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Institutul Siracuza
nstitutul Internaţional pentru Justiție si
Drepturile Omului - Siracuza este un
centru juridic independent situat în
Sicilia, Italia. El beneficiază de statutul
de consultant al Organizației Națiunilor
Unite (ONU) și este membru în Rețeaua
de Prevenire a Criminalității și Drept
Penal a ONU.

În acest raport, Sud Estul Europei Europe (SEE) se referă la/și include
Albania, Bosnia și Herțegovina (BH), Bulgaria, Croația, Grecia,
Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Romania, Serbia, Slovenia
și Turcia. Sub-regiunea Balcanilor de Vest (BV) include Albania,
Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și
Serbia.
Toate mențiunile referitoare la Kosovo trebuie înțelese în contextul
Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1244 (1999) și al Poziției
Curții Internaționale de Justiție referitoare la declarația de
independentă a Kosovo (2010).

Inaugurat în 1972, Institutul Siracuza are o dublă misiune:
protejarea drepturilor omului prin respectarea legii și
pedepsirea unor infracțiuni grave ce afectează pacea și
securitatea. Inspirându-se din Dreptul Internaţional, din
standarde și cele mai bune practici, Institutul este angajat în
întărirea sistemului de justiție și al instituțiilor de protejare a
legii pe măsura ce se confrunta cu o criminalitate tot mai
complexă și amenințări la adresa securității. Misiunea noastră
principală este furnizarea suportului tehnic sistemelor de
justiție naționale, oferind cursuri și pregătire profesioniștilor
din prima linie, cât și viitoarei generații de specialiști in drept,
facilitând dialogul strategic între instituții, sectoare și țări. De
asemenea, Institutul pregătește analize și face cercetare de
vârf pentru a combate lacunele și vulnerabilitățile efortului
global în combaterea grupurilor si rețelelor de criminalitate
organizată.

se numără statutul de membru fondator al Curții Penale
Internaționale, al cărui proiect inițial a fost elaborat în
Siracuza, dar și convențiile ONU privind tortura și crima
organizată transfrontalieră, precum și altele. În ultima
perioadă, s-a acordat asistență țărilor din Africa Francofonă
în procesul de elaborare a legilor de combatere a comerțului
ilicit de medicamente contrafăcute. Am pregătit comandanți
din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord
(NATO) privind relația dintre Sharia și dreptul umanitar
național, am sprijinit ONU și alte investigații oficiale în
legătură cu fosta Iugoslavie, Libia și Afganistan și am
conceput instrucțiuni pentru investigații naționale si
internaționale ale criminalității atroce.1 De asemenea,
Institutul a facilitat dialogul privind drepturile omului între
Italia și Iran și a contribuit cu literatură de vârf privind justiția
și drepturile omului în lumea arabă. Bazându-ne pe experiența noastră în SEE, finalizăm instrucțiunile internaționale
pentru guverne și mediul de afaceri împotriva comerțului
ilicit.2
În aproape 50 de ani de operațiuni, în principal în Europa și
Balcani, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Institutul Siracuza
s-a impus ca un centru Mediteraneean și partener de
încredere atât pentru guverne, societatea civilă, cât și pentru
sectorul privat. Activitatea Institutului împotriva rețelelor
criminale dinamice continuă: un viitor set de recomandări va
lua în considerare amenințarea pe care crima organizată o
reprezintă pentru infrastructura esențială a fiecărei națiuni.

Conținutul acestui raport nu reflecta în mod explicit poziția sau
politica Institutului International pentru Justiție și Drepturile Omului
- Siracuza (Institutul Siracuza) sau a altor contributori și nu implică
susținerea Institutului.
Denumirile și prezentările de materiale din acest raport nu sugerează

În ultimii ani, Institutul a contribuit, în mod notabil, la
elaborarea și negocierea unor instrumente de referință în
domeniul justiției naționale și a Uniunii Europene (UE) în
domeniul justiției globale și transfrontaliere. Printre acestea

www.siracusainstitute.org

exprimarea niciunei opinii de către Institutul Siracuza în legătura cu
statutul vreunei țări, teritoriu sau oraș, al reprezentanților săi sau în
legătură cu delimitarea frontierelor și hotarelor.

Comentariile pe marginea acestui raport sunt bine-venite și pot fi
trimise la:
Siracusa Institute
Via Logoteta 27
Siracusa 96100
Italy

publications@siracusainstitute.org
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Prefață
Este o onoare să prezint, în numele
Institutului Internațional pentru Justiție
și Drepturile Omului Siracuza,
contribuția adusă luptei împotriva
comerțului ilicit în de Sud-Estul Europei
(SEE). Rezolvarea decalajului în
implementare s-a dezvoltat dintr-un
proiect de trei ani în întreaga regiune:
Consolidarea Combaterii Comerțului
Ilicit în SEE (SEE-IMPACT).
Lansat în septembrie 2017, SEE-IMPACT a presupus cercetarea la nivel național și analiză regională, oferirea de pregătire
inovatoare bazată pe rezultate analitice și implicarea a peste
500 de lideri, factori de decizie și specialiști de-a lungul unui
șir de consultări și dialog strategic la nivel național și regional.
Echipele noastre juridice/politice și logistice din Siracuza, cu
sprijinul unor experți foarte motivați din regiunea SEE, nu s-au
sfiit să adreseze întrebări la care nu există răspunsuri comode.
Au fost creativi, au ascultat și au făcut schimb de idei și
experiențe cu partenerii naționali din cadrul unor jurisdicții
nenumărate, toate motivate de același scop: să caute noi căi și
soluții pentru a depăși unele dintre cele mai dificile provocări
cu care se întâlnesc justiția și forțele de ordine în activitatea lor
cotidiană, de neinvidiat, de a se confrunta cu comerțul ilicit și
infracțiunile asociate.
Din 1999, Institutul Siracuza a conceput și a furnizat mai multe
proiecte inovatoare, de asistență tehnică cu impact în
beneficiul comunității de justiție în general, unele dintre cele
inițiale având loc în Balcanii de Vest. Conform acestei tradiții,
SEE-IMPACT a fost unul ambițios, atât din punct de vedere al
dimensiunii regionale, cât și al subiectului ales. Într-un anumit
sens, comerțul ilicit este ochiul uraganului, locul spre care
converg criminalitatea și amenințările de securitate. Iar lupta
împotriva comerțului ilicit este domeniul care întruchipează cel
mai bine nevoia urgentă ca țările să implementeze structuri
neconvenționale și să încurajeze noi abordări guvernamentale
îndrăznețe.
Comerțul ilicit este o amenințare care se extinde cu mult
dincolo de regiune. Este o amenințare pentru noi toți. Asta
înseamnă că niciun organism de justiție, Guvern sau țară nu
poate reuși singur. Reușitele vor veni doar prin acțiune
colectivă a partenerilor din aceeași regiune și a aliaților lor
internaționali. Din acest motiv, SEE-IMPACT a colaborat cu
experți din organizații internaționale, precum și cu lideri
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Aprecieri
guvernamentali și oficiali din forțele de ordine și justiție din
întreaga SEE, toate reunite în jurul unui proiect unic de
colaborare, menit să facă o diferență.
Acest raport reflectă angajamentul Institutului față de țările
din SEE. Este, de asemenea, primul studiu trans-sectorial
privind comerțul ilicit din regiune și primul care schițează o
imagine la nivel regional a punctelor forte și a vulnerabilităților
sistemelor de justiție în abordarea fenomenului. Poate mai
important, raportul sugerează o cale de urmat prin deblocarea
potențialului pentru acțiuni mai eficiente și pentru colaborare.
Anularea decalajului în implementare reflectă, de asemenea,
angajamentul Institutului pentru o Europă unită, capabilă să
conducă prin exemplu în lupta împotriva crimei organizate
internaționale.
Doresc să le mulțumesc instituțiilor noastre partenere din
regiune și din afara acesteia, pentru sprijinul lor ferm. În
special, îi sunt recunoscător directorului Centrului Sud Est
European de Aplicare a Legii (SELEC), Snejana Maleeva,
ambasadorilor și personalului misiunilor Organizației pentru
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și delegațiilor UE
din SEE, precum și lui Alfredo Nunzi din cadrul Europol, lui
Howard Pugh și Simone di Meo. De asemenea, doresc să
mulțumesc conducerii Interpol, Oficiului ONU pentru Droguri
și Criminalitate (UNODC), Europol și SELEC, care au contribuit
la dialogul regional al Institutului la un nivel înalt în 2018.
În numele echipei mele de la Institutul Siracuza, transmit cea
mai profundă recunoștință Guvernelor și autorităților publice
din SEE, pentru implicarea și contribuțiile lor la succesul
acestui proiect. Institutul este pregătit să ofere tot sprijinul
necesar, în lunile și anii următori, pentru a consolida și
valorifica progresul care a fost făcut pentru a închide lacunele
ramase în punere în aplicare și impunere, și pentru a fauri o
cale unită înainte, pe măsura ce ne confruntăm împreună cu
acest flagel al secolului 21.

Acest raport a fost elaborat de echipa
de bază a SEE-IMPACT: Filippo Musca,
Tobias Freeman, Stefano Betti,
Ambasador Dr. Uglješa Zvekic, John M.
Sellar OBE și Flavio Bellio. Ei au fost
susținuți de actuali și foști membri ai
echipei Siracuza.
Aprecieri îi sunt aduse și domnului Stefano Betti, consilier
juridic/politic pentru îndrumarea sa practică pe tot parcursul
implementării proiectului și pentru contribuția semnificativă
la elaborarea acestui raport.
Rezolvarea decalajului în implementare se bazează pe
viziunea împărtășită de consilierul regional al proiectului,
ambasadorul Zvekic, unul dintre cei mai importanți
susținători ai SEE împotriva corupției și crimei organizate.
John M. Sellar a îmbinat experiența noastră în cercetare și
eforturile de consolidare a instituțiilor cu perspectiva practică
a forțelor de ordine care își desfășoară activitatea în teren.
Dialogurilor strategice inter-instituționale ale Institutului le-au
oferit relevanță si formă concretă, Neville Blackwood, Paula
Lavric și Bernard Rabatel, consilieri de formare profesională.

