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SUMMARY 

For a good functioning of economic basis and for granting the respect of human rights, the 

state has to create a well-determined legislative system. So, in order to prevent the perpetration 

of terrorist acts and to repress them, bilateral agreements among stales should be concluded. 

The legal assistance between states determines the efficiency of fighting with this phenomenon, 

reducing to a minimum the damages and the requirement of protection for the whole society 

granted by the state. In this way all the citizens' rights provided by the Constitution of Republic 

of Moldova would be granted. The rights of citizens guaranteed by the state determine the 

democratic regime within that state. Any danger directed to the limitation of citizens' rights and 

freedoms is a threat for the state existence. This is why the counteracting of dangerous acts 

represents one of the legislator's duty by elaborating normative acts. The protection granted by 

the state in the face of terrorism is eminent, as long as terrorism is a specific type of violence 

through which the social norms are infringed, and may be directed against any citizen. 

  

Pentru buna funcţionare a bazei economice, precum şi pentru a asigura respectarea 

drepturilor omului statul trebuie să creeze un sistem legislativ bine determinat. Astfel, pentru 

preîntâmpinarea comiterii actelor teroriste, precum şi pentru reprimarea lor este necesară 

încheierea acordurilor bilaterale între state. Asistenţa juridică între state determină eficacitatea 

combaterii fenomenului, minimalizarea pagubelor şi cererii unei stări de protecţie a societăţii din 

partea statului, asigurând prin aceasta drepturile cetăţenilor consacrate în Constituţia Republicii 

Moldova. Drepturile cetăţenilor garantate de stat determină regimul democratic existent în stat. 

Orice pericol asupra limitării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor pune în pericol existenţa 

statului. De aceea, contracararea faptelor periculoase este pusă în seama legiuitorului sub formă 

de elaborare de acte normative. În faţa pericolului terorist protecţia din partea statului este 

imanentă, deoarece terorismul este un mod specific de violenţă prin care se încalcă normele de 

convieţuire socială, care poate fi îndreptată împotriva oricărui cetăţean. 

În afară de convenţiile internaţionale, reprimarea terorismului este prevăzută şi de 

acordurile bilaterale dintre state. În prezent Republica Moldova are încheiate astfel de acorduri 

de asistenţă juridică în materia dată cu Turcia, Estonia, Ungaria etc.   

Astfel, în "Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Turcia cu privire la combaterea 

traficului internaţional ilicit de droguri, terorismul internaţional şi alte crime organizate" (semnat 

la Chişinău la 3 iunie 1994, în vigoare din 5 august 1999), în articolul 9 e stipulat că: "Părţile vor 

lua măsuri eficiente pentru a preveni pregătirea şi organizarea actelor de terorism împotriva 

securităţii celeilalte părţi şi a cetăţenilor acesteia în cadrul teritoriilor lor". Iar în articolul  10 

al  acestuia se prevede: "Colaborarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate va 

cuprinde, în special, organizaţiile teroriste, actele de terorism care afectează în mod direct 

interesele părţilor, modul de operare a organizaţiilor teroriste, metodele tehnice şi tactice, folosite 

în activitatea de combatere a criminalităţii organizate. Părţile vor face schimb de informaţii între 

autorităţile ambelor părţi care se ocupă de combaterea organizaţiilor teroriste internaţionale şi a 

actelor de terorism internaţional". 

Observăm astfel că noţiunea de terorism nu este definită, fiind prevăzut doar un acord de 

colaborare în acest domeniu. 

La 4 iunie 1997 la Budapesta a fost semnat Acordul dintre guvernul Republicii Moldova şi 

guvernul Republicii Ungaria cu privire la cooperare în domeniul combaterii terorismului, 

traficului ilicit de droguri şi crimei organizate (în vigoare din 5 ianuarie 1998). 



Declaraţia de înţelegere reciprocă, prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi 

Republica Estonia (Tallinn, 3 aprilie 1996, în vigoare din 23 februarie 1998) este o declaraţie de 

ajutor reciproc. Astfel, în articolul 10 se menţionează: "Înaltele părţi contractante vor extinde şi 

vor aprofunda cooperarea în combaterea criminalităţii, terorismului, contrabandei, precum şi a 

traficului ilegal de stupefiante şi arme". 

