forme de manifestare 
	9.3. Tendinţe de manifestare a fenomenului şi măsuri de contracarare 

	10. Prostituţia şi proxenetismul internaţionalizate 
	10.1. Trăsături generale 
	10.2. Trăsături particulare 

	11. Traficul transfrontalier cu fiinţe umane 
	12. Traficul ilegal de copii 
	13. Crima organizată şi agresarea fizică 
	13.1. Fenomenul „Racket” – Activităţi criminale desfăşurate de cetăţeni ai ţărilor ex-sovietice 
	13.2. Activităţi criminale desfăşurate de cetăţeni chinezi 
	13.3. Activităţi criminale desfăşurate de cetăţeni turci şi din ţările arabe 
	13.4. Activităţi criminale comise de cetăţeni autohtoni 


	Capitolul 5 
	IMPLICAŢIILE CRIMEI ORGANIZATE ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI 
	1. Climatul strategic 
	2. Factori interni care stimulează proliferarea 
	crimei organizate în România 
	2.1. În domeniul economic 
	2.2. În domeniul social 
	2.3. În sfera politicului 
	2.4. Grupuri implicate în crima organizată – caracteristici 
	2.4.1. Grupurile de interese 


	3. Principalele cauze, condiţii, domenii  
	şi forme de manifestare ale crimei organizate 
	3.1. Cauze şi condiţii 
	3.2. Principalele domenii şi forme de manifestare ale crimei organizate 

	4. Factori externi 
	4.1. Implicarea membrilor şi simpatizanţilor structurilor din ţara noastră aparţinând unor organizaţii teroriste străine, în activităţi specifice crimei organizate 
	4.2. Penetrarea societăţii româneşti de către crima organizată internaţională 
	4.3. Amplificarea tendinţelor de internaţionalizare a crimei organizate 

	5. Concluzii  

	Capitolul 6  
	UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND MIJLOACELE JURIDICE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CRIMEI ORGANIZATE 
	1. Mijloacele juridice de prevenire 
	şi combatere a crimei organizate  
	1.1. Penetrarea şi subvertirea statului de către crima organizată 
	1.2. Criminalitatea economico-financiară ca modalitate de infiltrare a grupărilor crimei organizate pe pieţele legale 
	1.3. Procesele de reformă economică: oportunităţi pentru penetrarea capitalurilor de provenienţă ilicită 
	1.4. Avantajele crimei organizate faţă de concurenţii săi legali  
	Resursele uriaşe de capital utilizate pentru: 
	1.5. „Spălarea banilor” – tendinţe actuale şi de perspectivă în spaţiul european 
	1.5.1. Principalele etape ale „spălării” banilor 


	2. Aspecte legislative de incriminare în România a unor infracţiuni din sfera crimei organizate  
	2.1. Circumstanţele agravante 
	2.2. Infracţiunea de asociere pentru săvârşirea de infracţiuni 
	2.3. Traficul şi consumul ilicit de droguri 
	2.4. Traficul de persoane 
	2.5. Regimul juridic al precursorilor 
	2.6. Comerţul electronic 
	2.7. Contrabanda 
	2.8. Falsul de monedă 
	2.9. Infracţiunea de spălare a banilor 
	2.10. Legea nr. 682 din 19 decembrie 2002 privind protecţia martorilor 
	2.11. Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate  
	2.12. Legea nr. 301/2004 privind Codul Penal al României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 575/29.06.2004 

	3. Convenţia Naţiunilor Unite  
	împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
	3.1. Scopul şi aplicaţiile instrumentelor 
	3.2. Cooperarea internaţională şi clauzele de asistenţă  
	3.3. Protecţia martorilor şi acordarea de asistenţă şi protecţie victimelor  
	3.4. Posibile instrumente viitoare 

	4. Acordul de cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere  
	5. Convenţia penală privind corupţia 

	Capitolul 7 
	ORGANIZAŢII ŞI ORGANISME INTERNAŢIONALE ŞI NAŢIONALE CU ATRIBUŢII ÎN COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE 
	1. Modalităţi juridice de cooperare 
	1.1. Preocupări ale Organizaţiei Naţiunilor Unite 
	1.2.1. Adunarea Parlamentară 
	1.2.2. Comitetul Miniştrilor  
	1.2.3. Secretariatul Consiliului Europei 
	1.2.4. Comitetul Mixt 
	1.2.5. Autorităţile specializate 

