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CONVENŢIA NAŢIUNILOR UNITE  

ÎMPOTRIVA CRIMEI ORGANIZATE 

TRANSNAŢIONALE  
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Convenţie = 1. Înțelegere, acord între două sau mai multe state, instituții sau persoane cu privire la anumite probleme sau la 

anumite obiective. ♦ (Jur.) Contract; denumire dată unor tratate internaționale. ♦ (În artă) Înțelegere tacită de a admite unele 

procedee sau ficțiuni. 2. (La pl.) Deprinderi stabilite prin tradiție. [Var.: convénțiune s. f.] – Din fr. convention, lat. conventio, -

onis. 

Organizaţia Naţiunilor Unite = o organizație internațională, cu 192 de state membre, care are misiunea de a asigura pacea 

mondială, respectarea drepturilor omului, cooperarea internațională și respectarea dreptului internațional. Ea a fost înteme-

iată la data de 24 octombrie 1945.  

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998  
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Convenţia Naţiunilor Unite împo-

triva Crimei Organizate Transnaţionale, 

adoptată prin rezoluţia 55/25 din 15 

noiembrie a Organizaţiei Naţiunilor Unite, 

este principalul instrument internaţional în 

lupta împotriva crimei organizate trans-

naţionale. Ea este suplimentată de trei Pro-

tocoale, care vizează domenii și manifestări 

specifice ale crimei organizate. Acestea 

sunt Protocolul privind prevenirea, rep-

rimarea şi pedepsirea traficului de per-

soane, în special femei şi copii, Protocolul 

împotriva traficului ilegal de migranţi pe 

cale terestră, pe calea aerului şi pe mare, 

precum şi Protocolul împotriva fabricării şi 

traficului ilicit de arme de foc, de piese şi 

componente pentru acestea şi de muniţii. 

 Această Convenţie este rezultatul 

nevoii statelor membre ONU de a consoli-

da şi promova cooperarea strânsă la nivel 

internaţional şi de a găsi noi instrumente în 

vederea combaterii problemelor serioase 

care izvorăsc din crima organizată trans-

naţională. Statele care au ratificat acest 

instrument se angajează să ia o serie de 

măsuri împotriva criminalităţii organizate 

transnaţionale. Aceste măsuri includ 

crearea de infracţiuni penale interne 

pentru criminalizarea acestei activităţi, 

adoptarea de noi cadre legale cu-

prinzătoare de extrădare, asistenţă juridică 

reciprocă şi cooperare în aplicarea legii, şi 

promovarea de formare şi asistenţă 

tehnică pentru construirea sau moderni-

zarea capacităţii necesare a autorităţilor 

naţionale în vederea aplicării acestor obiec-

tive. 

 Convenţia a fost deschisă pentru 

semnare de către statele membre, la o 

Conferinţă politică la nivel înalt convocată 

în acest scop, în Palermo, Italia, între 12 şi 

15 decembrie 2000, şi a intrat în vigoare la 

29 septembrie 2003. Pentru a putea lua 

parte la oricare dintre cele trei Protocoale, 

ţările trebuie să fie semnatare sau 

aderente la Convenţie.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