Consilieri naționali
Pentru a înțelege dimensiunile regionale ale luptei împotriva
comerțului ilicit, a fost esențială o înțelegere textuala a
răspunsului justiției penale în jurisdicțiile individuale.
Institutul dorește să mulțumească consilierilor naționali ai
proiectului: Dr. Evisa Kambellari și Dr. Brunilda Bara (Albania), Profesor Asistent Almir Maljević (BH), Profesor Asistent
Iva Pushkarova (Bulgaria), Profesor Asistent Anna-Maria
Getoš Kalac (Croația), Profesor Asistent Ioannis Androulakis
(Grecia), Arben Isufi și Profesor Asistent Xhevdet Halili
(Kosovo), Profesor Asociat Miloš Vukčević (Montenegru),
Profesor Miodrag Labović (Macedonia de Nord), Profesor
Asociat Andra-Roxana Trandafir (România), Profesor Dragan
Simeunović si Profesor Asistent Ivana Damnjanović (Serbia),
Dr. Sandra Damijan (Slovenia) și Dr. Behsat Ekici (Turcia).

Parteneri instituționali relevanți
Mulțumiri speciale sunt adresate partenerilor naționali ai
Institutului Siracuza, incluzând aici ministerele relevante,
justiție și forțe de ordine, fără sprijinul cărora un proiect de
asemenea anvergură nu ar fi fost posibil.

Finanțare
Institutul este recunoscător PMI IMPACT, o inițiativă globală
de finanțare a Philip Morris International, care finanțează
proiecte de combatere a comerțului ilicit.

Pentru revizuirea acestui raport, Institutul îi mulțumește de
asemenea Dr. Iole Fontana pentru asistența ei de cercetare și
lui Maurizio Salustro pentru informațiile relevante furnizate
proiectului inițial. Alberto Pasquero a contribuit, de asemenea, cu experiența și consilierea sa regională.

Jean-François Thony
Președinte, Institutul
Siracuza/Rennes
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Cuvântul înainte
Comerțul ilicit nu este nou pentru SEE.
Unele forme, cum ar fi contrabanda de
sare, tutun și traficul de carne vie, deși
se manifestă diferit și variază în
intensitate și amploare, au o practică
îndelungată chiar și atunci când harta
geopolitică a regiunii era destul de
diferită de cea actuală.
Mai mult, fenomenul nu a fost niciodată apanajul exclusiv al
lumii interlope. În acest scop, merită menționată interacțiunea
complexă între lumea afacerilor, cea politică și criminalitatea
organizată. Institutul Siracuza a dus o muncă de pionierat în
punerea bazelor pentru o abordare strategică a comerțului
ilicit în regiunea SEE. Acest lucru este esențial, deoarece, în
ciuda omniprezenței sale, cunoștințele in acest domeniu sunt
rare.
Analiza disponibilă este adesea lipsită de susținere științifică,
iar datele sunt limitate și adesea nesigure. Îmbunătățirea
acestor cunoștințe poate oferi o imagine mai exactă a situației
din regiune și la nivel național. De asemenea, este nevoie de o
mai bună cunoaștere pentru a înțelege modurile și eficacitatea reacțiilor sistemelor de justiției la adresa comerțul ilicit, în
vederea identificării direcției de urmat.
Acest raport se concentrează asupra principalelor manifestări
ale comerțului ilicit care au loc astăzi în regiune. În același
timp, recunoaște anumite forme de comerț ilicit care sunt mai
puțin cunoscute publicului și mai puțin controlate de actorii
din domeniul justiției. Proiectul care stă la baza acestui raport,
SEE-IMPACT, este, de asemenea, unic din punct de vedere al
metodologiei “experimentale” utilizate. Evaluările inițiale ale
consilierilor naționali și regionali au fost testate și perfecționate prin comunicare la nivel național și regional. Noi informații
au devenit disponibile prin intermediul comunicării și au fost
apoi folosite la finalizarea acestui raport. Comunicarea
națională a inclus cursuri de formare pe teme specifice (de
exemplu, utilizarea informațiilor, investigații sub acoperire și
financiare etc.) care adresează dificultățile practice și
obstacolele justiției in lupta cu comerțul ilicit, așa cum sunt
descrise în acest raport.
Participanții și-au împărtășit experiența profesionala într-un
mediu cooperant și au obținut o perspectivă mai profundă
asupra provocărilor operaționale și a modului de a le depăși.
În general, informațiile generate de acest proiect au fost
bogate și variate.
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În plus, echipa de proiect a participat la conferințe organizate
în comun cu UNODC și Inițiativa Globală împotriva Crimei
Organizate Transnaționale (GITOC), care, în aceeași perioadă
de timp, au lucrat în regiune la proiecte complementare de
luptă împotriva crimei organizate și corupției. Acesta este un
exemplu destul de rar de cooperare și sprijin reciproc între
entitățile internaționale implicate în proiecte conexe în
aceeași regiune.
SEE este o regiune foarte dinamică și bogată: istoric,
economic, cultural, lingvistic, religios, politic, dar și din punct
de vedere al dinamicii criminalității. Istoric, a fost pentru o
lungă perioadă de timp împărțită între Imperiul Austro-Ungar
și Imperiul Otoman. Declanșarea Primului Război Mondial s-a
produs în regiune (asasinarea la Sarajevo a prințului Ferdinand și a soției sale) și s-a dovedit a fi un câmp de luptă
important în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Timp
de 45 de ani, 10 din 12 țări participante la acest proiect au
implementat economii socialiste și sisteme politice autoritare.
Ulterior, destrămarea Iugoslaviei în tragicul conflict din
secolul al ‘90 a scos la iveală partea întunecată a regiunii și a
dat avânt forțelor intolerante și opresive. În urma căderii
Zidului Berlinului și a regimurilor socialiste din SEE, au avut
loc reforme funcționale, atât politice cât și economice. Și
totuși, astăzi, din cele 12 țări participante la studiu, șapte sunt
încă în procesul de aderare la UE. Printre cele așteptându-și
rândul, calea Turciei, țară candidată pentru un sfert de secol,
este aproape stagnată, în timp ce majoritatea celor șase
entități ale BV manifestă o preferință clară pentru aderarea la
UE.
Politica regională, în special în cele șase țări din Balcanii de
Vest (care include cinci entități din fosta Iugoslavie plus
Albania), este încă complexă, complicată și îi lipsește un
ingredient foarte necesar: încrederea reciprocă. În plus, UE nu
este singurul actor internațional din regiune. Toate, cu
excepția Kosovo, sunt membre ONU și toate, cu excepția BH,
Serbia și Kosovo sunt membre NATO. Toate cele trei “mari
puteri” (SUA, Rusia și China) sunt active în regiune, la fel ca și
țările din zona Golfului.

banilor, în special) este specifică comerțului ilicit. În plus,
interacțiunea menționată mai sus între lumea interlopă și
instituțiile politice/de afaceri, precum și alte asocieri oportunistice ocazionale, sunt prezente în regiune. Aceste aspecte
sunt demonstrate de prezența grupurilor internaționale de
criminalitate organizată în SEE, precum și de operațiunile
transnaționale ale grupurilor infracționale din SEE la nivel
mondial. Dinamica criminalității și legătura cu comerțul ilicit
din regiune sunt exemple par excellence ale criminalității
transnaționale moderne, implicând o mare varietate de
oportunități infracționale, care se intersectează adesea cu
economia legală. Prezentul raport ilustrează în mod clar
aceste aspecte.
Dar, identifică clar care sunt potențialele realizări, precum și
viitoarele limitări ale justiției. Astfel, în special în țările
ex-socialiste din regiune, s-au depus eforturi mari pentru
reformarea și modernizarea capacităților justiției. Rolul țărilor
donatoare a fost și este încă critic în acest sens. În mod
evident, interesul donatorilor este determinat de obiectivul de
a alinia țările candidate din SEE la acquis communautaire, dar
și de faptul că țările donatoare se numără printre principalele
piețe finale pentru fluxurile comerciale ilicite tranzitând
regiunea SEE. Este o relație, reciproc avantajoasă și esențială
dacă este stimulată continuu. Raportul arată că investițiile în
reforma justiției nu sunt suficiente per se pentru a controla
comerțul ilicit.
Contextul instituțional și politic în care reformele ar trebui să
fie implementate este, de asemenea, de o importanță
crucială. Deoarece tendințele comerțului ilicit sunt, într-o
mare măsură, determinate de economia si politica cererii/
ofertei, la fel este și reacția la aceasta. O configurație politică
și instituțională favorabilă creează condițiile pentru ca
sistemul de justiție să răspundă strategic și într-o manieră
utilă și eficientă. O conducere strategică, profesionalism și

independență politică reprezintă o conditio sine qua non
pentru o luptă eficientă împotriva comerțului ilicit.
În același timp, este important să înțelegem nu numai
impactul negativ al comerțului ilicit, ci și circumstanțele care
creează stimulente pentru activitatea ilicită și un grad de
legitimitate pentru infractori. Aceștia furnizează protecție si
servicii esențiale. In acest sens, prevenirea este o parte
importanta a reacției. Rolul societății civile (organizații
neguvernamentale - ONG-uri, grupuri de reflecție, cercetători
și mediul academic, jurnalism de investigație etc.) și al
sectorului privat este de o importanță fundamentală.
Rezistența comunității la comerțul ilicit este esențială și
trebuie dezvoltată și prețuită în continuare. De asemenea,
există o necesitate de a dezvolta și aprecia o cultură de
integritate în justiție, una bazată pe profesionalism, integritate, legalitate și independență.
“Decalajul în implementare” va rămâne activ chiar și în
sistemele de justiție cele mai bine echipate și instruite, dacă
acestea sunt separate de obiectivele și acțiunile de prevenire
a criminalității și nu reușesc să se implice pro activ cu
societatea civilă și cu actorii din mediul privat.
În plus, reacția justiției nu poate spera să aibă succes decât
dacă se poate dezvolta o cultură a rezistentei în comunitățile
de cetățeni și de actori în domeniul justiției. Aceasta este o
perspectivă strategică care necesită o atenție din ce în ce mai
sporită. Sper că Institutul Siracuza va continua să îmbrățișeze
această direcție de lucru.
Mă simt onorat și privilegiat să fi fost asociat cu acest proiect,
cu echipa care îl susține și cu Institutul Siracuza.
Ambasadorul Uglješa Ugi Zvekic
Consilier regional
Belgrade/Vienna