Dat fiind că noţiunea "terorism" în acordurile date nu este definită, statele se vor conduce 

de legislaţia lor internă. Astfel, terorismul va fi definit conform normelor penale interne, adică 

potrivit prevederilor Codului penal. 

În afară de ratificarea convenţiilor internaţionale, semnarea tratatelor şi acordurilor 

bilaterale un stat poate să adere şi la organizaţii regionale. 

Aderând la Comunitatea Statelor Independente Republica Moldova poate fi parte semnatară 

a anumitor acte ale Comunităţii în materia privind combaterea terorismului. Republica Moldova 

a ratificat (la 27 iunie 2001) Acordul privind colaborarea statelor membre ale Comunităţii 

Statelor Independente în lupta cu terorismul, semnat la Mensk la 4 iunie 1999. 

În articolul 1 al acestuia, prin "terorism" se înţelege fapta penalmente condamnabilă, 

comisă în scopul încălcării securităţii publice, al luării unor decizii de către organele de stat, prin 

exercitarea presiunii asupra lor, înfricoşării populaţiei, care se manifestă prin: 

-  violenţă sau ameninţare cu aplicarea ei în privinţa persoanelor fizice sau juridice; 

-  nimicirea (deteriorarea) sau ameninţarea cu nimicirea (deteriorarea) proprietăţii sau a 

altor bunuri care provoacă pericolul morţii oamenilor; provocarea altor consecinţe periculoase; 

-  atentatul asupra persoanei cu funcţie de răspundere sau asupra reprezentantului public, 

comisă în scopul încetării activităţii lui de stat sau a altei activităţi politice, fie din motiv de 

răzbunare pentru astfel de activitate; 

-  atacul asupra reprezentantului statului străin sau al organizaţiei internaţionale, care se 

bucură de protecţia internaţională, precum şi asupra localurilor de serviciu sau asupra mijloacelor 

de transport ale acestor persoane; 

-  alte acţiuni care cad sub incidenţa noţiunii de terorism conform legislaţiei naţionale, 

precum şi normelor internaţionale unanim recunoscute, îndreptate contra terorismului.  

În Acord se mai prevede atacarea cu mijloace chimice, biologice, radioactive, precum şi cu 

substanţe nucleare, aceasta pentru că deja sunt semnalate cazuri de folosire a lor la săvârşirea 

actelor de terorism (atacul de gaze în metroul din Tokyo). 

Din anul 1996 Republica Moldova este membru al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie 

Criminală (INTERPOL). O subunitate a acesteia este formată în cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne al Republicii Moldova. Multe rapoarte ale Organizaţiei vizează lupta contra terorismului.  

Unităţi structurale privind combaterea terorismului au fost create în cadrul Serviciului de 

Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Astfel, Direcţia acestuia de combatere a 

terorismului a creat Grupa "A" antiteror. O altă subdiviziune este în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne al Republicii Moldova, şi anume: batalionul de destinaţie specială "Fulger". 

Astfel de grupe sunt create şi în cadrul Ministerului Apărării al Republicii Moldova. 

Deci, statul nostru dispune de organe specializate de combatere a terorismului. 

Elaborarea Legii cu privire la combaterea terorismului a fost precedată de ratificarea, la 18 

iunie 1999, de către Republica Moldova a Convenţiei Europene pentru reprimarea terorismului, 

adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1997. 

La etapa actuală terorismul se caracterizează prin trecerea de la actele unor indivizi izolaţi 

la acţiuni de grupări şi organizaţii, iar metodele şi mijloacele de activitate teroristă poartă un 

caracter tot mai sofisticat şi au un grad mult mai sporit de periculozitate. Dacă în trecut 

terorismul se manifesta cu predilecţie prin atentate asupra şefilor de state sau liderilor politici,  

astăzi el se caracterizează prin deturnări de aeronave, distrugerea unităţilor de transport, caselor 

de locuit, atacarea instituţiilor de stat, ambasadelor sau a reprezentanţilor organizaţiilor 

internaţionale, luări de ostatici, plasări de bombe şi automobile capcană. 

