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CAPITOLUL VI 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA TERORISMULUI 

INTERNAŢIONAL.  
O PERSPECTIVĂ SOCIOLOGICĂ 

În capitolul al şaselea, arătăm că aspectele teoretice ale prevenirii şi 

combaterii terorismului internaţional sunt la fel de importante ca aspectele practice. 

După o clarificare a politicilor care se opun terorismului - antiterorismul şi 

contraterorismul -, considerăm importantă prezentarea aspectelor teoretice ale 

contracarării terorismului, respectiv folosirea forţei, acţiunile represive nemilitare, 

acţiunile conciliatorii şi acţiunile legale. Aducem în atenţie opinia majorităţii 

experţilor potrivit căreia intervenţia militară şi folosirea forţei ar trebui folosite ca 

soluţii ultime în contracararea terorismului. Subliniem importanţa muncii 

informative a serviciilor şi atragem atenţia că, la nivel internaţional, nu există o 

strategie de combatere a terorismului comprehensivă şi pe termen lung.  

Tema prevenirii şi combaterii terorismului în ţara noastră va fi prezentată 

într-un context mai larg, al activităţii unor entităţi internaţionale şi al unor state cu 

activitate relevantă în domeniu. Deşi, în plan internaţional, nu există organizaţii care 

să faciliteze cooperarea interstatală, Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi Uniunea 

Europeană (UE) îndeplinesc roluri importante în contracararea terorismului 

internaţional, chiar dacă au limitele lor, iar unele aspecte ar trebui îmbunătăţite. Prin 

prezentarea principalelor direcţii de acţiune ale SUA, ale Rusiei şi ale Germaniei în 

combaterea terorismului, contextualizăm acţiuni similare ale României şi identificăm 

o serie de bune practici, ce pot fi luate în considerare în îmbunătăţirea politicilor 

româneşti în domeniu.   

Politicile sociale de prevenire şi combatere a terorismului internaţional ale României sunt 

concentrate pe dimensiunea prevenirii şi anticipării, având în vedere activităţile  pe 

care o serie de grupuri/celule islamiste le desfăşoară în ţara noastră. România nu se 

confruntă cu un terorism de motivaţie autohtonă, ci cu manifestări derivate din 

evoluţiile din plan internaţional ale fenomenului. Sistemul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Terorismului, sprijinit de un sistem legislativ specific, se adresează 

acestor manifestări, precum şi evoluţiilor noi în domeniu, dintre care menţionăm 

cyber-terorismul. În ceea ce priveşte percepţia asupra eficienţei sistemului, doar 35% 

dintre români consideră că ţara noastră ia suficiente măsuri pentru combaterea 

acestui fenomen396. În acest sens, considerăm că România are nevoie de îmbunătăţiri 

considerabile în domeniul legislativ, instituţional şi al promovării „culturii de 

securitate”.  

                                                 
396 Comisia Europeană, Special Eurobarometer 371  -  „Securitatea Internă/Naţională”, noiembrie 2011, 

disponibil la http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_371_fact_ro_ro.pdf  

(12 ianuarie 2012). 
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1. Impactul riscului terorist asupra societăţii după 11 septembrie 2001 

După prezentarea fenomenului militantismului islamic, vom continua cu o 

analiză a impactului societal al riscului terorist. Pentru aceasta, avem nevoie de o 

înţelegere a modului în care sunt evenimentele percepute în anumite cadre de 

gândire, în anumite contexte sociale şi culturale.  

Pornind de la şcoala teoriei sociale vom aborda conceptul „risc” din trei 

perspective397: 

 Teoria riscului social 

Această teorie aparţine perspective neo-realiste şi susţine faptul că riscurile au 

baze reale, că acestea sunt în creştere şi că pot avea consecinţe concrete asupra societăţii. 

În concepţia lui Ulrich Beck, cel care a adus acest concept în atenţia gândirii 

sociologice, riscul a fost conceptualizat în cea de-a doua modernitate („modernitatea 

reflexivă”), fiind înţeles în sensul de pericol şi de nesiguranţă398. Acest înţeles este 

total diferit de „riscul speculativ” din trecut, când avea un înţeles neutru sau chiar 

pozitiv, fiind concentrat pe calcule, control şi management399. Astăzi, dimpotrivă, 

„riscul virtual” a devenit aproape un fapt comun 400.  