SEE este încă la o răscruce de drumuri între Est și Vest. Este
încă principala zonă de tranzit pentru multe bunuri și servicii
comercializate ilicit, deși unele sunt produse și multe
consumate chiar în regiune.
Este adevărat că marea majoritate a comerțului ilicit este
apanajul crimei organizate, adesea facilitată de corupție.
Veniturile obținute sunt investite și reinvestite în regiune, cât
și în afara acesteia. Această constelație paradigmatică de
fenomene infracționale (crima organizată, corupția și spălarea
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Rezumat și recomandări-cheie
Rezolvarea decalajului în implementare evidențiază
principalele constatări și recomandări rezultate dintr-un
proiect cu durata de trei ani în Sud-Estul Europei (SEE).
Consolidarea luptei împotriva comerțului ilicit în SEE
(SEE-IMPACT) este un proiect al Institutul Internaţional
pentru Justiție si Drepturile Omului - Siracuza de
cercetare și consolidare a capacităților instituționale.3

În prima sa fază, SEE-IMPACT a cartografiat și a
evaluat implementarea structurilor de justiție
referitoare la lupta împotriva comerțului ilicit în 12
jurisdicții: Albania, Bosnia și Herțegovina (BH),
Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo,* Muntenegru,
Macedonia de Nord, România, Serbia, Slovenia și
Turcia. Un scop central a fost identificarea
provocărilor practice și a obstacolelor întâmpinate
de justiție în combaterea comerțul ilicit în SEE, atât
specifice fiecărei țări, cât și cele comune majorității,
dacă nu tuturor, din regiune. Cea de-a doua etapă a
proiectului a fost dedicată întăririi capacității unui
spectru larg de instituții de protejarea legii, justiției
și altor actori relevanți în anumite jurisdicții.4
După cum ilustrează clar acest raport, SEE nu este
o regiune omogenă care se confruntă cu comerțul
ilicit în mod uniform. De-a lungul secolelor, țările din
regiune au urmat traiectorii diferite și uneori legate
între ele, reprezentând un mozaic de identități
culturale, religioase și lingvistice. În același timp,
există mai multe aspecte care unesc țările din SEE
și comunitatea europeană, decât cele ce le separă.
Unele țări din SEE sunt state membre ale UE din
2004, sau în 1981 în cazul Greciei. Altele progresează în lunga călătorie către aderarea la UE (a se
vedea anexa 4). Pe măsură ce entități din Balcanii
de Vest (BV) au ieșit din conflictul devastator care a
dus la dezintegrarea Iugoslaviei în 1992, alți
parteneri regionali au suferit schimbări economice
și sociale profunde după căderea Cortinei de Fier.
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Și totuși, toate împărtășesc aceeași poziție
strategică pe hartă, ca punți între Est și Vest.

străinătate, precum și de a recruta noi membri în contextul
dificultăților socio-economice și al circumstanțelor politice
din regiunea SEE.
Rețelele de crimă organizată puternice și sistemele de justiție
încă fragile contribuie la lipsa de răspundere penală pe scară
largă în SEE. În plus, cu un punct de sprijin în SEE și țările din
diaspora, unele GIO-uri își consolidează rețelele transnaționale, extinzându-și în același timp portofoliile infracționale. Cu
alte cuvinte, grupurile locale “se globalizează” pentru a-și
integra lanțurile de aprovizionare pe anumite piețe (de
exemplu, droguri ilicite) și pentru a realiza o dezvoltare
economică și profituri din ce în ce mai mari.6
Din aceste motive, nu ar trebui să subestimăm amenințarea
comerțului ilicit sau ramificațiile acesteia pentru regiunea
SEE și nu numai. Acum, mai mult ca oricând, grupurile
infracționale SEE sunt gata să își extindă în continuare rolul în
scheme complexe, de mare anvergură, de comerț ilicit. După
cum demonstrează experiența Italiei, expansiunea GIO-urilor

din SEE în străinătate prezintă, de asemenea, vulnerabilități
sporite pentru țările din SEE, prin infiltrarea crescută în
economia legală. Se preconizează că această tendință se va
accelera ca urmare a restricțiilor generate de COVID-19 și a
recesiunii globale actuale.

Manifestări vechi și noi ale comerțului
ilicit
Ca și altele din întreaga lume, țările din SEE se confruntă cu
balaurul cu multe capete care îl reprezintă comerțul ilicit: un
fenomen fluid și uneori perturbator care cauzează daune
devastatoare (a se vedea capitolele 2.1-2.3). Printre alte
consecințe, comerțul ilicit pune în pericol sănătatea și
siguranța cetățenilor, veniturile guvernamentale care altfel ar
fi putut fi folosite pentru stimularea serviciilor esențiale și
înăbușă concurența și antreprenoriatul în domeniul afacerilor.

OCG Kompania Bello’s global reach and the investigation
that brought it down (Operation Los Blancos)

THE NETHERLANDS

UNITED KINGDOM

Rolul istoric al SEE, drept coridor de tranzit pentru
persoane și bunuri, a contribuit, fără îndoială, la
diversitatea sa culturală bogată. Dar aceleași
caracteristici geografice sunt exploatate de indivizi
lipsiți de scrupule, înclinați să abuzeze infrastructura, economiile fragile și instituțiile din regiune
pentru a se angaja în diverse forme de comerț ilicit.

GERMANY
HUNGARY

SWITZERLAND

ROMANIA

ALBANIA
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GREECE

Noua față a grupurilor si
rețelelor infracționale din SEE
În timp ce țările SEE pot reprezenta piețe relativ
mici pentru bunuri și servicii ilicite, comercializate
ilegal, grupurile infracționale organizate (GIO)
prezente în regiune se află în prim-planul unei noi
etape a globalizării criminalității. Acest aspect este
reflectat de influența crescândă a unor GIO-uri din
Balcanii de Vest la nivel internațional, în special în
alimentarea rutelor de trafic de droguri (a se vedea
secțiunea 3.1.1 și anexa 3.1), printre alte forme de
comerț ilicit. Pe lângă consolidarea prezenței lor în
Europa de Sud-Est, aceste grupuri sunt active în
țări cu comunități mari de diaspora (de exemplu,
Olanda, Italia, Turcia, Africa de Sud etc.).5 În plus,
“celulele” separate și-au dovedit capacitatea de a
coopera cu corespondenți din America Latină și din
alte părți ale lumii, de a coordona operațiunile în

DUBAI

ECUADOR

Base for Kompania Bello’s
ringleader, a 40-year
old Albanian

FIVE-YEAR RESULTS
4 tonnes, cocaine
EUR 5.5 million, cash

Kompania Bello arrests
Encrypted communications by Kompania Bello

104 arrests

Cocaine shipping routes to major European ports
Source: Europol
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Țările SEE nu sunt imune la niciuna dintre cele șase forme de
comerț ilicit pe care s-a concentrat acest proiect: comerțul
ilicit cu droguri, arme de calibru mic și arme ușoare, produse
din tutun, bunuri culturale, traficul de persoane și contrabanda cu emigranți (a se vedea secțiunea 3.1.1 și anexa 3).
Cu toate acestea, numai una dintre aceste piețe consacrate
reprezintă, în realitate, subiectul celei mai mari părți a
investigațiilor și urmăririlor penale; sistemele de justiție își
investesc în primul rând resursele pentru a răspunde
infracțiunilor legate de droguri și, chiar și în acest context,
posesia de droguri este mult mai frecvent investigată, decât
infracțiunile grave de trafic de droguri (a se vedea capitolul
4.2, prioritățile anchetei, domeniile neglijate).

Evaluarea impedimentelor din justiție

Acest lucru contrastează cu numărul în general mult mai mic
de investigații și urmăriri penale împotriva traficului de ființe
umane (TFU), de exemplu, chiar dacă majoritatea țărilor din
SEE sunt țări de origine, de tranzit și de destinație pentru
persoanele traficate. O explicație ar putea fi aceea că
procurorii din mai multe țări manifestă tendința de a încadra
greșit cazurile de trafic de persoane drept prostituție sau
“proxenetism”, infracțiuni care sunt mai ușor de dovedit, dar
care nu reflectă exploatarea asociată cu practicarea TFU.

Inevitabil, procesul de integrare europeană și, în special,
încorporarea de către țările candidate a acquis communautaire al UE în sistemele lor juridice (a se vedea capitolul 2.4,
care leagă aderarea UE la lupta împotriva comerțului ilicit), au
oferit un impuls, stimulente și un cadru general pentru
actualizarea legislației perimate și crearea de noi instituții și
mecanisme. Dar entuziasmul de a răspunde cererilor externe
de modernizare a fost criticată pentru că a condus uneori la
rezultate confuze și parțial contradictorii. La rândul său, lipsa
de familiarizare cu noile proceduri poate determina specialiștii să le implementeze cu mai multă reținere sau doar
parțial.

În ceea ce privește amploarea contrabandei cu tutun în
regiune, “numărul obscur” (sau nivelul la care această formă
de comerț ilicit trece nedetectată) poate fi foarte mare.
Contrabanda cu tutun arată o diviziune clară a etapelor și a
sarcinilor, crima organizată fiind implicată în contrabanda
internațională în și dinspre SEE. Grupurile mici, familiile și
indivizi, incluzând aici și comunitățile din diaspora, joacă, de
asemenea, un rol în distribuția pe piețele de desfacere.
Alte forme de comerț ilicit (de exemplu, bunurile culturale de
patrimoniu, proprietate intelectuală, bunuri contrafăcute,
alcool, vehicule furate, țiței și produse petroliere, trafic de
deșeuri și alte tipuri de infracțiuni împotriva mediului etc.)
sunt prezente în regiune, dar par a fi neglijate de instituțiile
de aplicare a legii (a se vedea secțiunea 3.1.2). O combinație
de factori probabil explica acest lucru, inclusiv posibilitatea
ca anumite tipuri de comerț ilicit să fie comise mai rar decât
altele. Cu toate acestea, consultările Institutului au subliniat
faptul că o prioritate politică mai mare este atribuită în mod
tradițional anumitor tipuri de infracțiuni, în dauna altora. În
consecință, este posibil ca anchetatorii să nu dispună de
instrumente, competențe sau expertiză adecvate pentru a
detecta manifestările flagrante ale comerțului ilicit care pur și
simplu scapă “sub radar”. Acesta este cazul comerțului ilicit
cu produse medicale, care reprezintă o creștere a GIO-urilor
la nivel mondial (a se vedea secțiunea 3.1.3). Posibilitatea
unor cazuri de cooperare locală între grupuri organizate și
funcționarii publici nu poate fi de asemenea exclusă,
împiedicând astfel din fașă eforturile de constatare a
infracțiunilor sau obstrucționând în orice alt mod justiția (vezi
secțiunea 3.1.4, o aprofundare a comerțului ilicit cu lemn).
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Pe măsură ce țările din SEE încep să înțeleagă necesitatea
urgentă de a combate mai amplu comerțul ilicit, ca rezultat
adesea unificat al rețelelor multi-infracționale (a se vedea
secțiunea 2.3.3, încurajarea perspectivelor trans-sectoriale),
acestea se pot baza pe cadre juridice actualizate, care sunt,
în general, adecvate scopului (a se vedea capitolul 4.1). Într-o
mare măsură, tratatele internaționale relevante au fost
ratificate și transpuse în legislația internă, deși sunt detectate, printre altele, unele lacune și inconsecvențe legate de
infracțiunile de TFU (a se vedea capitolul 4.2).

