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Este remarcabil că, în scopul elaborării unei politici eficiente privind ocrotirea 

persoanei, societăţii şi statului de atentatul actelor teroriste, Parlamentul Republicii Moldova 

a adoptat recent Legea cu privire la combaterea terorismului. 

Conform Legii în cauză, prin combaterea terorismului se înţelege activitatea de 

prevenire, depistare, curmare a activităţii teroriste şi de atenuare a urmărilor acestora. După 

părerea noastră, enunţul ar putea fi prelungit prin includerea momentului de profilaxie şi 

reabilitare socială. 

  

Conjunctura internaţională creată în ultimul timp, după cum am mai menţionat, a grăbit 

guvernele statelor lumii să ia măsuri concrete în lupta cu terorismul. În opinia noastră, lupta în 

cauză trebuie să înceapă cu cercetarea trăsăturilor de bază ale terorismului ca fenomen social de 

drept şi să termine cu elaborarea unui complex de propuneri vizînd direcţiile principale 

strategice. 

Deşi autorităţile naţionale au reacţionat la acţiunile de combatere a terorismului, se pare că 

la noi activitatea în cauză poartă mai mult un caracter occidental.  

Cel mai mare neajuns, credem, constă în neconcordanţa actelor legislative în problema 

terorismului. Este demonstrat că orice propunere relativ la organizare sau securitate trebuie să se 

bazeze pe definiţii conceptuale de drept, fapt necesar pentru a stabili mai întîi obiectul de luptă şi 

locul acestuia în sistemul sarcinilor şi mai apoi a cere crearea structurilor corespunzătoare şi 

determinarea activităţii acestora, ceea ce în actele normative naţionale nu observăm. 

În sensul Legii cu privire la combaterea terorismului, activitatea antiteroristă cuprinde 

instituirea unor măsuri special îndreptate spre curmarea unui act terorist (credem că ar fi mai 

complet: act terorist posibil sau act terorist comis), spre asigurarea securităţii persoanelor fizice 

(şi am mai adăuga: integrităţii valorilor materiale), spre neutralizarea teroriştilor şi spre 

atenuarea (mai propunem: şi lichidării) urmărilor acestuia. 

Art.4 stabileşte principiul cooperării internaţionale în domeniul combaterii terorismului. Cu 

regret, nu s-au indicat cerinţele Convenţiei europene privind reprimarea terorismului ce vizează 

modalitatea de extrădare a teroriştilor şi procedura de asistenţă mutuală în materie penală, etc. 

Art.5 al Legii menţionate enunţă obiectivele activităţii de combatere a terorismului: 

protecţia persoanei, societăţii şi statului împotriva terorismului; prevenirea, depistarea, curmarea 

activităţii teroriste şi atenuarea urmărilor acestuia; depistarea şi eliminarea cauzelor şi condiţiilor 

de desfăşurare a activităţii teroriste. Conform opiniei noastre, în condiţiile autohtone ar mai fi 

important, chiar primordial, încă un scop: zădărnicirea excesului manifestărilor de violenţă, care 

determină caracterul terorismului. Deci, odată cu stabilirea obiectivelor, trebuie să se ţină cont, 

pe lîngă prevederile internaţionale, şi de condiţiile create în teritoriu. Pînă la ora actuală la noi se 

cunosc unele izbucniri de violenţă, ce constituie doar elemente teroriste, şi nu o activitate 

teroristă ca atare. 

În această ordine de idei adăugăm că la stabilirea principiilor activităţii de combatere a 

terorismului, nu s-a ţinut cont de elementul naţional şi nici de etapele acestei activităţi. Alături de 

principiile generale nominalizate, strategia antiteroristă trebuie să se întemeieze şi pe: caracterul 

de anticipaţie; activitate, fundamentată pe lege; varietate, adică existenţă a unui complex de 

modele antiteroriste în funcţie de sarcinile de prevenire, curmare şi atenuare a consecinţelor; 

asigurarea solidarităţii în acţiuni sub aspect internaţional şi interstatal; diferenţierea sarcinilor, 

formelor şi conţinutului activităţii antiteroriste în condiţii obişnuite şi în stare excepţională, 

corelarea măsurilor de profilaxie, de influenţă psihologică şi fizică, a măsurilor de atenuare şi 

înstrăinare a deformaţiilor psihologice în opinia publică, readaptarea victimelor. 