O analiză a stării de lucru în acest domeniu elucidează vulnerabilitatea Republicii Moldova 

faţă de manifestările teroriste. 



Expunerea statului în primejdia acestui fenomen este cauzată de un şir de pricini obiective 

şi subiective, care în consecinţă au creat o realitate periculoasă pentru securitatea statului şi a 

cetăţenilor. 

Aşezarea geografică a Republicii Moldova, regimul juridic existent, prezenţa 

separatismului înarmat, conflictele sociale interne creează condiţii favorabile activităţii pe 

teritoriul republicii a organizaţiilor teroriste. 

Este îngrijorătoare situaţia în acest domeniu. Subiecţi ai ameninţărilor teroriste au devenit 

demnitarii de stat, lucrătorii organelor de drept, businessmenii străini etc. Sunt cunoscute cazuri 

de maltratare şi tentative de exterminare fizică a deputaţilor Parlamentului şi a reprezentanţilor 

administraţiei publice. 

Omorurile la comandă, ca formă a manifestărilor teroriste, au devenit frecvente în republică 

în urma criminalizării sporite a societăţii, procesului de reîmpărţire a sferelor de influenţă a lumii 

interlope în diferite domenii, lipsei unor mecanisme capabile să apere eficient drepturile 

cetăţenilor şi să asigure caracterul inevitabil al pedepsei. Cum au dovedit evenimentele 

anterioare, grupările criminale, urmărindu-şi scopul, aruncă în aer case, neglijând siguranţa 

sutelor de cetăţeni. 

Un pericol deosebit prezintă utilizarea dispozitivelor explozive teleghidate, care în ultimii 

ani au devenit foarte solicitate în mediul criminal. Cu folosirea lor au fost săvârşite o serie de 

crime grave, însă descoperirea, contracararea acestor acţiuni au devenit extrem de dificile.  

Este neapărat nevoie de o nouă abordare, în complex, a problemei terorismului 

internaţional şi intern. Fiind o consecinţă a crizei internaţionale, actele teroriste pot avea loc în 

raionul conflictului propriu-zis ca o continuare a unui război de partizani sau pot fi întreprinse în 

afara unui sau altui focar de conflict, chiar şi în afara ţării unde a început sau încă se mai 

desfăşoară conflictul în cauză. 

Terorismul poate avea în exclusivitate un caracter intern. Terorismul politic de origine 

internă este orientat spre realizarea scopurilor politice de către unele persoane particulare sau 

organizaţii.  

Într-o măsură mai mică sau mai mare, în Republica Moldova există premise pentru apariţia 

terorismului internaţional şi a celui criminal. În ultimii ani în republică s-au înteţit cazurile de 

explozii criminale, care deseori au un caracter politic; în special, conflictul armat din Transnistria 

a permis lumii criminale să se înarmeze solid
1
. 

Prezenţa separatismului, care are structuri militare neconstituţionale şi frontiere 

transparente, acţiunile militare în spaţiul CSI ale căror consecinţe se răsfrâng pe teritoriul 

republicii, deficienţele în domeniul controlului asupra armamentului şi substanţelor explozive au 

creat condiţiile de realizare a activităţilor teroriste. Democratizarea societăţii a generat facilităţi 

în regimul de aflare a străinilor. Ca rezultat, avem o adevărată invazie a cetăţenilor străini, care 

utilizează teritoriul republicii ca loc de reşedinţă temporară a persoanelor aferente la structuri 

teroriste internaţionale care utilizează teritoriul republicii ca ascunziş după săvârşirea crimelor şi 

ca teren de pregătire a astfel de cadre, a reprezentanţilor lumii interlope şi ai formaţiunilor 

neconstituţionale din diferite ţări. 

Situaţia a impus organele de drept să colaboreze mai intensiv cu organele abilitate din alte 

ţări în domeniul combaterii şi preîntâmpinării terorismului. 

S-a creat necesitatea elaborării cadrului legislativ şi a unui program de stat ce ar avea ca 

obiective prevenirea şi contracararea eventualelor pregătiri teroriste, sporirea eficacităţii 

organelor abilitate ale statului, conlucrarea internaţională, îndeplinirea convenţiilor internaţionale 

privind lupta cu terorismul. 