În plus, procesul de adaptare culturală și practică la modificările relativ recente (și uneori de mare amploare) ale
sistemelor de justiție, inclusiv tendința de a implementa
sisteme de drept continental, nu este încă finalizat (a se
vedea capitolul 4.4, dificultățile cercetării și urmăririi penale).
În special, conceptul de cercetare penală supravegheată de
procuratură, nu a fost des implementat și încă mai are
potențialul de a provoca tensiuni între poliție și procurori,
deși situația s-a îmbunătățit în ultimii ani.
Tensiunile ocazionale dintre poliție și procurori fac parte din
provocările mai ample ale urmăririi penale, urmare a unor
culturi și reguli instituționale. Acestea tind să încurajeze
instituțiile în direcția auto-suficienței și concurenței asupra
bugetelor publice și obținerii notorietății, în dauna
colaborării între partenerii din aceeași “sistem” de justiție (a
se vedea capitolul 4.5, coordonarea inter-agenții). Astfel de
atitudini înrădăcinate și greu de eliminat nu ar fi posibile,
dacă guvernele ar decide să combată în mod serios comerțul
ilicit și să valorifice toate resursele pe care le are la dispoziție.
De asemenea, aceste atitudini subliniază necesitatea unei
schimbări de paradigmă în modul în care forțele de ordine și
justiția măsoară și evaluează “succesul” în lupta împotriva
criminalității organizate transnaționale (a se vedea Recomandarea 5 și secțiunea 2.3.4). În legătură cu aceste aspecte, în
unele țări, se pare că funcționari din ministerul de interne și
parchetele sunt angajate într-o competiție pentru a decide
cine ar trebui să controleze urmărirea penală, în special
asupra celor legate de infracțiuni grave, ar fi crima organizată
și corupția.

În SEE, ca și în alte părți, autoritățile nu au un control
centralizat în combaterea comerțului ilicit. Mai degrabă,
competențele și responsabilitățile de constatare și combatere a comerțului ilicit sunt dispersate între mai multe
instituții naționale. În consecință, instituțiile angrenate în
activități de urmărire penală pot avea informații cu privire la
anumite aspecte infracționale, în timp ce este posibil ca
niciuna să nu aibă o imagine de ansamblu a fenomenului
infracțional. Dar eforturile comune de a obține această
imagine sunt esențiale pentru ca anchetatorii să înțeleagă
profunzimea și amploarea activității infracționale. Deși încă
nu foarte răspândite, eforturile reale sunt în curs de desfășurare în SEE pentru a promova un schimb organizat si eficient
de informații. În toate țările au fost identificate exemple de
echipe complexe sau mecanisme similare și care au fost
create recent. Majoritatea experților intervievați, în special
din cadrul forțelor de aplicare a legii, consideră că experiența
lor de “a lucra sub același acoperiș” cu omologi din cadrul
altor agenții a condus la cele mai bune rezultate și și-a
exprimat speranța că aceste practici să devină utilizate pe o
scară mai largă.
În mod similar, necesitatea de a “conecta punctele” și de a
surprinde schema organizațională a grupurilor infracționale,
mai mult decât constatarea unor infracțiunile specifice sau
de contrabandă a determinat înființarea unor departamente
specializate de aplicare a legii și/sau de urmărire penală
împotriva criminalității organizate (a se vedea capitolul 4.4).
Cu condiția ca acestea să fie adecvat finanțate și instruite și
să existe o diviziune clară a muncii între ele și serviciile de
poliție și procuratură “generaliste” din aceeași țară, ceea ce în
prezent nu este întotdeauna cazul, aceste entități se pot
dovedi centre esențiale în a zădărnici cele mai grave forme
de comerț ilicit. Într-un sens mai larg, țările SEE ar trebui să
reconsidere dacă acordă suficientă atenție luptei împotriva
criminalității transnaționale organizate și dacă investesc
suficient in resursa umană și de altă natură, pentru zădărnicirea și dezmembrarea GIO-urilor și a rețelelor infracționale(a
se vedea secțiunea 4.4.2).
În ciuda competențelor trans-sectoriale inerente (și din ce în
ce mai orientate spre securitate) și a unei prezențe constante
la frontiere, porturi și alte puncte de acces pentru criminalitatea organizată, Institutul a constatat că aportul vămilor la
lupta împotriva comerțului ilicit este subestimată. Raportul
actual abordează această preocupare din cinci unghiuri: în
primul rând, în timp ce cooperarea public-privat în domeniul
comerțului ilicit este de obicei limitată în SEE, autoritățile
vamale s-au dovedit deja a fi un factor-cheie, cu o poziționare
unică în privința cooperării și implicării adiționale a sectorului
privat (a se vedea capitolul 4.6); în al doilea rând, agențiile
vamale sunt esențiale în confruntarea fenomenului comerțului electronic și al folosirii abuzive a transporturilor mici în
scopuri comerciale ilicite (a se vedea studiul de caz de la
punctul 4.4.2); în al treilea rând, autoritățile vamale reprezintă un element esențial în implementarea programului de
facilitare a comerțului digital, care promovează modernizarea

agențiilor și a proceselor vamale și are potențialul de a
optimiza prevenirea, constatarea și investigarea comerțului
ilicit (a se vedea Recomandarea 13 și nota anexă din
secțiunea 4.4.2); în al patrulea rând, controlul și asigurarea
respectării legislației de către autoritatea vamală în zonele de
liber schimb (ZLS) ar trebui să fie o componentă esențială a
oricărui răspuns național la comerțul ilicit (a se vedea
capitolul 3.2); și, în cele din urmă, având în vedere cele de
mai sus, raportul analizează oportunitatea acordării lucrătorilor vamali a unor competențe sporite pentru a investiga
comerțul ilicit și infracțiunile conexe (a se vedea Recomandarea 20 și secțiunea 4.4.1).
Pentru majoritatea țărilor, un alt inconvenient important îl
reprezintă modul în care sunt conduse și coordonate
investigațiile și urmărirea penală a comerțului ilicit, precum și
schimburile de informații în domeniu. Pe de o parte, țările din
SEE au un cadru instituțional relativ bine stabilit pentru
combaterea crimei organizate: parchetele supraveghează
urmărirea penală, coordonând o varietate de instituții competente în domeniu de cercetare penală (de exemplu, în cadrul
inspectoratelor de poliție și poliție de frontieră, administrația
vamală, specialiști în infracțiuni financiare etc.) precum și alte
structuri naționale. Drept urmare, conducerea tactică și
coordonarea operațională a acestor instituții sunt competențe esențiale ale parchetelor.
Pe de altă parte, sistemele de justiție în care procurorul
supraveghează urmărirea penală tind să eșueze dacă toate
informațiile disponibile și relevante și materialele probatorii
nu sunt centralizate în cadrul parchetelor. În realitate, însă,
deși parchetele pot supraveghea urmărirea penală, multe
dintre acestea eșuează în a-și exercita competența de a
centraliza informațiile. In general, sunt anumiți factori care
contribuie la această situație:

•

În mai multe țări, modelul de urmărire penală supravegheată de parchet nu a fost pe deplin implementat (sau uzitat).
Instituțiile naționale continuă să-și apere competențele
jurisdicționale, preferând să rămână mai degrabă soliști
decât jucători în echipă. Încrederea (sau, mai degrabă,
lipsa ei) între anumite instituții este un obstacol des
întâlnit. Formalismul și birocrația răspândite în SEE, pot
servi, de asemenea, la mascarea altor obstacole importante în calea cooperări între instituții sau “fuga de
răspundere”.

•

Legat de acest aspect, informațiile tind să fie culese ca
reacție la evenimente si nu din liberă inițiativă, preventiv. În
plus, anumite instituții de aplicarea legii/culegere a
informațiilor încearcă în mod activ să obstrucționeze
transmiterea de date și informații către procurorii însărcinați cu supravegherea urmăririi penale.

•

În diferite sisteme, ofițerii de poliție pot comunica structurilor ierarhice superioare (până la nivelul Ministrului de
Interne) informații confidențiale. Acest lucru este uneori
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rezultatul ambiguității și/sau al neconcordanțelor din
cadrul legal (de exemplu, codurile de procedură penală și
legile de funcționare a poliției) care nu integrează pe deplin
modelul de urmărire penală supravegheată de parchet. În
mod ideal, din punct de vedere operațional, ofițerii de
poliție judiciară și sistemele de investigații conduse de
parchet ar trebui să raporteze exclusiv procurorului
însărcinat cu supravegherea urmării penale.

•

•

•

Nu toate organele de urmărire penală sunt specializate sau
cu experiență profesională adecvată în combaterea crimei
organizate. În unele cazuri, acest lucru îi poate dezavantaja
pe procurori atunci când supraveghează activitatea de
cercetare penală a instituțiilor specializate în aplicarea legii.
Majoritatea parchetelor nu au capacitatea de a culege
informații și de a realiza analize strategice, ceea ce limitează
drastic capacitatea de a anticipa amenințările noi sau
emergente la adresa statului de drept. La rândul lor, liderii
naționali și factorii de decizie din țările în cauza nu beneficiază de informații și analize din partea principalei instituții
angajate în lupta cu crima organizată (id est Parchetele).
În orice caz, Parchetele nu pot modifica organizarea
instituțională deficitară, derivată uneori din concepția
instituțională. Este nevoie de o conducere politică
temerară pentru a elimina aceste obstacole inutile și
pentru a contribui la promovarea unor obiective comune în
cadrul forțelor de ordine și instituțiilor din justiție.

