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 Unele persoane, în scopul realizării obiectivelor propuse, contrar bunelor moravuri şi 

normelor legale, apelează la tot felul de practici care, în cele mai multe cazuri, sunt urmate de 

comiterea unor infracţiuni grave şi foarte grave, mergând până la comiterea de crime şi masacre 

în masă. Aceste acţiuni îmbracă, de cele mai multe ori, forma crimei organizate, promotorii lor 

acţionând în bande şi reţele pe baza unor planuri dinainte stabilite. 

Organizaţiile criminale îşi extind sfera de activitate şi în afara teritoriilor naţionale, fiind în 

legătură şi conlucrând cu alte persoane şi organizaţii de aceeaşi factură, în scopul obţinerii unor 

câştiguri tot mai mari, uneori chiar fabuloase, obţinute pe căi ilicite, împotriva bunelor moravuri 

şi ordinii publice, încercând în acest fel dominarea vieţii economice şi politice internaţionale
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Aceste organizaţii, fie că au la bază o ideologie religioasă, economică sau politică, dispun 

de planuri şi strategii întocmite până în cele mai mici detalii, pe care le pun în aplicare cu 

consecvenţă în vederea atingerii scopului prevăzut. Pentru realizarea obiectivelor, acestea 

apelează la tortură, deportări, ucideri şi la alte mijloace de exterminare în masă. 

Dintre cele mai periculoase şi profunde cauze ce determină astfel de acţiuni, putem 

menţiona unele concepţii religioase, ideologia naţionalist-şovină care promovează discriminarea 

rasială şi etnică, idei ultranaţionaliste ş.a. 

Materializarea acestor planuri are loc prin activităţi de intimidare, teroare, deportări, tortură 

şi asasinări de persoane în cele mai diverse modalităţi, folosindu-se metode şi tehnici diverse, de 

ultimă oră. 

Pentru a împiedica producerea unor astfel de fapte, plecând de la principiile general admise 

de comunitatea internaţională privind protecţia juridică a drepturilor omului, promovate prin 

Declaraţia Universală din 1789 şi prin cea din 1948, statele au luat o serie de măsuri, instituind 

reguli cu caracter normativ, prin adoptarea unor acte la care au aderat majoritatea dintre acestea
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Astfel că, până la cel de-al doilea război mondial, majoritatea au inclus în constituţiile lor 

prevederi consistente referitoare la drepturile omului şi, în principal, privind drepturile 

fundamentale ale acestuia, mai ales dreptul la viaţă.  

Experienţa tristă a celui de al doilea război mondial, care a făcut zeci de milioane de 

victime, ca şi experienţele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki, au făcut ca problema drepturilor 

omului să nu mai fie considerată o problemă de drept intern, ci un deziderat de importanţă 

esenţială care priveşte întreaga umanitate (o problemă internaţională). În aceste împrejurări, la 

data de 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N.U.) a 

adoptat Declaraţia universală a drepturilor omului, iar ţările europene care n-au fost supuse 

politicii staliniste, unite în Consiliul Europei, au semnat în anul 1950 Convenţia Europeană care 

a intrat în vigoare în anul 1953 şi care prevede că orice persoană are dreptul la viaţă, la libertatea 

şi securitatea persoanei
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.  

Deci, în scopul promovării drepturilor omului, există o preocupare permanentă a statelor 

lumii care au creat diferite organisme cu caracter local, regional şi universal, organisme în cadrul 

cărora au fost adoptate diferite pacte, tratate, convenţii internaţionale, au elaborat numeroase acte 

cu caracter general (universale sau zonale), toate acestea fiind, de fapt, subiecte derivate ale 

dreptului internaţional public.
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Dintre organismele internaţionale cu caracter universal care garantează drepturile omului 

putem menţiona: Adunarea Generală a O.N.U. şi Consiliul economic şi social al O.N.U. care şi-a 

creat două comisii: 

1. Comisia pentru drepturile omului, înfiinţată în 1945, şi 

2. Comisia privind condiţia femeii.  



Prima comisie şi-a creat în 1947 subcomisia care luptă împotriva discriminării şi pentru 

protecţia minorităţilor
5
. De asemenea, au fost create comitete speciale pentru garantarea 

drepturilor omului cum este "Comitetul pentru eliminarea discriminării rasiale" sau "Comitetul 

de luptă împotriva torturii". 

Dintre organismele internaţionale regionale putem aminti: 

-  Consiliul Europei; 

-  Comisia Europeană pentru drepturile omului; 

-  Curtea Europeană a Drepturilor Omului; 

-  Comisia Interamericană a Drepturilor Omului; 

-  Curtea Interamericană a Drepturilor Omului
6
. 

