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Una dintre gravele forme de manifestare a violenţei în lumea contemporană o reprezintă 

terorismul. Deşi nu este un fenomen nou, ceea ce caracterizează terorismul din zilele noastre este 

trecerea de la actele sporadice ale unor indivizi izolaţi la atentatele teroriste de amploare, comise 

de elemente aparţinînd unor grupuri şi organizaţii ale căror scopuri şi mobiluri devin tot mai bine 

conturate, iar metodele şi mijloacele de acţiune au un caracter tot mai diversificat, complex şi cu 

un grad mult mai sporit de periculozitate.   

Din punct de vedere juridic, fenomenul nu a căpătat nici pînă azi o definiţie universal 

valabilă, dificultatea provenind din faptul că terorismul constituie o metodă de acţiune, o 

modalitate de punere în execuţie a unei activităţi infracţionale prin teroare, violenţă, intimidare, 

metodă adesea confundată cu însăşi infracţiunea. În mod curent, prin terorism se are în vedere 

latura materială a fenomenului, modalităţile practice prin care acesta se manifestă, respectiv 

executarea unei activităţi infracţionale, ce se caracterizează prin folosirea terorii sau violenţei.  

Întrucît, pentru organele de stat competente, problema prezintă interes, îndeosebi sub 

aspectul practic al cunoaşterii, prevenirii şi combaterii actelor de terorism este necesar să fie 

determinate şi precizate diferitele forme ce pot fi considerate drept manifestări ale terorismului şi 

calificate ca atare.  

Tendinţa actuală a fenomenului terorismului internaţional se distinge prin sporire atît sub 

aspectul cantitativ numeric şi al gravităţii, cît şi al răspîndirii geografice.  

Reacţia unor autorităţi publice ori comunităţi de state la escaladarea terorismului este 

încercarea de a-l controla şi suprima prin intermediul forţei şi nu prin înlăturarea cauzelor care-l 

provoacă, lăsînd astfel, să se întrevadă faptul că încă nu s-a ajuns la concluzia că terorismul este 

o problemă complexă şi de o deosebită gravitate a societăţii actuale, cauzele fenomenului dat 

fiind multiple, varietatea şi complexitatea unor atare cauze fac din acest fenomen una dintre cele 

mai complicate probleme ale zilelor noastre.  

Comitetul special pentru terorismul internaţional, creat în cadru O.N.U. la 18 decembrie 

1972, care are ca principală sarcină de a studia cauzele acestui fenomen şi de a recomanda 

măsuri practice pentru reprimarea actelor de violenţă şi teroare, evidenţiază că principalele cauze 

ale escaladării actelor teroriste sînt de ordin social, politic, rasial, fundamentalist-religios, 

naţionalist, economic etc. Din rîndul acestor cauze Comitetul menţionează următoarele: politica 

de dominaţie, expansiune şi hegemonie, discriminarea rasială, politica de apartheid, aplicarea 

forţei în relaţiile internaţionale şi violarea independenţei politice, a suveranităţii naţionale şi 

integrităţii teritoriale a statelor; amestecul în treburile altor state; teroarea în masă; încercările de 

a impune unor grupuri naţionale părăsirea teritoriilor; intensificarea activităţii organizaţiilor 

fasciste şi neofasciste; menţinerea unei ordine economice internaţionale injuste şi inevitabile; 

exploatarea străină a resurselor naturale naţionale; arestările în masă; utilizarea torturilor şi 

represaliilor; sărăcia; foametea, mizeria şi frustrările. Consider că la aceste cauze pot fi adăugate 

şi altele, cum ar fi: instaurarea într-o serie de state a unor regimuri totalitate sau dictatoriale; 

învrăjbirea cetăţenilor de religii şi naţionalităţi diferite; apariţia şi dezvoltarea curentelor idealist-

fataliste, şomajul, criminalitate, violenţa, traficul ilicit de arme, toxicomania tec. O altă cauză şi, 

poate, cea mai importantă o constituie legătura terorismului cu anumite state, guverne şi servicii 

secrete, manipularea, de cele mai multe ori "invizibilă" a fenomenului terorist, ca şi a teroriştilor, 

de către acestea prin intermediul serviciilor secrete, în scopul frînării ascensiunii, forţelor 

democratice, ale păcii şi progresului.  