Aceste provocări și altele adiacente pot fi soluționate, cel
puțin parțial, prin consolidarea rolului central și centralizator
al Parchetelor (a se vedea Recomandarea 7).
Dintr-un alt punct de vedere, forțele specializate de ordine și
parchetele vor avea, de asemenea, sarcina de a valorifica
potențialul subevaluat al cooperării public-privat în contextul
investigațiilor comerciale ilicite (a se vedea capitolul 4.6).
Multe activități și trasee comerciale ilicite, în special cele care
afectează piețele în care traficanții concurează în mod neloial
cu societăți comerciale legitime (de exemplu, în industria
alcoolului, tutunului și a industriei medicale, precum și în alte
industrii vulnerabile la contrafacere), ar fi dificil de identificat
fără implicarea eforturilor private în procesul de investigare.
Majoritatea funcționarilor și factorilor de decizie din SEE
recunosc rolul esențial pe care parteneriatele public-privat
(PPP) l-ar putea juca în facilitarea schimbului de informații cu
instituțiile din domeniul aplicării legii (de exemplu, furnizarea
de informații pentru inițierea investigațiilor, sprijinirea
lucrătorilor vamali în deosebirea produselor originale de cele
falsificate etc.), furnizarea de expertize tehnice și echipament, precum și dezvoltarea tehnologiilor de identificare și
urmărire a produselor contrafăcute. Cu toate acestea,
utilizarea precară a resurselor din sectorul privat se explică
adesea prin neîncrederea înrădăcinată pe care funcționarii
publici o au în acest sector și printr-o tendință reciprocă a
sectorului privat de neimplicare.
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Puținele experiențe pozitive ale cooperării public-privat
raportate în regiune, incluzând aici cooperarea între transportatori si agențiile vamale în legătura cu identificarea
vulnerabilităților si depistarea comerțului ilicit (a se vedea
secțiunea 4.6.3), sunt un semnal timid că situația se poate
schimba în timp. Adoptarea unor cadre juridice care să
permită cooperarea în domeniul urmăririi penale ar putea
oferi atât stimulentele, cât și garanțiile necesare pentru a
asigura că orice contribuții voluntare ale sectorului privat
(dincolo de ceea ce este deja impus legislativ, de exemplu, în
legislația de combatere a spălării banilor) rămân directe,
transparente și respectând independența și imparțialitatea
justiției. Sub rezerva acestor limite, țările din SEE ar trebui să
ia în considerare o nouă tendință care încurajează un anumit
grad de comunicare între sectorul public și cel privat, în
contextul investigațiilor în domeniul comerțului ilicite și al
altor acțiuni de asigurare a respectării legislației (a se vedea
secțiunea 4.6.3).

spălare de bani includ, în general, o gamă largă de comportamente ilegale legate de comerț ca infracțiuni predicat. Dar
chiar și odată cu adoptarea unui cadrul legal robust, punerea
lui în aplicare poate fi problematică: procurorii și judecătorii
adesea interpretează legea în mod diferit și contradictoriu;
diferențe între noțiuni de bază, cum ar fi confiscarea directă
și confiscarea extinsă, nu sunt uneori înțelese clar.

Eforturile de a institui PPP și de a promova niveluri ridicate
de coordonare între instituții vor eșua dacă procedurile din
instanțele de judecată nu vor fi percepute ca juste și
descurajatoare la adresa fenomenului ilicit. Legat de acest
subiect, SEE-IMPACT a evidențiat o anumită problematică:
aplicarea frecventă de către instanțe a unor pedepse prea
indulgente (în special în cazul infracțiunilor de trafic de
droguri); aplicarea inconsecventă a pedepselor pentru
infracțiuni de gravitate similară, generată parțial de lipsa
generală a instrucțiunilor privind stabilirea pedepselor și
utilizarea largă a acordurilor de recunoaștere a vinovăției
conducând la situații în care în încercarea de a obține
condamnări, făptuitorii primesc pedepse cu mult sub
pragurile minime stabilite de lege (a se vedea capitolul 4.7,
judecarea infracțiunilor comerțului ilicit). Deși existau
așteptări ca acordurile de recunoaștere a vinovăției să
crească nivelul la care bunurile provenite din săvârșirea de
infracțiuni sunt confiscate, rezultatele încă slabe în domeniul
confiscării ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă
această practică funcționează în interesul justiției și așa cum
se anticipa. Pe lângă acestea, funcționarilor din justiție, în
special procurori și judecători, le-ar fi benefică o pregătire
profesională suplimentară în negocierea acordurilor de
recunoaștere a vinovăției (a se vedea Recomandarea 22).

Mai mult decât atât, ceea ce lipsește în multe cazuri este
alocarea suficientă a resurselor materiale și financiare pentru
gestionarea bunurilor ridicate in vederea confiscării sau
confiscate, precum și capacitatea de a iniția investigații
financiare complexe și de lungă durată. O preocupare
comună în regiune este că aceste investigații nu sunt inițiate
în mod sistematic, în paralel, cu investigațiile privind
infracțiunile conexe. Acest lucru nu sugerează că acțiunea de
“urmărire a banilor” ar duce în mod imediat și obligatoriu la o
creșterea bruscă a valorii activelor recuperate. În această
privință, țările din SEE se confruntă cu aceleași dificultăți
generale cu care se confruntă toate țările în penetrarea
mediului corporatist din țări necooperante sau în urmărirea
tranzacțiilor comerciale ilicite prin mecanisme informale,
precum Hawala.7

În ceea ce privește schemele comerciale ilicite foarte
profitabile, pedepsele penale pot obține efectul lor preventiv
deplin numai atunci când sunt susținute de acțiuni ferme de
confiscare a mijloacelor folosite și profiturilor obținute ca
urmare a infracțiunii (a se vedea capitolul 5). Acesta este,
probabil, domeniul în care se observă cel mai mare decalaj
între legislație și modul practic de aplicare a ei. În general,
țările din SEE au implementat majoritatea mecanismelor
juridice și reformelor moderne pentru a face recuperarea
activelor ilicite mai ușoară din punct de vedere procedural,
mecanisme de genul confiscărilor administrative (NCB
non-conviction-based), proceduri de confiscare extinsă,
precum și inversarea sarcinii probatorului. Infracțiunile de

În timp ce unele precedente pot fi găsite în SEE, majoritatea
țărilor au încă posibilitatea de a stabili cadrul legal care să
permită utilizarea bunurilor confiscate în servicii guvernamentale – inclusiv politici transnaționale – și alte programe
sociale. Acest lucru ar încuraja în plus intensificarea eforturilor de recuperare a bunurilor (a se vedea Recomandarea 27
și studiul de caz capitolul 5.1) și ar putea finanța cercetarea și
programele care vizează abordarea cauzelor profunde și a
factorilor determinanți ai comerțului ilicit, inclusiv la nivelul
comunității.

În mod asemănător, țările din SEE nu sunt singurele care își
dau seama că tehnicile tradiționale de investigație nu sunt
suficiente pentru a combate utilizarea frecventă a comunicării criptate, inclusiv de către grupările de trafic ilicit de
bunuri comerciale (a se vedea capitolul 4.3, strategii de
investigare). Metodele tradiționale au dificultăți in a se
adapta la fenomenul comerțului electronic și la creșterea
asociată acestuia, de livrări numeroase care amenință să
copleșească agențiile vamale și alte instituții (a se vedea capitolul 4.4 și studiul de caz de la punctul 4.4.2).
Cu aceste tendințe enumerate mai sus se împletește
amenințarea globală a comerțului ilicit online, în privința
căreia țările din SEE par a fi, în general, nepregătite. În timp
ce partenerii naționali și consilierii proiectului au subliniat în
mod constant expansiunea tranzacțiilor comerciale ilicite pe
Darknet, problema în sine rămâne puțin cunoscută în țările
din SEE. Prin urmare, acest raport a dorit să ofere sprijin
factorilor de decizie din domeniul juridic și al politic, în
special, celor cu competențe legate de revizuirea și actualizarea cadrului legal, astfel încât platformele online, precum și
cele mai recente tehnologii și instrumente analitice, să poată

