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Rezumat: Articolul se concentrează pe identificarea cauzelor majore ce au generat 

actuala criză a refugiaţilor din Europa, cauze ce au ca sursă primară transformările de 

politică internă în state ale regiunii Orientului Apropiat şi Mijlociu şi Africa de Nord, 

acestea conducând la schimbări strategice în regiune. Schimbările de regim, apariţia unor 

noi actori locali ce au căpătat amploare regională, modificarea nivelului de influenţă a 

foştilor competitori strategici ai Războiului Rece, au cauzat în opinia noastră exodul de 

populaţie cu care se confruntă Europa în aceste zile. Vor fi analizate implicaţiile juridice la 

nivelul dreptului internaţional privind situaţia unor noi actori pe scena regională şi 

internaţională, dar şi la nivel naţional prin prisma conţinutului Strategiei Naţionale de 

Apărare. 
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Abstract: This paper focuses on identifying the major causes that generated the 

current refugee crisis in Europe, causes whose primary source are political internal 

transformations in the countries of Middle East and North Africa region, which have led to 

strategic changes in the region. Regime change, the emergence of new local actors who 

have become regionally widespread,the different influence of former Cold War strategic 

competitors caused in our opinion the exodus of population that Europe is facing these 

days. Legal implications will be explored at the international law level on the status of new 

regional and international actors, but also at national level through the content of National 

Defense Strategy. 
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