Legea nominalizează subiecţii îndrituiţi să desfăşoare activitatea de combatere a 

terorismului: 

- subiecţii cu funcţii de profilaxie generală, (de a preveni apariţia conflictelor şi aţîţarea 

spiritelor în societate, de a contribui la crearea şi consolidarea unui nivel decent de viaţă, ţinînd 

cont că această politică socială globală are şi un aspect antiterorist); 

- subiecţii cu funcţii de profilaxie specială: organele competente să efectueze o propagandă 

antiteroristă, să contracareze fenomenele care creează nemijlocit premisele pentru pregătirea şi 

comiterea faptelor teroriste, să deţină controlul asupra informaţiei ce prezintă interes pentru 

terorişti, asupra armelor şi materialelor de un pericol sporit, organele care au în subordine 

protecţia obiectelor de importanţă deosebită, pregătirea psihologică a populaţiei şi instruirea 

acesteia în vederea unui eventual act etc.; 

- subiecţii cu funcţii de reprimare a activităţii teroriste în toate etapele (dirijarea şi 

efectuarea urmăririi penale, depistarea, curmarea infracţiunilor cu caracter terorist etc.); 

Este de menţionat, că în procesul de desfăşurare a activităţii antiteroriste un loc important 

revine responsabilităţii sporite a subiecţilor procesului în cauză, în cadrul legislativ au fost 

determinate funcţiile corespunzătoare ale tuturor subiecţilor, specializarea purtătorilor acestora, 

resursele tehnico-materiale, numirea unui conducător cu funcţii de dirijare a procesului dat, 

posibilitatea utilizării forţelor şi mijloacelor necesare, crearea unei grupe operative şi întocmirea 

Regulamentului-tip al acestuia. Dar, după părerea noastră, legea trebuie să mai prevadă şi 

normele vizînd pregătirea profesională, inclusiv sub aspect moral, psihologic, juridic; să 

elaboreze planuri-tip de acţiuni antiteroriste la diferite nivele şi, neapărat, la nivelul colaborării 

cu alte state . Cu regret, prevederile legislative vizînd organizarea activităţii antiteroriste nu au 

stabilit antrenarea în acest proces a analiticilor, juriştilor-experţi, psihologilor-experţi, 

reprezentanţilor instituţiilor ştiinţifice şi de învăţămînt. 

De asemenea, este necesar a stabili ordinea elaborării comune a proiectelor de acte 

normative şi a programelor prezidenţiale sau guvernamentale în direcţia dată. 

O problemă principială o constituie stabilirea coraportului dintre drepturile şi 

împuternicirile organelor antiteroriste existente şi ale celor create în funcţie de caz. Dar, 

indiferent de organul împuternicit, rolul determinant în contracararea terorismului îl vor juca 

planurile-tip, care vor fi întocmite în funcţie de clasificarea criteriilor vizînd faptele teroriste 

posibile sau comise. 

Deşi, prin instituirea regimului juridic în zona de desfăşurare a operaţiei teroriste au fost 

stabilite drepturile subiecţilor la neutralizarea acţiunilor teroriste, legislatorul nu a determinat 

limitele acestora în dependenţă de clasificarea subiecţilor. După părerea noastră, este incorecta 

stabili drepturi egale faţă de toţi participanţii la acţiuni în zona de desfăşurare a operaţiei 

antiteroriste, adică în anumite sectoare ale unei localităţi, un mijloc de transport, o clădire, o 

construcţie, o amenajare, o încăpere şi teritoriul din preajma acestora, în ale căror perimetre se 

desfăşoară operaţia antiteroristă. 

Aceasta poate crea o situaţie conflictuală, chiar anarhistă. Credem, că la moment trebuie 

supuse examinării următoarele situaţii problematice cu caracter strategic: 

- a determina competenţa strictă a organelor de stat; 

- limitele drepturilor şi libertăţilor în condiţiile situaţiei excepţionale (cu posibilitatea 

diferenţierii nivelelor de "excepţie"); 

- regimul de activitate a reprezentanţilor, subiecţilor acţiunilor de antiteroare; 

- principiile negocierii (neamestecul în procesul de negociere, caracterul şi limitele 

posibilelor cedări, a determina statutul juridic al promisiunilor date); 

- principiile de aplicare a forţei şi influenţa psihologică asupra teroriştilor; 

- supravegherea şi controlul asupra legislaţiei, inclusiv regimul permisiunii observatorilor 

internaţionali; 

- statutul colaboratorilor care intră nemijlocit în contact cu teroriştii. 