fi utilizate de autoritățile judiciare și alte instituții din domeniu
(a se vedea studiul de caz de la secțiunea 4.4.1).
Aceste provocări nu ar trebui subestimate, dar nici nu pot
ascunde existenta unor obstacole organizaționale consacrate, precum corupția. Experții din diferite țări au
remarcat cazurile de complicitate între grupări de criminalitate organizata (GCO) și persoanele expuse politic în crearea
unor impedimente notabile în calea investigațiilor privind
comerțul ilicit. Amenințările constante la adresa integrității
instituțiilor de aplicare a legii și a sistemului judiciar sunt la
fel de îngrijorătoare (a se vedea capitolul 4.4).
În timp ce câteva țări au introdus măsuri preventive si de
corectare, cum ar fi legile privind protecția denunțătorilor și
procedurile de verificare a integrității, lacunele în materie de
implementare și problemele generate de lipsa resurselor
continuă să existe.
Factorii favorizanți ai comerțului ilicit se regăsesc adesea în
regimul fiscal și de reglementare a acestuia, cu prevederi
contradictorii, precum și la nivelul subvențiilor guvernamentale, în toate administrațiile. GCO profită, de asemenea, de
frontierele poroase, de zone de litoral extinse și de zone cu
statut juridic destul de ambiguu, precum zonele libere
comerciale (a se vedea capitolul 3.2). Legăturile logistice
pentru operațiunile de trafic se întind adesea în mai multe
țări, se bazează pe mai multe mijloace de transport și implică
indivizi de diferite naționalități, predispuși la fapte penale și
acționând coordonat. Din toate aceste motive, sistemele
comerciale ilicite au o dimensiune internațională inerentă pe
care nicio țară nu poate spera să o poată combate în mod
corespunzător de una singură.
În timp ce țările din SEE sunt semnatare ale unei serii de
acorduri de cooperare bilaterală, regională și internațională,
natura și intensitatea canalelor de cooperare sunt inegale (a
se vedea capitolul 6). Țările se bazează pe organismele
internaționale de aplicare a legii și de justiție într-o anumită
măsură, ca urmare a mai multor acorduri de cooperare.
De exemplu, deși se acordă un sprijin esențial țărilor non-UE
din regiune prin intermediul Europol, Eurojust și Frontex,
domeniul de aplicare și amploarea acestei asistențe depind
de acordurile negociate în mod specific cu fiecare jurisdicție.
Unele aranjamente trenează în implementare, în timp ce
altele nu sunt încă concretizate ca urmare a inerției politice.
În plus, cooperarea internațională tinde să urmeze aceleași
modele ale investigațiilor și urmăririi penale naționale,
concentrându-se cu intensitate, mai mult asupra traficului de
droguri și, într-o măsură mai mică, a traficului de emigranți și
a infracțiunilor legate de trafic de carne vie.
Legat de aceasta, Europol și Centrul Sud-Est European de
Aplicare a Legii (SELEC) sunt motivate să colaboreze mai
strâns, inclusiv în ceea ce privește evaluarea amenințărilor
aduse de grupurile de criminalitate organizată la nivel
european.
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În timp ce tabloul regional este oarecum fragmentat, țările
implementează tot mai mult o varietate de instrumente și
inițiative de cooperare internațională sub forma unor grupuri
operative (în special, facilitate de SELEC), patrule comune,
detașări de ofițeri de legătură și platforme computerizate de
tip peer-to-peer (a se vedea capitolul 6.2). Discuțiile cu
consilierii naționali au scos la iveală mai multe acorduri
operaționale transfrontaliere care – în ciuda abundenței de
resurse si sprijin extern – solicită o aplicare mai extinsa și
sistematică.
În general, acest raport subliniază faptul că există canale
judiciare și de polițienești bine stabilite prin intermediul
cărora pot fi partajate multe informații esențiale pentru
“punerea in mișcare” a procedurilor formale de asistență
judiciară reciprocă (MLA). Doar câteva probleme specifice au
fost identificate în modul în care regimurile MLA
funcționează. Lipsa traducătorilor și prezența mai multor
centre MLA, pot crea neclarități și întârzieri birocratice inutile
în procesarea cererilor, atunci când viteza de procesare este
esențială.
Eforturile recente depuse la nivel național, în special cele
întreprinse de țările membre din BV în vederea alinierii la
acquis-ul european, au eliminat unele dintre cele mai
evidente discrepanțe juridice și instituționale dintre statele
membre ale UE și celelalte state. În continuare, liderii politici
și înalți funcționari din justiție sunt chemați să elimine decalajul considerabil dintre cadrul juridic și de reglementare,
precum și implementarea și punerea lui în practică.
Următoarea etapă promite să fie la fel provocatoare și un test
al maturității și gradului de pregătire al țărilor.
Din perspectiva socio-economică și politică, pandemia
COVID-19 și urmările acesteia vor pune probabil o presiune
fără precedent asupra resurselor guvernamentale. Lupta
împotriva rețelelor infracționale transnaționale ar putea sa nu
mai fie o prioritate majoră a guvernelor confruntate cu
șomajul în creștere, cu serviciile de sănătate publică
suprasolicitate și o emigrație constantă a tinerilor din
regiune. Dar este, de asemenea, adevărat că țările din SEE
pot constata o creștere a numărului de indivizi care apelează
la comerțul ilicit ca la un mijloc de a garanta asigurarea
nevoilor de bază. Este deja evidentă o creștere a migrației
ilegale, de care rețelele infracționale beneficiază foarte mult.
Miza nu putea fi mai mare. Curente naționaliste străbat
regiunea și, în unele cazuri, divizează și mai mult comunitățile. Țările relativ nou-create continuă să implementeze
statul de drept în mijlocul blocajelor politice, tensiunilor
etnice și cvasi-paraliziei instituționale la mai mult de două
decenii de la prăbușirea Iugoslaviei. Acești factori indică
provocări profunde, care vor trebui abordate în procesul de
consolidare a sistemelor de justiție moderne, dinamice și
entuziaste. Rămâne de văzut modul în care aceste sisteme
vor reacționa la creșterea alarmantă a grupărilor de criminalitate organizată care exploatează multiplele vulnerabilități ale
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regiunii. În acest context, noua strategie de extindere a UE (a
se vedea capitolul 2.4 și anexa 4.1) va trebui să re-energizeze
un proces de aderare care, de-a lungul anilor, și-a pierdut o
parte din atractivitate și impuls.

National dialogue in Skopje,
North Macedonia

Dar este, de asemenea, important să dăm provocărilor de
astăzi (și de mâine) o perspectivă. Având o viziune mai largă
asupra istoriei regiunii și asupra progresului acumulat în
ultimele decenii, nu se poate ignora faptul că SEE este acum
mai pregătită să se confrunte cu comerțul ilicit decât la
începutul secolului. Tot în această perioadă, o societate civilă
vibrantă a apărut ca o consecință intrinsecă între cetățeni si
guvernele aflate în slujba lor si față de care acestea sunt
responsabile.
Deși nu au reprezentat un obiectiv major pentru SEE-IMPACT, organizațiile societății civile (OSC) nu au fost niciodată
mai importante ca acum, prin contribuțiile acestora la
transparența în negocierile de aderare la UE, descoperirea
comerțului ilicit, a schemelor infracționale conexe și verificarea răspunderii guvernamentale. Într-adevăr, anchetele
investigative și analiza independentă a membrilor societății
civile din regiune sunt surse-cheie pentru acest raport. În
schimb, Institutul consideră că vor trebui construite noi punți
între OSC - uri și cetățenii obișnuiți, care au sentimentul că
până și cele mai de succes anchete sau dezvăluiri nu reușesc
să ducă la schimbări semnificative în societate. Acest lucru
nu face decât să confirme importanța faptului că cetățenii din
SEE trebuie să fie mai bine informați și să-și exercite drepturile democratice în alegeri libere și corecte.
În cursul acestor trei ani, au fost purtate discuții extinse cu
profesioniști entuziaști, foarte competenți și motivați din
agențiile vamale și de poliție, parchete, unități de informații
financiare (FIU), organisme anticorupție și oficiali ai ministerelor însărcinate cu afacerile europene și cooperarea internațională. Cu un sprijin politic adecvat, acești oficiali sunt
responsabili de a face ca țările lor și regiunea să fie mai puțin
vulnerabile, mai bine pregătite și mai încrezătoare pentru a
face față provocării unuia dintre flagelurile secolului XXI. Cu
sprijinul lor, Institutul Siracuza a elaborat următoarele 39 de
recomandări.

Left clockwise: Regional dialogue in
Siracusa; Skanderbeg Square in
Tirana, Albania; Bucharest, Romania
(credit: John M. Sellar)
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Recomandări

Closing the implementation gap

6.

Țările din SEE sunt încurajate să ia următoarele măsuri
pentru a consolida lupta împotriva comerțului ilicit:

Aspecte strategice și de legislație
1.

2.

3.

4.

5.
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În scopul redactării legislației și al aplicării ei, trebuie
recunoscută importanța combaterii comerțului ilicit
ca fenomen trans-sectorial, așa cum a fost el
prezentat în prezentul raport, completând actualele
abordărilor sectoriale (sau în funcție de produse).
Efectuarea unei analize guvernamentale a strategiilor naționale, planurilor de acțiune etc, existente
cu privire la domeniile specifice ale comerțului ilicit,
criminalitatea organizată, corupția și circuitele
financiare ilicite (IFF). Scopul acestei analize ar
trebui să fie identificarea lacunelor și a oportunităților pentru o mai bună conectare și eficientizare
a documentelor strategice existente și de a dezvolta
mecanisme mai solide de monitorizare și evaluare a
punerii lor în aplicare.
Instituirea unui mecanism de monitorizare însărcinat cu cuantificarea pierderilor economice anuale,
atât private, cât și publice, generate de comerțul
ilicit.
Analizarea oportunității elaborării unei strategii
naționale dedicate combaterii comerțului ilicit.
Prevenirea criminalității ar trebui să fie un obiectiv-cheie pentru această strategie. În plus, în acest
document, ar trebui examinate formele neglijate de
comerț ilicit (de exemplu, bunuri de patrimoniu,
produse accizabile, inclusiv alcool, tutun și petrol,
produse medicale contrafăcute, lemn exploatat
ilegal etc.) pentru a stabili existența și dimensiunile
acestuia la nivel național.
Luarea în considerare a unor noi abordări pentru
măsurarea progresului făcut și a succesului obținut
în lupta împotriva comerțului ilicit, inclusiv prin
adoptarea unor indicatori moderni care să recompenseze mai bine cooperarea activă între instituții și
să recunoască mai bine ,atât contribuțiile directe,
cât și pe cele indirecte, pe care diverse instituții le
aduc anchetelor penale și altor activități prin care se
asigurară respectarea legii.

Protejarea libertății și independenței organizațiilor
societății civile, a institutelor de cercetare și a
jurnaliștilor de investigație care lucrează pentru a
descoperi și raporta fapte de comerț ilicit și
infracțiunile conexe, fără a se teme de că vor fi
intimidați sau de alte amenințări, precum și
investigarea și sancționarea sistematică a infracțiunilor comise împotriva acestora.

Responsabilitatea, în orice formă posibilă și adecvată,
ar trebui să fie întotdeauna garantată. Un consiliu de
urmărire penală existent, atât timp cât au o componență echilibrată între procurori și ceilalți membri,
precum și un sistem echitabil prin care acești membri
sunt aleși, ar putea servi acestui scop.

Conduită și legislație în cadrul tratatelor
Management si coordonare instituțională
7.

8.

Desemnarea unei instituții eficiente, finanțată în
mod adecvat, cu rolul de a funcționa ca Autoritate
Centrală (AC) în materie de criminalitate organizată
și comerț ilicit.

Prioritizarea aderării și punerii în aplicare a
Convenției ONU împotriva Crimei Organizate
Transfrontaliere și a protocoalelor sale suplimentare (UNTOC), a Convenției ONU împotriva
Corupției (UNCAC) și a altor tratate internaționale
legate de comerțul ilicit (a se vedea anexa 2).

AC ar trebui să fie investită cu atribuții executive și
competențele necesare pentru a exercita și conduce din
punct de vedere tactic, operațional și analitic combaterea comerțului ilicit. În conformitate cu modelul de
anchetă condus de procuror, Autoritatea ar trebui să fie,
în majoritatea cazurilor, cel mai înalt ierarhic parchet
național. În cazul în care acest lucru nu este posibil din
considerente contextuale, o altă instituție centrală de
aplicare a legii poate fi desemnată.

9.