Aceste organisme au elaborat, în calitate de subiecte de drept, o serie de acte internaţionale 

în materia drepturilor omului, dintre care menţionăm doar câteva cu privire la anumite drepturi 

fundamentale cum ar fi: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea 

Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948; Declaraţia O.N.U. privind eliminarea tuturor formelor 

de discriminare rasială din anul 1963; Declaraţia din anul 1965 care prevede acelaşi lucru; 

Convenţia internaţională privind eliminarea şi reprimarea crimei de apartheid din anul 1973; 

Declaraţia din anul 1975 pentru protejarea tuturor persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse 

şi tratamente inumane, crude şi degradante; Declaraţia U.N.E.S.C.O. privind prejudecăţile rasiale 

din 1978; Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei din anul 

1979; Declaraţia privind eliminarea formelor de intoleranţă bazată pe convingeri religioase sau 

de altă natură din 1981; Convenţia adoptată de O.N.U. în anul 1984 împotriva torturii şi altor 

pedepse şi tratamente inumane, crude şi degradante
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Cu toate eforturile depuse de state, în calitatea lor de subiecte principale ale dreptului 

internaţional public, precum şi de organizaţiile internaţionale şi zonale sau regionale, ca subiecte 

derivate de drept, cu toate măsurile întreprinse şi actele elaborate, terorismul internaţional 

continuă să facă victime; grupurile mafiote şi criminale îşi intensifică eforturile prin crearea 

diverselor reţele, orientarea investiţiilor în cele mai profitabile activităţi şi infiltrarea în acest fel 

în toate structurile sociale, atât la nivel naţional, inclusiv în sfera guvernării, cât şi la nivel 

internaţional
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Organizaţiile teroriste îşi procură şi dispun de mijloace şi metode ultramoderne şi 

sofisticate, dispun de un sistem informaţional foarte bine pus la punct, se folosesc de persoane 

foarte bine instruite şi uneori de persoane crescute şi formate în acest spirit, iar alteori apelează la 

tehnici extrem de simple, surprinzând de multe ori vigilenţa comunităţii internaţ ionale. 

Cel mai evident exemplu privind acţiunile teroriste îl constituie evenimentele teroriste din 

11 septembrie 2001 care au avut loc la New York, Washington D.C. şi Pensylvania şi, mai 

recent, acţiunile teroriste ale grupului terorist cecen din capitala Rusiei care au luat ca ostatici 

700 de persoane la teatrul Dubrovka, din rândul cărora au murit datorită acţiunii teroriste şi 

intervenţiei forţelor de ordine peste 100 de persoane. 

În etapa actuală au avut loc şi mai au loc acţiuni criminale şi teroriste în diverse părţi ale 

globului cum sunt cele din Kosovo, Afganistan sau Irak, dar cele din 11 septembrie 2001 din 

S.U.A. au surprins întreaga comunitate internaţională prin procedeul folosit, prin uşurinţa cu care 

au depăşit securitatea şi paza celor două turnuri gemene, prin mijloacele întrebuinţate şi, nu în 

ultimul rând, prin curajul, rapiditatea şi conjugarea misiunilor întreprinse, semănând un 

sentiment de uimire generală. 

În urma acestor atacuri teroriste, criminale şi sinucigaşe, Comunitatea internaţională şi-a 

exprimat regretul profund pentru cele întâmplate, a reacţionat prompt prin declaraţii publice, 

condamnând vehement astfel de acţiuni, considerând că acestea constituie, în primul rând, o 

încălcare grosolană a drepturilor omului. 

De asemenea, aceste acţiuni constituie mai mult decât o încălcare a unor drepturi - o 

ameninţare a păcii şi securităţii naţionale, o încălcare a dreptului la apărare individuală şi 

colectivă şi de aceea toate statele trebuie să coopereze strâns prin organele lor guvernamentale 

sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale, precum şi prin participarea unor 



reprezentanţi ai statului la organisme internaţionale, contribuind, astfel, la elaborarea unor 

reglementări şi măsuri care să împiedice actele de terorism. 

Acţiunile teroriste sunt considerate crime împotriva umanităţii şi sunt catalogate de către 

Tribunalul internaţional de la Nuremberg drept crime internaţionale, alături de crima contra păcii 

şi crima de război, iar dintre grupurile teroriste putem menţiona grupul de palestinieni intitulat 

"Frontul refuzului". 

În Europa întâlnim: Ajutorul Negru; Ajutorul Roşu; Crucea Neagră; Ulrike Meinhuf; 

Commando Holger Meins; Comandoul Martir Halimeh; Brigăzile Roşii; Fracţiunea Armatei 

Roşii; Acţiunea directă şi Frontul unit, ultimele trei luptând împotriva imperialismului american 

şi a NATO. 