	1.3. Structuri ale Consiliului Europei cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii 
	1.3.1. Comitetul European pentru Probleme Criminale  

	1.4. Asistenţă juridică internaţională în materie penală 
	1.4.1. Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală 
	1.4.2. Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind asistenţa juridică în materie penală 
	1.4.3. Protocolul adiţional la Convenţia europeană privind informaţia asupra dreptului străin 

	1.5. Extrădarea 
	1.6. Supravegherea şi executarea hotărârilor judecătoreşti 
	1.6.1. Convenţia europeană pentru supravegherea persoanelor condamnate sau eliberate condiţionat 
	1.6.2. Convenţia Europeană asupra valorii internaţionale a sentinţelor represive 
	1.6.3. Transferarea persoanelor condamnate 
	1.6.4. Transmiterea procedurilor represive 

	1.7. Reguli speciale şi metode ale cooperării interstatale referitoare la anumite infracţiuni şi persoane 
	1.7.1. Combaterea terorismului internaţional 
	1.7.2. Protecţia patrimoniului cultural al popoarelor 
	1.7.3. Repatrierea minorilor 
	1.7.4. Confiscarea produsului criminalităţii 
	1.7.4.1. Convenţia europeană privind spălarea, depistarea, sechestrul şi confiscarea produselor infracţiunii 

	1.7.5. Acordul referitor la combaterea traficului ilicit de droguri desfăşurat în marea liberă 
	1.7.6. Reglementări specifice privind cooperarea referitoare la armele de foc şi la despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente 
	1.7.6.1. Controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către persoane particulare 
	1.7.6.2. Despăgubirea victimelor unor infracţiuni violente 


	1.8. Noi demersuri vizând perfecţionarea cooperării interstatale în materie penală şi armonizarea legislaţiilor statelor membre ale Consiliului Europei 
	1.9. Alte preocupări ale organismelor internaţionale pe linia prevenirii şi combaterii crimei organizate 
	1.9.1. Obiective 
	1.9.2. Strategii preventive 
	1.9.2.1. Strategiile directe  

	1.9.3. Strategiile de reprimare 
	1.9.4. Legislaţia procedurală 
	1.9.4.1. Începerea şi încetarea urmăririi penale 
	1.9.4.2. Probe şi mijloace de probă 

	1.9.5. Programe speciale 
	1.9.6. Penetrarea informativă a organizaţiilor criminale 

	1.10. Concluzii 

	2. Modalităţi poliţieneşti de cooperare 
	2.1. Necesitatea cooperării poliţieneşti 
	2.2. Modalităţi de cooperare prevăzute în documente internaţionale 
	2.2.1. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 
	2.2.2. Recomandarea nr. R (2000) a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre 

	2.3. Organizaţii poliţieneşti de luptă împotriva crimei organizate 
	2.3.1. Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală (O.I.P.C.) – INTERPOL 
	2.3.2. EUROPOL 
	2.3.3. Centrul Regional SECI de Combatere a Infracţionalităţii Transfrontraliere 
	2.3.3.1. Componenta externă a Centrului SECI 
	2.3.3.2. Componenta internă (Punctul Naţional Focal) 

	2.3.4. Superprocura 
	2.3.5. Centrul informativ unic 
	2.3.6. Preocupări în domeniul cooperării şi unele organisme interne de poliţie 

	2.4. Organisme româneşti cu vocaţie în domeniul prevenirii şi combaterii crimei organizate  
	2.4.1.1. Structura Agenţiei Naţionale Antidrog 
	2.4.1.2. Atribuţiile Agenţiei: 

	2.4.2. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 
	2.4.3. Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
	2.4.4. Direcţia Naţională Anticorupţie 
	2.4.4.1. Atribuţiile Direcţiei Naţionale Anticorupţie  
	2.4.4.2. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie  
	2.4.4.3. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
	2.4.4.4. Aspecte procedurale  
	2.4.4.5. Cooperarea internaţională 

	2.4.5. Autoritatea Naţională a Vămilor 
	2.4.5.1. Atribuţiile Autorităţii Vamale 

	2.4.6. Garda Financiară 
	2.4.7. Poliţia de Frontieră Română 
	2.4.9. Direcţia Generală de Combatere a Criminalităţii Organizate  
	 
	2.4.9.1. Scurt istoric 
	Serviciul 5 – Exploatarea tehnică 