Ignorînd lecţiile dureroase ale istoriei, în unele ţări occidentale sînt reactivate formaţiuni 

neofasciste şi extremist-naţionaliste, care susţin istoria revanşardă şi tulbură conştiinţe tinere 

debusolate, îndemnînd la acte reprobabile, criminale.  



Pe lîngă aceste cauze generale pentru conceperea corespunzătoare a dimensiunii şi 

problematicii fenomenului terorist internaţional, consider necesar să prezint şi unele caracteristici 

specifice ce vin să alimenteze şi să dezvolte fenomenul terorist.  

Grupările teroriste vizează creşterea periculozităţii şi concomitent, a consecinţelor actelor 

teroriste, ca răspuns la măsurile de prevenire întreprinse de state. În acest cadru se înscrie şi 

preocuparea de a spori continuu numărul acţiunilor terorist-diversioniste cu victime omeneşti. 

Tot mai frecvent în comiterea acţiunilor teroriste sînt utilizaţi explozivii ca urmare a noii strategii 

de grupări extremiste vizînd protejarea membrilor lor şi organizarea de atentate, care să nu 

angajeze confruntarea directă cu organele antiteroriste. Confecţionarea pe cale artizanală a 

explozivilor, bombelor incendiare asigură o conspirativitate sporită privind intenţiile lor, fapt 

favorizat şi prin aceea că materialele necesare le procură cu destulă uşurinţă de pe piaţă ori prin 

sustrageri din diferite depozite, inclusiv ale armatei.  

Cauzele mai sus arătate vin să ateste deosebita complexitate a terorismului internaţional, 

necesitatea unei analize juste şi de profunzime a acestui fenomen, atît la nivelul organismelor 

internaţionale, cît şi al autorităţilor publice în vederea înlăturării, în primul rînd, a cauzelor ce-l 

generează şi a întreprinderii celor mai adecvate măsuri de prevenire şi contracarare a lui.  

Pînă în prezent acţiunile teroriste s-au desfăşurat, cu predilecţie, în trei zone:  

    a) zona statelor puternic industrializate, unde terorismul este generat de grave 

contradicţii sociale şi economice, de un puternic sentiment de frustrare şi alienare manifestat, 

mai ales, în rîndurile tineretului;  

b) zona ţărilor, unde trecutul istoric a generat contradicţii naţionale sau religioase evidente, 

determinîndu-i, de pildă, pe basci, pe irlandezi sau musulmani să treacă de la rezistenţa 

organizată la violenţa teroristă în scopul recunoaşterii drepturilor lor de către metropolă;  

c) zona ţărilor din lumea a treia, unde teoriilor dictatoriale corespunde violenţa grupurilor 

extremiste.  

În toate aceste trei zone specifice asistăm la un război social sau naţional-religios.  

Datorită faptului că terorismul internaţional s-a manifestat şi se manifestă sub multiple 

aspecte, scopurile şi mobilurile acţiunilor nefiind aceleaşi, al a fost clasificat de către specialişti 

după anumite criterii, acestea fiind următoarele:  

1. După mobilul sau intenţia care stă la baza actului terorist, distingem:  

a) terorism de drept comun (şantaj, ameninţări, răpiri, crime etc.) (aceste fapte intră sub 

incidenţa legii penale));  

b) terorismul social - urmăreşte schimbarea orînduirii sociale dintr-o ţară. (Spre sf. sec. al 

XIX-lea în Rusia, America de Nord, Franţa sau chiar Anglia acţiona o serie de grupări anarhiste);  

c) terorismul politic - este orientat contra statului şi organelor sale reprezentative (atentatele 

contra şefilor de stat şi de guverne sau a altor personalităţi politice) are următoarele scopuri:  

- răsturnarea orînduirii politice a unui stat;  

- înlăturarea anumitor oameni politici care nu sînt pe placul unor cercuri străine;  

- influenţarea politicii interne sau externe a unui stat.  