Până în prezent în republică nu au fost semnalate acte teroriste. Dar schimbările ce au loc în 

lume, migraţiunea, apariţia refugiaţilor modifică situaţia. În 2001 are loc un scandal legat de 

activitatea consulului onorific al Libanului în Republica Moldova Mahmoud Hammoud, care era 

şi membru al organizaţiei teroriste "Hesbolah". Acesta exercita concomitent anumite funcţii 

diplomatice în România şi în Republica Moldova. Activitatea lui infracţională cuprindea nu 



numai traficul de fiinţe umane sau vânzarea de substanţe narcotice, dar şi finanţarea organizaţiei 

teroriste "Hesbolah". 

Mahmoud avea cetăţenia mai multor state, printre care şi a României, Ciprului, Moldovei 

etc. Întreaga activitate a lui Mahmoud pe teritoriul României era urmărită de Serviciul Român de 

Informaţie, iar activitatea lui pe teritoriul Republicii Moldova - de Serviciul de Informare şi 

Securitate (SIS). Cu venirea lui pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2000, Serviciul Român 

de Informaţii a predat materialele lor SIS-ului RM care, în urma unor investigaţii, le-a prezentat 

Preşedintelui Republicii Moldova. La 19 octombrie 2001 Preşedintele i-a retras lui Mahmoud 

Hammoud cetăţenia Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 23 

octombrie 2001, nr.129). În timp de 7 zile el a fost expulzat din Republica Moldova. Faptul 

finanţării organizaţiei teroriste nu a fost dovedit, fiind marcat doar de către mass-media. 

Metoda de combatere a terorismului este reprezentată de procedeele democratice. Politica 

bazată pe apărarea drepturilor omului garantate de Constituţie, precum şi politica nonviolenţei 

pot duce la soluţionarea situaţiei dificile. 

Mărirea numărului de acorduri încheiate între state privind lupta contra terorismului, 

precum şi asistenţa juridică penală reciprocă va minimaliza comiterea actelor teroriste, va 

preîntâmpina comiterea lor şi va reduce în timp soluţionarea acestei probleme. 

Preşedintele Republicii Moldova este răspunzător şi ia măsuri pentru asigurarea securităţii 

statului
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. El poate lua decizii în acest sens, poate avea iniţiativa de colaborare între state. 

Pe fonul atentatelor teroriste din SUA de la 11 septembrie 2001, politica antiteroristă în 

lume a trecut de la norme declarative la acţiuni concrete. 

Se creează mecanisme regionale privind combaterea terorismului; ele se creează în Europa, 

Asia, America. 

În luna noiembrie 2001 Preşedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a participat ca 

reprezentant al statului la Conferinţa privind combaterea terorismului în Europa, conferinţă 

găzduită de preşedintele Poloniei. 

Guvernele diferitelor state ale lumii au supus criticii atacurile teroriste contra SUA, critica a 

parvenit şi din partea Republicii Moldova, demonstrând prin aceasta solidaritatea cu SUA. 

Prin normele legislative elaborate ulterior de Parlamentul Republicii Moldova s-a ridicat 

nivelul politicii antiteroriste. În Hotărârea cu privire la combaterea terorismului se menţionează: 

"La 11 septembrie 2001 în Statele Unite ale Americii au fost săvârşite acte de terorism care au 

cauzat un număr considerabil de victime în rândurile populaţiei paşnice şi distrugeri enorme. 

Parlamentul exprimă condoleanţe profunde poporului american şi tuturor statelor, ai căror 

cetăţeni au suferit în urma acestei tragedii. În memoria victimelor nevinovate ale terorismului 

internaţional, este necesar a face tot posibilul pentru ca ceva asemănător să nu se mai repete. 

Considerăm că actele groaznice de terorism au fost îndreptate contra întregii comunităţi 

mondiale şi nimic nu poate justifica sfidarea absolută a moralităţii şi a drepturilor omului. Sunt 

puse în pericol solidaritatea naţiunilor şi viitorul omenirii. 