Aceste ultime evenimente au demonstrat faptul că subiectele dreptului internaţional public 

nu sunt încă în măsură să evalueze complet şi la modul concret dimensiunea fenomenului terorist 

şi, astfel, nu pot preîntâmpina consecinţele ce apar în urma unor acţiuni teroriste. 

Mai ales, în aceste condiţii, este necesară unirea eforturilor tuturor statelor de a întreprinde 

măsuri concrete pentru a combate prin toate mijloacele actele teroriste care ameninţă pacea şi 

securitatea oamenilor. 

În acest sens, Consiliul de securitate al O.N.U., prin Rezoluţia nr.1269 din 19 octombrie 

1999, Rezoluţia nr.1368 din 12 septembrie 2001 şi Rezoluţia nr.1373 din 28 septembrie 2001, 

face apel la toate statele să acţioneze împreună şi de urgenţă în vederea suprimării şi prevenirii 

acţiunilor de finanţare pe teritoriile lor, a faptelor teroriste
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Astfel, în august 1998 Consiliul de Securitate a reafirmat principiile Adunării Generale a 

O.N.U., declarate în octombrie 1970 prin Rezoluţia nr.2625 şi reluată prin Rezoluţia nr.1189, 

potrivit cărora fiecare stat este obligat să se abţină de la întreprinderea de acţiuni, de participare 

la actele teroriste pe teritoriul altui stat sau de a organiza, sprijini ori instiga la asemenea acte, 

precum şi de a tolera organizarea unor astfel de acţiuni pe teritoriul său. 

Rezoluţia nr.1373/2001 a Consiliului de Securitate al ONU. în baza capitolului VII al 

Cartei Naţiunilor Unite, decide ca toate statele să ia măsurile necesare privind aplicarea acestei 

rezoluţii şi, conform prevederilor din dreptul intern şi internaţional, să devină cât mai curând 

posibil părţi la convenţiile şi protocoalele privind combaterea şi prevenirea terorismului 

internaţional, crima organizată la nivel transnaţional, precum şi cu privire la transportul ilegal de 

arme şi materiale nucleare, chimice şi biologice, traficul de stupefiante, operaţiunile de spălare a 

banilor şi alte activităţi şi acte de o asemenea factură. 

De asemenea, să acţioneze energic pentru a împiedica finanţarea pe teritoriul lor a 

organizaţiilor teroriste, să blocheze folosirea unor resurse economice sau a bunurilor în scopuri 

teroriste, să interzică oricărei persoane punerea la dispoziţia acestor organizaţii fonduri şi alte 

resurse financiare, bunuri, resurse economice şi să dea asigurări că acestea, în cazul în care nu se 

vor conforma, vor fi aduse în faţa justiţiei. 

Aceste dispoziţii mai prevăd ca fiecare stat să interzică şederea pe teritoriul lor a oricăror 

persoane care plănuiesc acţiuni teroriste, comit astfel de acte ori sprijină sub orice formă 

activitatea teroristă sau astfel de acţiuni similare, inclusiv prin finanţare, să-şi intensifice 

eforturile de coordonare la nivel naţional, regional şi subregional, la nivel internaţional în  

vederea consolidării reacţiei colective împotriva ameninţării grave cu care se confruntă omenirea 

privind pacea şi securitatea internaţională. 

În acest sens, se cere să se creeze un Consiliu de Securitate al O.N.U. din care să facă parte 

toţi membrii consiliului, în scopul monitorizării aplicării acestei rezoluţii şi consultării eficiente a 

secretariatului general al O.N.U. 

În concluzie, rezultă că toate statele, ca subiecte ale dreptului internaţional public, şi 

organizaţiile, în primul rând, cele internaţionale, dar şi cele regionale şi subregionale, în această 

calitate de subiecte de drept, au obligaţii complexe cu privire la promovarea şi asigurarea 

drepturilor fundamentale ale omului şi, în special, dreptul la viaţă, iar pe de altă parte, au 

responsabilitatea de a acţiona împotriva terorismului, indiferent pe teritoriul cărui stat s-au 

desfăşurat asemenea acte şi fapte. 



Această problemă este de cea mai mare importanţă, viaţa constituind un drept natural al 

fiecărui om, indiferent de naţionalitate, de rasă, de concepţie religioasă şi de ideologie, de sex, de 

orientare politică sau de poziţia socială pe care acesta o deţine. 

Unul din mijloacele utilizate frecvent de organizaţiile teroriste contemporane îl constituie 

răpirile de persoane în scopul răscumpărării pe bani sau schimbului cu unii membri ai reţelei din 

care fac parte cei care-l solicită. 