Autoritatea ar trebui să fie împuternicită să centralizeze
și să direcționeze schimburile de informații vitale, dar și
de materiale probatorii între instituțiile relevante
(inclusiv informații obținute din surse ale sectorului
privat),8 să impună coordonarea la niveluri inferioare și
să preia cazurile în situații justificate. Aceste competențe sunt menite să ajute forțele de ordine si magistrații din justiție să se concentreze asupra infractorilor
– în special a GCO și a rețelelor – care stau la baza
traseelor comerciale ilicite transfrontaliere. Pentru a
risipi orice îndoială, această recomandare nu sugerează
crearea de noi instituții.

11. În privința statelor din afara UE, alinierea cadrului
juridic național la Convenția Napoli II privind
asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (Convenția Napoli II), inclusiv la
dispozițiile acesteia privind formele speciale de
cooperare. În privința membrilor UE, se recomandă revizuirea scepticismului existent față de
convenție. Pentru toate țările din SEE, se recomandă revizuirea oricăror alte limitări privind
utilizarea de forme speciale de cooperare a
lucrătorilor vamali.

Având în vedere atribuția sa de bază de a centraliza date
și informații, AC ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să raporteze periodic cu privire la natura, domeniul de
aplicare și amploarea fenomenului comerțului ilicit la nivel
național (și regional), în baza unor informații și date
credibile și exacte, colectate și diseminate conform
directivelor AC, precum și în baza rezultatelor investigațiilor și cercetărilor penale. Aceste rapoarte ar trebui să
asigure informarea persoanelor care analizează politicile,
dar și dezvoltarea politicilor, punerea în aplicare, evaluarea și actualizarea documentelor strategice naționale,
precum și schimbul de proceduri eficiente și lecțiile
învățate în cadrul forumurilor internaționale relevante.

Revizuirea și actualizarea legislației pentru a se
asigura că, cel puțin, infracțiunile legate de
comerțul ilicit care implică GCO sau care prezintă în
alt mod un risc substanțial pentru sănătatea publică
sau pentru mediu sunt supuse unor sancțiuni
minime severe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

10. Introducerea unor sancțiuni adecvate împotriva
persoanelor juridice implicate în comerțul ilicit.

12. Ratificarea și punerea în aplicare a Convenției
internaționale privind simplificarea și armonizarea
procedurilor vamale (Convenția de la Kyoto
revizuită), inclusiv anexa D specifică, și punerea în
aplicare a Recomandării OECD privind zonele
libere comerciale și a Codului său de conduită.
13. Reducerea potențialului comerțului ilicit și a
corupției în cadrul managementului vămilor și a
frontierelor, prin intensificarea punerii în aplicare a
măsurilor de facilitare a comerțului în temeiul
Acordului de facilitare a comerțului al Organizației
Mondiale a Comerțului, precum și a altor acorduri
și standarde internaționale relevante.

Investigarea, urmărirea penală si judecarea
cazurilor de comerț ilicit
14. Asigurarea schimbului rapid, în timp real, de date,
de informații și material probator între instituțiile
naționale relevante este posibil prin crearea unei
baze de date electronice centralizate sau a unor
baze de date specifice instituțiilor care să fie
interoperabile cu altele.
15. Promovarea, alocarea resurselor adecvate și
pregătirea instituțiilor de aplicare a legii pentru a
iniția investigații din proprie inițiativă si bazate pe
informații culese.
16. Împuternicirea și alocarea resurselor corespunzătoare pentru vamă, poliția de frontieră și alte
agenții de aplicare a legii cu prezență la frontiere,
porturi și aeroporturi, pentru a coopera în
efectuarea analizei informațiilor, a evaluării
riscurilor și a identificării cauzelor penale, precum
și a investigațiilor, inclusiv prin accesul comun la
bazele de date relevante.
17. Asigurarea că doar investigatori competenți sunt
împuterniciți să utilizeze întreaga gamă de tehnici
speciale de investigare (TSI) în combaterea tuturor
formelor de comerț ilicit și descoperi rea rețelelor
infracționale extinse. În special, țările ar trebui să
împuternicească utilizarea investigatorilor sub
acoperire în circumstanțe adecvate și cu
supraveghere judiciară și să ofere instruire
specială , inclusiv în ceea ce privește utilizarea
informatorilor.
18. Încurajarea agenților sub acoperire să se infiltreze
eficient în GCO, inclusiv prin orice modificări
necesare a statutului lor juridic și a competențelor
profesionale.
19. Consolidarea capacității și resurselor instituțiilor de
aplicare a legii de a desfășura investigații financiare
și de spălare a banilor, în paralel cu investigațiile
privind infracțiunile conexe implicate în circuitele
comerciale ilicite. În acest sens, ar trebui asigurată
o pregătire profesională suplimentară.
20. Creșterea competențelor agențiilor vamale pentru
a putea cerceta penal comerțul ilicit și circuitele
financiare ale infracțiunilor conexe (IFF), inclusiv
spălarea banilor prin diverse forme de comerț
(TBML). Asigurarea colaborării strânse a agențiilor
vamale cu alți membri din domeniul aplicării legii și
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cu sectorul privat, în vederea atingerii obiectivului
comun de demascare a sistemelor comerciale
ilicite și a făptuitorilor.
21. Elaborarea unor norme/instrucțiuni pentru
trecerea în mod eficient a cazurilor între unitățile
de parchet specializate și cele generale (sau
invers), în țările care folosesc parchete cu
competențe în materia criminalității organizate/
corupție și parchete cu competențe generale,
pentru a preveni întârzierea sau compromiterea
cercetărilor.
22. Promovarea unei înțelegeri clare a scopului
folosirii acordurilor de recunoaștere a vinovăției,
respectiv: i) nu vizează înlocuirea investigațiilor
superficiale sau viciate; ii) trebuie să fie supuse
unei supravegheri judiciare pentru a preveni orice
cazuri de abuz, favorizări sau corupție; și iii)
oferirea unui inculpat, pentru care condamnarea
este practic inevitabilă, posibilitatea de a obține
beneficii limitate în schimbul soluționării rapide a
procedurilor penale, permițând astfel sistemului
de justiție să economisească resurse materiale și
umane prețioase.
23. Adoptarea unor instrucțiuni clare privind uniformizarea practicii judiciare, inclusiv în domeniul
comerțului ilicit, care să evidențieze necesitatea
unor măsuri preventive eficiente împotriva celor
mai grave forme de comerțului ilicit și să reducă
riscul ca sancțiunile prevăzute de lege să fie
aplicate în mod inegal.
24. Organizarea de cursuri pentru procurori si
investigatori cu privire la conceptele-cheie ale
traficului de carne vie, accentuând componenta de
exploatare a victimelor.
25. Analizarea și, dacă este necesar, definirea noțiunii
de cantitate minimă de stupefiante necesară
pentru a califica fapta ca trafic de droguri.
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27. Evaluarea posibilității alocării unei părți din
bunurile infracționale confiscate pentru a sprijini
activitatea instituțiilor din domeniul justiției și cel
judiciar împotriva criminalității transnaționale
organizate și consolidarea comunităților cele mai
afectate de comerțul ilicit la nivel național.

Cooperarea națională și internațională
28. Creșterea oportunităților de comunicare periodică
între parchetele relevante, poliție, vamă și
instituțiile judiciare aferente, unitățile de investigații financiare și alte entități cu experiență în
investigații financiare, precum și instituțiile de
control/reglementare relevante.
29. Creșterea oportunităților pentru pregătirea
comună, în special pentru procurori, polițiști și
vameși, analiști financiari și investigatori și
autorități fiscale.
30. Utilizarea Programului UNODC-Organizația
mondială a vămilor (WCO) pentru controlul
containerelor și alte programe similare pentru a
încuraja cooperarea instituțională în vederea
depistării comerțului ilicit.
31. Consolidarea cooperării operaționale, analitice și
de pregătire profesională cu SELEC, Europol,
Eurojust și Interpol și alte organizații internaționale, inclusiv în ceea ce privește investigațiile
comune privind comerțul ilicit.
32. Organizarea de sesiuni periodice de comunicare
strategică la nivel regional, care ar trebui să
reunească managerii departamentelor specializate
în lupta împotriva criminalității organizate și a
corupției, precum și factorii de decizie politică și
analiști de informații judiciare.

34. Revizuirea cadrului juridic și de reglementare
pentru a se asigura că cei care se ocupă de
investigații penale au competențe să coopereze
cu mediul privat în cursul investigațiilor
comerțului ilicit.

Inițiative la nivel regional și domenii de
viitoare cercetări și investigații
35. Efectuarea de cercetări și investigații suplimentare cu privire la amploarea, prevalența și
cauzele circuitelor financiare ilicite, inclusiv
spălarea banilor prin intermediul comerțului în
țările din SEE.
36. Efectuarea de cercetări și investigații suplimentare cu privire la riscurile comerțului ilicit în
cadrul zonelor comerciale libere din SEE,
precum și cu privire la modul în care instituțiile
de aplicare a legii si justiția își exercită competențele legale în legătură cu astfel de zone.
37. Implementarea unor mecanisme pentru
delegarea procurorilor de legătură în alte țări
din SEE, în statele membre ale UE din sau din
afara regiunii sau în alte țări cu o situație
deosebită din perspectiva comerțului ilicit.
Astfel de delegări ar trebui să fie gestionate de
Autoritatea Centrală.
38. Consolidarea oportunităților educaționale, de
sensibilizare și formare profesională, de
consolidare a capacităților membrilor din
instituțiile de aplicare a legii și justiție cu privire
la fenomenul comerțului ilicit și la dimensiunile
sale trans-sectoriale.
39. Sprijinirea noilor mecanisme de stabilire a
strategiilor bilaterale, multilaterale și/sau
regionale privind răspunsul la comerțul ilicit.

Parteneriatele public-privat
Recuperarea activelor produse ale
infracțiunilor
26. Crearea și finanțarea adecvată ale unui Birou de
recuperare a activelor (ARO) pentru a facilita
identificarea și urmărirea profiturilor și bunurilor
infracționale care ar putea face obiectul ordonanțelor de blocare, ridicare a bunurilor in vederea
sechestrării sau confiscării acestora.
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33. Recunoașterea rolului mai important pe care îl
poate avea sectorul privat în sprijinirea investigațiilor privind comerțul ilicit, asigurând mecanismele de control adecvate a integrității investigațiilor și procedurilor penale. Autoritatea Centrala
ar trebui să contribuie la dezvoltarea canalelor de
comunicare și a procedurilor de implicare și
consultare periodică a sectorului privat.