Orice acţiuni, inclusiv cu aplicarea forţei, ale statelor şi ale organizaţiilor internaţionale 

împotriva teroriştilor trebuie să se întemeieze pe principii unanim recunoscute şi pe normele 

dreptului internaţional, să fie adecvate şi bine chibzuite. 

În prezent, întreaga omenire îşi uneşte eforturile pentru a elabora o atitudine comună şi 

măsuri coordonate în combaterea terorismului"
3
. Prin prezenta hotărâre s-a sporit calitatea 

normelor de securitate în Republica Moldova, guvernul luându-şi angajamentul de a elabora baza 

legislativă pentru combaterea terorismului; în rezultat, a fost adoptată Legea cu privire la 

combaterea terorismului
4
. 

În decembrie 2001 Republica Moldova a ratificat Acordul de cooperare şi prietenie dintre 

Republica Moldova şi Federaţia Rusă. Acordul a fost elaborat timp de 10 ani şi a pus baza 

cooperării economice, culturale între aceste două ţări. 

În ultimul timp cu problema terorismului se confruntă şi statele mai dezvoltate, astfel încât 

este necesară încheierea unor "alianţe" contra terorismului. Preşedintele Federaţiei Ruse a propus 

crearea unui centru antiterorist comun al ţărilor CSI având la bază Serviciul Federal de Securitate 



(SFS) al Rusiei. Această propunere a fost lansată la întrevederea miniştrilor afacerilor interne ai 

ţărilor CSI
5
. 

Astfel, la 1 decembrie 2000 Comitetul şefilor de state ale CSI a luat decizia de a crea 

Central Antiteroare al Statelor Membre ale Comunităţii Statelor Independente. 

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova a fost promulgată Legea pentru ratificarea 

Deciziei privind Centrul Antiteroare al Statelor Membre ale Comunităţii Statelor Independente. 

După cum demonstrează practica, neutralizarea formaţiunilor teroriste este posibilă, lupta 

complexă împotriva terorismului presupunând atât măsuri politice, economice, religioase, cât şi 

poliţieneşti. În rândurile populaţiei sunt organizate convorbiri, cu scopul de a explica 

absurditatea, lipsa de perspectivă şi antiumanismul oricărei forme de împotrivire înarmată. 

Conform datelor experţilor, în prezent terorismul poartă în mare măsură un caracter etnico-

separatist, ceea ce sporeşte posibilitatea creării unor noi formaţiuni înarmate nelegitime. Pentru a 

exclude apariţia lor trebuie introdus un control riguros asupra cetăţenilor-turişti. Explozia 

activităţii teroriste îi face pe legiuitori să înăsprească normele legislative
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Este cert faptul că unde unele persoane văd un terorist, alţii văd un luptător pentru 

independenţă. De aceea, trebuie concretizat statutul lui, astfel ca luptătorul pentru independenţă 

să folosească calea democratică, şi nu metodele teroriste. "Pe terorişti se poate de învins, dacă 

înfrângem strategia lor". Dacă vom putea minimaliza neînţelegerile politice, atunci vom putea 

minimaliza posibilitatea apariţiei terorismului, dar nu o vom putea lichida totalmente. 

În continuarea discuţiei privind folosirea forţei armate pentru combaterea terorismului, 

unele obiecţii contra pot fi: 

-  metoda militară nu este una eficace (forţele nu sunt planificate, nu sunt concentrate); 

-  metodele militare pun sub semnul întrebării încrederea în lege şi respectarea ei (inclusiv 

încrederea noastră faţă de lege) şi determină nerespectarea principiilor pentru care optează 

societatea civilizată; 

-  acţiunile militare determină escalarea violenţei; 

-  deseori victime ale acţiunilor contrateroriste pot deveni simplii trecători (deoarece 

teroriştii, ca ţintă, sunt greu de nimerit); 