Orice organizaţie teroristă are un ideal, urmăreşte un scop şi de cele mai multe ori scopul 

este revoluţionar la începutul acţiunii, dar până la urmă majoritatea acestora degenerează în 

acţiuni de răfuire şi răzbunare, soldate cu atacuri vizând obiective umanitare şi religioase 

importante şi cu numeroase pierderi de vieţi omeneşti
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. Un exemplu în acest sens îl constituie 

grupul de palestinieni întitulat "Frontul refuzului", ca şi gruparea extremistă "Septembrie Negru" 

şi "Tineretul naţionalist arab pentru eliberarea Palestinei" şi "Braţul Revoluţiei Arabe", Hamas, 

Armata Roşie ş. a. 

Ca urmare a numeroaselor atentate comise de Septembrie Negru, care avea legătură cu 

serviciul de informaţii El Fatah, Guvernul israelian creează o organizaţie antiteroristă numită 

Mitzvan Elohim (Mânia lui Dumnezeu). De asemenea, Frontul Popular de Eliberare a Palestinei 

creat în 1967, al cărui conducător s-a desprins din gruparea El Fatah, avea un scop revoluţionar, 

dar prin acţiunile violente promovate se transformă treptat în organizaţie teroristă. 

Fie că sunt din Orientul apropiat, fie că sunt din Europa, Japonia sau din S.U.A. ca 

Weathermen sau "meteorologii", din America de Sud, organizaţiile teroriste contemporane îşi 

structurează acţiunile pe patru tipuri de atentate: 

- deturnarea de avioane sau nave; 

- jefuirea băncilor şi a depozitelor de arme şi muniţii; 

- răpirea de persoane şi obţinerea unor răscumpărări; 

- distrugerea de clădiri şi instalaţii
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Toate aceste atentate au un impact psihologic deosebit asupra opiniei publice internaţionale 

şi induc o stare de nesiguranţă, încât este nevoie de cooperare şi unitate permanentă în lupta 

antiteroristă, căutând mijloace eficiente de a descoperi la timp tentativele criminale pentru 

anihilarea şi zădărnicirea rezultatelor planificate de grupările teroriste. 

În acelaşi timp, este nevoie de o cercetare şi o analiză atentă în vederea descoperirii 

persoanelor sau grupărilor de persoane care într-un fel sau altul sprijină organizaţiile criminale, 

le facilitează acestora îndeplinirea planurilor, fie prin finanţare, fie prin procurarea de arme sau 

materiale de distrugere în masă. 

În concluzie, lupta antitero presupune un complex de măsuri pe toate planurile bazate pe o 

analiză psihologică atentă a fenomenului terorist şi a interpretării acestuia de către masele largi 

ale comunităţii. 

Războiul este opusul păcii şi libertăţii, fiind acea acţiune armată purtată cu realizarea 

scopului pentru cel ce-l declară sau îl porneşte, de a ieşi învingător. El este prezent într-o formă 

sau alta în toate perioadele istorice, fiind considerat ca o necesitate militară gata de a interveni 

pentru a restabili ordinea încălcată. 

Oricât de corect s-ar purta un război, urmările acestuia constituie pierderi importante de 

vieţi omeneşti şi mari distrugeri de valori materiale. Sub acest aspect, necesitatea armată 

considerată drept o garanţie a păcii, este opozabilă legilor umanitare care sunt promovate prin 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sub forma protecţiei juridice a celor mai importante 

valori umane care sunt viaţa şi securitatea, libertatea şi pacea
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Dar atentatele şi acţiunile teroriste urmăresc de cele mai multe ori pierderea libertăţii şi 

securităţii sociale, tulburarea climatului de pace şi instigarea la ură, răzbunare şi război, fapt care 

creează premisele contracarării acestora prin acte de violenţă care nu de puţine ori urmăresc şi 

alte scopuri decât cele de restabilire a păcii. 

Astfel se justifică şi intervenţia militară din Afganistan, care este criticată de Irak şi de o 

parte din lumea arabă ca fiind o agresiune împotriva poporului afgan, dar, de fapt, această 

acţiune este purtată sub auspiciile D.U.D.O. şi este autorizată de O.N.U., fiind îndreptată 



împotriva organizaţiei teroriste Al Quaeda şi a liderului acesteia Usama Bin Laden, care 

constituie o prezenţă străină în Afganistan, aşa cum o caracteriza şi Donald Rumsfeld. 

Terorismul a devenit astăzi un fenomen deosebit de agresiv şi periculos ce ameninţă viaţa şi 

comunitatea umană în unitatea lor şi chiar entităţile statale cu valorile lor politice, militare şi 

economice, fiind un real pericol pentru însăşi viaţa şi securitatea umană. 

În acest sens, statelor şi organismelor internaţionale şi naţionale, guvernamentale şi 

neguvernamentale, în calitatea lor de subiecte ale dreptului internaţional public, le revine 

obligaţia, în numele protecţiei şi garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, să 

facă tot ce este posibil în vederea limitării la maximum a fenomenului terorist, dacă nu este încă 

posibilă stoparea lui. 
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