Dintre cele mai importante acte de acest gen, amintim asasinarea foştilor preşedinţi J.E. 

Kenedy - S.U.A.; Anwar El Sadat - Egipt; Salvador Alliende - R. Chili; a foştilor prim-miniştri a 

Indiei - Indira şi Radjiv Ghandi; a Israilului - Yitzhak Rabin, a doctorului Martin  Luteher King, 

personalitate proeminentă a mişcării de emancipare a negrilor în S.U.A.;  

d) terorismul de stat este un instrument de politică guvernamentală, fie internă, fie în relaţie 

cu alte ţări (Irac, Siria).  

2. După spaţiul în care este practicat, al factorilor implicaţi sau afectaţi, precum şi din punct 

de vedere al extinderii efectelor lui, terorismul poate fi:  

a) terorism naţional sau intern - în toate elementele constitutive ale actului aparţin spaţiului 

naţional. Cel mai frecvent se manifestă sub  forma terorismului politic;  

b) terorismul internaţional - cînd efectele acestuia sînt extinse pe teritoriul mai multor state 

sau cînd acestea aduc atingere bunurilor mai multor state;  



c) terorismul transnaţional - se deosebeşte de cel internaţional prin faptul că autorii actelor 

teroriste sînt autonomi faţă de orice stat.  

3. După cauzele pe care îl generează:  

a) Terorism rasist - a apărut în S.U.A. în a doua jumătate a sec. al XIX-lea ca reprezentant 

de frunte este organizaţia Ku-Klux-Klan.  

b) Terorismul extremist-naţionalist - îşi limitează aria în interiorul unei singure ţări. (IRA, 

ETA, Armata secretă pentru eliberarea Armeniei, Organizaţii teroriste Kurde, OEP etc.).  

c) Terorismul neofascist sau neonazist.  

d) Terorism de nuanţă fundamentalist-religioasă.  

4. După modalităţile de executare a acţiunilor teroriste distingem:  

a) terorism direct - în care actul vizează scopul propus, acesta constituind însuşi obiectivul 

actului terorist;  

b) terorismul indirect - se comit prin metode şi procedee de acţiune indirectă ce conduc la 

atingerea scopului propus:   

 - plasarea de dispozitive explozibile;  

 - expedierea sau trimiterea de scrisori şi colete capcană;  

- perturbarea sau dereglarea unor sisteme electronice în scop terorist.  

În concluzie, observăm că terorismul internaţional este un fenomen ce aduce noi elemente 

de tensiune internaţională, de aceea se impune studierea cauzelor şi elaborarea măsurilor vizînd 

prevenirea actelor de terorism.  

Pentru înlăturarea cauzelor terorismului internaţional se cer luate măsuri eficiente pentru 

reglementarea focarelor de conflicte internaţionale existente, incriminarea terorismului 

internaţional în legislaţiile naţionale ale tuturor statelor astfel încît în orice stat în care s-ar 

comite un act terorist sau s-ar refugia autorul, acesta să nu poată scăpa urmăririi şi sancţiunii 

penale. Încheierea de convenţii regionale sau bilaterale în vederea combaterii unor acte de 

terorism pe plan regional, încheierea unei convenţii internaţionale multilaterale care să vizeze 

fenomenul terorismului în ansamblul său, atît sub aspectul faptelor, cît şi a persoanelor, la care să 

devină membre un număr cît mai mare de state, precum şi întărirea rolului O.N.U. prin 

respectarea şi aplicarea rezoluţiilor prind prevenirea şi reprimarea terorismului internaţional.  