-  acţiunile contrateroriste se manifestă adeseori prin acţiuni nepopulare, cum ar fi atentatul 

sau sechestrarea de persoane; în urmărirea militară a teroriştilor apare des în discuţie problema 

suveranităţii şi menţinerii dreptului extrateritorial al statului
7
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Finanţarea terorismului de către stat reprezintă o armă de luptă ieftină contra forţelor 

interne şi externe nedorite ale statului. La rândul său, conducerea naţională oferă teroriştilor 

astfel de resurse ca armament, centre de pregătire, ajutor financiar, documente false, precum şi 

acte de identitate false. Posibilitatea de a trăi şi de a planifica acţiunile sale teroriste fără frica 

arestării imediate are un mare efect psihologic şi practic asupra teroriştilor
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În statele civilizate operaţiunile îndreptate spre arestul teroriştilor sunt foarte bine pregătire, 

deoarece teroriştii sunt mult mai periculoşi decât alţi infractori. Ei sunt mai bine înarmaţi şi 

pregătiţi mereu pentru atac. 

Este oportună şi crearea în republică a unui centru practico-ştiinţific unic pentru studierea, 

elaborarea şi lansarea unor propuneri concrete în problema combaterii actelor de terorism. 

Activitatea acestui centru ar putea include: 

-  studierea legislaţiei şi practicii internaţionale în combaterea terorismului, înaintarea 

propunerilor pentru modificarea legislaţiei Republicii Moldova la acest compartiment; 

-  crearea unei baze informative despre organizaţiile teroriste; 

-  studierea metodelor şi scopurilor cu care operează teroriştii; 

-  avertizarea ţărilor interesate în activitatea teroristă, a ţărilor ce sponsorizează teroriştii; 

- relevarea legăturilor teroriste internaţionale cu furnizorii de arme de foc, droguri şi 

substanţe toxice, în scopul evitării traficului lor pe teritoriul republicii; 

- stabilirea ţărilor şi oraşelor mai periculoase pentru vizitele reprezentanţilor puterii de stat, 

ale oamenilor de afaceri, în scopul evitării unor acte teroriste la adresa lor. 



Organele de resort trebuie să preconizeze măsuri practice de securitate a diplomaţilor 

Republicii Moldova, a ambasadelor, a consulatelor şi a reprezentanţilor ei în alte state, împotriva 

atentatelor teroriste pe teritoriul lor
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Pentru asigurarea reprimărilor fizice a formaţiunilor teroriste existente şi pentru curmarea 

actelor teroriste este nevoie de: 

-  finanţarea subunităţilor specializate create în cadrul Serviciului de Informaţii şi 

Securitate, precum şi a celei din cadrul MAI al RM, a celor din cadrul MA al RM; 

-  perfecţionarea nivelului de pregătire a specialiştilor în lupta cu formaţiunile nelegitime 

înarmate; 

-  organizarea unei evidenţe stricte şi a unui control riguros în ceea ce priveşte realizarea 

armelor de foc, a explozibilului şi a substanţelor psihotropice; confecţionarea, realizarea şi 

traficul de droguri; 

-  sporirea măsurilor de securitate în locurile aglomerate de pe teritoriul republicii. 

Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să elaboreze un program special de eliberare a vizelor, iar 

Ministerul Afacerilor Interne să intensifice controlul regimului de paşapoarte. 

Biroul Naţional Interpol al Republicii Moldova să informeze sistematic populaţia despre 

persoanele care au comis acte teroriste şi sunt suspectate că se ascund în ţara noastră. 

Acestea şi alte măsuri sunt apte de a preîntâmpina comiterea unor acte teroriste în ţara 

noastră; aplicând aceste măsuri statul va garanta drepturile şi libertăţile fundamentale stipulate în 

Constituţia Republicii Moldova. 

Doar prin elaborarea unui cadru de norme juridice, sociale, precum şi prin garantarea 

drepturilor omului va fi posibilă limitarea impactului terorist asupra ţării. Elaborarea politicii 

eficace contra naţionalismului extrem, separatismului şi extremismului ca factori generalizatori 

şi catalizatori ai terorismului care periclitează securitatea şi existenţa suveranităţii şi 

independenţei statului, precum şi garantarea asocierii la diferite culte religioase organizate 

potrivit statutelor lor şi potrivit legii, respectarea tuturor drepturilor prevăzute de Constituţia 

Republicii Moldova sunt măsuri eficace contra terorismului. 
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