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

19

Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Notes and references
1	M. Cherif Bassiouni and Christina Abraham (eds.)/Institutul

The Institute’s President
addressing dignitaries at the

8	La nivel guvernamental, AC trebuie să fie împuternicită să

Siracuza, Siracusa Instrucțiuni pentru organismele

centralizeze date de la parchetele relevante, poliție, poliția de

internaționale, regionale și naționale de informare (Intersentia,

frontieră și agențiile vamale, unități de investigații financiare,

2013).

agenția anticorupție, agențiile de reglementare/inspecție și

regional dialogue in Siracusa.

control comercial și orice alte agenții ar putea fi relevante (de
2	Această activitate continuă este condusă de Proiectul

exemplu, garda de coastă). AC este ideal situată pentru a

mecanismul de combatere a comerțului ilicit al Institutului

determina nivelul adecvat de schimb de informații între

(M-CIT).

instituțiile naționale în legătură cu investigațiile și urmărirea
penală și pentru a asigura schimbul de informații atunci când

3	
SEE-IMPACT a fost implementat din Septembrie 2017 pana in

este necesar.

Noiembrie 2020.
*	Toate mențiunile referitoare la Kosovo trebuie înțelese în
contextul Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 1244
(1999) și al Poziției Curții Internaționale de Justiție referitoare la
declarația de independentă a Kosovo (2010).
4	Au avut loc dialoguri strategice naționale în șapte entități, și
anume Albania, BH, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord,
România și Serbia. Pentru mai multe informații, a se vedea
anexa 1.1.3 privind metodologia și activitățile proiectului.
5	Walter Kemp/Inițiativa globală împotriva criminalității
transnaționale organizate (GITOC), Tentaculele transnaționale:
Centre globale ale criminalității organizate din Balcanii de Vest,
3 Iulie 2020, (în continuare GITOC, Tentacule transnaționale).
Cu privire la recenta dezmembrare a unui astfel de grup,

The Institute’s headquarters
in Siracusa.

Kompania Bello, a se vedea Mike Corder, “Anchetă condusă de
italieni arestează grup infracțional etnic albanez”, San Francisco
Chronicle, 17 septembrie 2020 (denumită în continuare
Corder), care este discutată și în capitolul 6, cooperarea
regională și internațională).
6	A se vedea, de asemenea, GITOC, Tentacule transnaționale, n.
6, 25.
7	În Araba, Hawala înseamnă “a schimba” sau a “transforma”. Se
referă la un sistem informal de transfer de valori utilizat în
principal în Asia de Sud, Orientul Mijlociu și Africa. Pentru o
taxă mică, un hawaladar într-o regiune facilitează plata unei
persoane în altă regiune, fără a fi nevoie de o tranzacție
transfrontalieră. Pe de o parte, acest sistem oferă servicii
financiare celor care nu pot accesa sistemul financiar formal
(așa-numitul “nebancar”). Pe de altă parte, Hawala și rețelele
sale de emițătoare de bani sunt exploatate în scopuri de spălare
de bani, finanțare a terorismului și fraudă, precum și pentru a
evita sancțiunile. În mod tradițional, Hawala și canale similare
care se bazează pe încredere și reputație s-au bazat pe legături
de familie, tribale sau regionale. Astăzi, ele servesc rețele mai
extinse: Grupul operativ de investigație financiară (FATF), Rolul
Hawala și al altor furnizori de servicii similare în spălarea de
banilor și finanțarea terorismului, Octombrie 2013 The Role of

Left to right: A bird’s-eye view of

Hawala and Other Similar Service Providers în Money

the high-level regional dialogue

Laundering and Terrorist Financing, October 2013.

in Siracusa; intensive discussion
during Albania’s dialogue in
Tirana.

20

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

21

Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Contents of the complete report

The Siracusa Institute

5

Preface

6

Jean-François Thony
Acknowledgments

7

Foreword

8

2.0

3.0

Introduction:
Illicit trade in context

4.0

Regional crime
trends and hotspots

Mapping challenges
for the criminal justice
response

Ambassador Uglješa Ugi Zvekic
Executive summary and key recommendations

14

The changing face of SEE crime groups and networks

14

Manifestations of illicit trade, old and new

16

Assessing criminal justice-related challenges

16

Recommendations

22

SEE at a glance

28

Acronyms and abbreviations

30

2.1.

38

3.1.

2.1.1. Framing the phenomenon

38

3.1.1. Established crime markets in SEE

48

2.1.2. A working concept of illicit trade

39

3.1.2. Criminal markets under the radar

50

2.1.3. Manifestations in SEE

39

3.1.3. A deeper dive: Illicit trade in medical products

51

2.2.

1.0
Background and
objectives

22

Tackling a 21st century scourge

Limits of the current response

40

2.2.2. Checking expectations

41

2.3.

43

Counting the costs

2.3.1. Socio-economic and security impacts

43

2.3.2. Identifying the common denominators

43

	
Side note: TBML prevalence in SEE

44

2.3.3. Cultivating cross-sectoral perspectives

44

2.3.4. Rethinking enforcement success

44

2.4.

45

Linking EU accession to the fight against illicit trade

52

Inadequate frameworks for tackling illicit
medical products

53

Initial impacts of COVID-19

54

3.1.4. A deeper dive: Illicit trade in timber

55

Scale in Romania

56

Forms and dynamics

56

Escalating responses from Romania and the EU

56

Purpose of this report

32

1.2.

Project aim and scope

32

4.1.

Legal frameworks

66

4.2.

Investigative priorities, neglected areas

67

4.3.

Investigation strategies

68

4.4.

Investigative and prosecutorial challenges

70

4.4.1. Legal/procedural burdens and inconsistencies
Case study: Customs powers in Serbia

3.2.

Illicit trade and Free Trade Zones

70
73

Case study and guidance:

Combating cyber-enabled illicit trade
4.4.2. Resource constraints, material, human and financial

74
77

58

3.2.1. FTZs: Engines for growth,
but prone to criminal exploitation

	
Side note: Modernising Customs and related
entities to facilitate digital and sustainable trade

76

58

4.4.3. Developing expertise and specialisation

81

3.2.2. The international regulatory framework

56

3.2.3. Illicit trade risks in SEE FTZs

59

4.4.4. Persistent corruption in law enforcement and
the judiciary

81

4.5.

82

2.4.1. Fundamentals first (and last)

45

FTZ distribution and governance

2.4.2. Other relevant policy areas

46

Case study: FTZ administration

59

Inter-agency coordination

and oversight in Turkey

62

4.5.1. Forms and modalities

82

Regional risk factors

62

4.5.2. Regulatory and procedural challenges

83

Case study: The Port of Bar FTZ, Montenegro

63

4.5.3. Non-regulatory challenges

84

4.6.

85

3.2.4. Detecting and sanctioning illicit trade in FTZs

1.1.

48

Trafficking routes and hotspots
40

2.2.1. The criminal justice angle

Regional trends at a glance

64
Public-private cooperation

4.6.1. Legal frameworks

85

4.6.2. Cultural attitudes

85

4.6.3. Exchanging information and intelligence

86

4.6.4. Material support, technological solutions
and technical expertise

87

4.7.

88

Adjudicating illicit trade offences

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

23

Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

Contents of the complete report

6.0

5.0

Regional and
international
cooperation

Confiscating
instrumentalities
and proceeds of
illicit trade

6.1.
5.1.

Legal/institutional frameworks
and their application

6.2.
92

Case study: Reusing confiscated assets for

5.2.

5.3.

24

governmental and social purposes

94

Capacity and resources for
Financial investigations

95

Practical impediments to identifying,
storing and managing criminal assets

Annexes

95

Collective efforts, uneven results
Forms and modalities

6.2.1. MLA and extradition

98

Project methodology and activities

109

1.1.

Methodology

110

1.1.1. Consultations with national partners

110

1.1.2. Research and analysis

111

1.1.3. Strategic dialogues

112

99
99

6.2.2. Deploying liaison magistrates and
enforcement officers

100

6.2.3. Other forms of law enforcement cooperation

101

	
Side note: Customs-to-customs cooperation
under the Naples II Convention

1.0.

Regional strategic dialogue: 5-6 December 2018

112

National strategic dialogues: May-October 2019

112

3.5.

Small arms and light weapons

129

3.5.1. Crime actors

130

3.5.2. Trafficking routes and hotpots

131

3.6.

Cultural property

131

4.0.

Navigating the path to
European integration

133

1.1.4. Linking up with complementary regional projects

113

4.1.

A revised enlargement strategy

134

1.2.

Assessment guidelines

114

4.2.

Current prospects

135

2.0.

Key illicit trade-related treaties
and their dates of adoption

119

4.3.

Country profiles

135

100

4.3.1. Greece

6.2.4. Joint investigations

102

123

6.2.5. Joint operations

104

4.3.2. From ‘big bang’ to the latest enlargement
wave: Slovenia, Romania, Bulgaria, Croatia

135

6.2.6. Use of international enforcement bodies,
platforms and initiatives

Drugs

124

4.3.3. Old frontrunners: Montenegro and Serbia

136

106

3.1.1. Crime actors

125

4.3.4. New frontrunners?: North Macedonia and Albania

137

3.1.2. Trafficking routes and hotspots

125

4.3.5. Potential candidates: Kosovo and BiH

137

4.3.6. Negotiations at a standstill: Turkey

137

3.2.

125

4.4.

138

3.0.
3.1.

6.2.7. Jointly produced risk and threat analyses

106

6.2.8. Peer-to-peer networks

106

Established criminal markets in SEE

Human trafficking

3.2.1. Crime actors

126

3.2.2. Trafficking routes and hotspots

126

3.3.

126

Migrant smuggling

3.3.1. Crime actors

127

3.3.2. Trafficking routes and hotspots

128

3.4.

128

Tobacco products

3.4.1. Crime actors

128

3.4.2. Trafficking routes and hotspots

129

A Schengen patchwork

Notes and references

135

140

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

25

Executive summary and key recommendations

Closing the implementation gap

MAP 1

South Eastern Europe

SEE at a glance

Ljubljana

SLOVENIA

ROMANIA

Zagreb

CROATIA

Belgrade

BOSNIA AND
HERZEGOVINA

Bucharest

SERBIA

Sarajevo

MONTENEGRO

Pristina

KOSOVO

Sofia

BULGARIA

Podgorica
Skopje

ALBANIA
Tirana

NORTH
MACEDONIA

Ankara

GREECE

TURKEY

Athens

EU member states
EU candidate countries
EU potential candidates
Source: Free Vector Maps

26

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

27

Chapter x.x

28