Este necesară gradarea, în funcţie de criteriile integrative, aprecierii limitelor permise 

pentru aplicarea forţei, armelor şi mijloacelor speciale (inclusiv a celor de intensitate şi a celor ce 

sînt apte a neutraliza temporar nu numai pe terorişti, ci şi pe ostatici sau alte persoane). 

Pentru reprimarea acţiunilor teroriste, în plan juridico-penal urmează a fi aprofundat 

specificul riscului fundamentat, precum şi stabilirea răspunderii pentru inacţiunea sau 

îndeplinirea neglijentă a obligaţiilor în prevenirea şi curmarea acţiunilor infractorice. 

Un rol important îi revine determinării sarcinilor nemijlocite în activitatea antiteroristă: 

1) a duce munca de explicare în rîndurile populaţiei pentru dezminţirea zvonurilor 

exagerate despre răspîndirea şi pericolul terorismului, dar, totodată, să nu piardă în raport cu 

persoanele şi obiectele, care emană pericol;  

2) colectarea informaţiei complete şi la timp cu pivire la acţiunile concrete ale teroriştilor, 

informaţie verificată, concretă, fără exces de detalii ce impun temeri; informarea obligatorie 

privind pierderile în rîndurile teroriştilor şi sentinţele judecătoreşti; 

3) pregătirea juridico-orientativă şi moral-psihologică a participanţilor la activitatea 

antiteroristă, în scopul consolidării poziţiilor (şi în situaţii de risc), în baza cunoaşterii absolute a 

drepturilor, obligaţiunilor şi răspunderii; 

4) conştientizarea limitelor legale ale apărării şi ilegalitatea oricăror ordine despre limitarea 

acesteia. 

În acelaşi timp, aceste pregătiri trebuie orientate nu numai spre opunerea de rezistenţă 

activă la timp teroriştilor, ci şi spre prevenirea cazurilor de violenţă, acordarea asistenţei 

psihologice şi psihiatrice participanţilor la operaţie pentru a-i ajuta să iasă din stres. 

Aflîndu-ne în acelaşi plan de idei, este de remarcat că Parlamentul Republicii Moldova a 

ratificat Decizia Centrului Antiterorist a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, 

semnată la Minsk la 1 decembrie 2000 şi a menţionat promovarea în continuare a politicii ferme 

şi consecvente de combatere a terorismului. 

Adoptarea Hotărîrii de combatere a terorismului confirmă că Parlamentul va examina, în 

mod prioritar, proiecte de acte legislative care să reglementeze asigurarea securităţii naţionale a 

Republicii Moldova, participarea ei la colaborarea internaţională în domeniul combaterii 

terorismului. De asemenea, Republica Moldova este disponibilă să acorde guvernelor statelor ce 

fac parte din coaliţia antiteroristă asistenţa necesară în acţiunile de contracarare a terorismului 

internaţional, inclusiv să permită avioanelor militare să survoleze teritoriul său şi să aterizeze pe 

aeroporturile sale. 

În acest sens, la 4 iunie 1997 (intrat în vigoare la 5 ianuarie 1998), a fost semnat Acordul 

dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare cu privire la cooperarea în 

domeniul combaterii terorismului, traficului ilicit de droguri şi crimei organizate, iar la 3 iunie 

1994 (intrat în vigoare la 5 august 1999)-Acordul de colaborare dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Guvernul Republicii Turcia cu privire la combaterea traficului internaţional ilicit de 

droguri, terorismului internaţional şi altor crime organizate. Potrivit acordurilor semnate, părţile 

se obligă să acorde ajutor reciproc vizînd prevenirea, depistarea şi curmarea actelor teroriste 

comise în teritoriile statelor semnatare. 

Deoarece ultimii 15 ani comunitatea internaţională înregistrează un atac masiv al 

terorismului, astăzi, ca niciodată, este necesară crearea unui sistem complex bine coordonat 

pentru dezrădăcinarea acestuia. Numai prin eforturi comune, coroborarea prevederilor legale va 

fi posibilă stîrpirea acestui flagel social. 

Deşi pe plan naţional, în opinia noastră, există o orientare corectă vizînd politica de 

combatere a terorismului, totuşi, problema este cercetată superficial, se resimte caracterul pripit 

privind elaborarea şi adoptarea normelor în acest sens. 


