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Rezumat: Autorul articolului, cercetând fenomenul crimei organizate, prezintă
unele puncte de vedere privitoare la evoluţia, formele de manifestatre şi tendinţele
probabile de evoluţie ale acesteia.
În cuprinsul articolului sunt analizate noile forme de organizare ale crimei
transfrontaliere/transnaţionale, care profită de vidul juridic existent, de facilităţile
internetului şi oportunităţile oferite de criza economico-financiară, ajungând la concluzia
că, aceasta, prin grupurile infracţionale organizate, are un caracter din ce în ce mai
dinamic şi mai complex, şi care astăzi reprezintă o ameninţare majoră la adresa securităţii
şi prosperităţii ţărilor Uniunii Europene şi nu numai.
Analizând cadrul legislativ existent la nivelul Uniunii Europene, privitor la
modalităţile de combatere a criminalităţii organizate, autorul articolul, prezintă instituţiile
cu atribuţii în domeniu, la nivelul uniunii şi a statelor naţionale ale acesteia şi avansează
opinii cu privire la noi posibile modalităţi de combatere a fenomenului infracţional.
Cuvinte cheie: crimă organizată; caracter transfrontalier/transnaţional; mod de
organizare; modalităţi de combatere; tendinţe evolutive.
Abstract: Regarding the phenomenon of organized crime, the author presents
certain points of view related to the evolution, ways of manifestation, and probable
tendencies in its evolution.
The article comprises an analysis of the new forms of organization of trans-border
/transnational crime that takes advantage of the current legislative gap, the internet
facilities and the opportunities offered by the economic-financial crisis, reaching the
conclusion that the organized criminal groups have an evermore dynamic and complex
characteristics, representing a major threat nowadays to the security and prosperity of
European Union countries and not only.
Analyzing the legal framework existing at the European Union level, regarding the
ways of combating organized crime, the author of the article presents the institutions with
attributions in the domain, at the level of the Union and its Member States and brings forth
new ideas for combating crime.
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