Din această perspectivă, statele combat riscul terorist prin întărirea supravegherii 

tehnologice şi a legislaţiei, în cadrul unui regim denumit de Beck „autoritarism 

democratic”. 

 Perspectiva socio-construcţionistă  

Această perspectivă consideră riscul un anumit mod de gândire asupra lumii, 

fiind un construct social şi tehnologic influenţat de obiceiuri culturale, de conştiinţa socială şi de 

discursurile politice. Factorii culturali şi sociali filtrează impactul terorismului, având 

capacitatea de a amplifica sau de a reduce acest impact.  
Din această perspectivă, se consideră că, după momentul 11 septembrie 

2001, ameninţarea terorismului a fost amplificată în mod intenţionat prin reacţiile 

politicienilor, prin percepţiile negative ale riscului şi prin sentimentul fricii şi al 

vulnerabilităţii, existent la nivelul societăţii.  
Frica în faţa „Celuilalt” este latura critică a conştiinţei colective care ajută 

societatea să se unească în faţa ameninţării şi să-şi reafirme legăturile sociale. Astfel, 

în urma vizionării imaginilor terifiante transmise prin intermediul mass-mediei, se 

creează o „comunitate simbolică”, ce încurajează şi linişteşte401.   

                                                 
397 S. Vertigans, op.cit., pp. 113-129. 
398 U. Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage, 1992; U. Beck, World Risk Society, 

Cambridge: Polity Press, 1999; U. Beck, „The Terrorist Threat: World Risk Society Revised”, în 

Theory, Culture and Society, Vol. 19, No. 4 (2002), pp. 39-55.  
399 F. Furedi, Invitation to Terror: The Expanding Empire of Unknown, London: Continuum, 2009, 

p. 64.  
400 J. Adams, „Risk and Morality: Three Framing Devices”, în Ericson, R. and A. Doyle (eds), în Risk 

and Morality, Toronto: University of Toronto Press, 2003, p. 197.  
401 Z. Bauman, „Desert Spectacular”, în TESTER, K. (ed.), The Flâneur, London, Routledge, 1994, 

pp. 138-155. 
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 Perspectiva guvernamentală  

Din această perspectivă, riscul este un construct politic, ce reflectă interesele celor aflaţi 

la putere. La nivel oficial, evenimentele sunt considerate riscuri, fiind încadrate în 

anumite practici guvernamentale.  
Aşadar, discursul despre terorism devine, în opinia cercetătorilor ştiinţelor 

sociale, un ritual în cadrul căruia autoritatea este prezentată ca un gardian al ordinii 

sociale şi, în acelaşi timp, un ritual de învinovăţire a „Celuilalt”, de găsire a ţapului 

ispăşitor care ameninţă ordinea socială.  

Faptele sociale arată că, imediat după atacurile de la 11 septembrie 2001, 

sursele de informare şi de reprezentare a terorismului internaţional au fost dominate 

de cele guvernamentale. Puşi în faţa unor fapte excepţionale, oamenii au fost 

incapabili să le înţeleagă prin prisma experienţelor personale cotidiene. Drept 

urmare, au preluat semnificaţia şi interpretarea oferită de liderii politici prin 

intermediul mass-mediei. Statul a devenit aşadar elementul central în supravieţuirea 

societăţii ameninţate, iar folosirea violenţei legitime a devenit necesară.  

Însă, în loc să liniştească populaţia că lucrurile sunt sub control, guvernele 

occidentale au alimentat teama şi percepţiile faţă de posibilitatea ca „Celălalt” să 

producă incidente dramatice, contribuind în acest fel la apariţia unei „comunităţi a 

insecurităţii” şi, prin urmare, la acceptarea necritică a războiului împotriva terorii. 

Găsim adesea în discursuri afirmaţii care susţin că atacurile sunt inevitabile, că 

nimeni nu mai este în siguranţă, că folosirea ADM este doar o chestiune de timp 

ş.a.m.d.  

Aceasta, deoarece frica poate fi acumulată într-o formă de capital şi de 

control social pentru autorităţi, stabilind în ce măsură ameninţarea este sau nu gravă 

la adresa societăţii şi care este tipul de răspuns potrivit în combaterea acesteia. 

Apelul la conştiinţa colectivă şi la existenţa ameninţării la adresa identităţii sociale 

este folosită adesea de lideri în situaţii de criză. 

Toate aceste trei perspective se regăsesc îmbinate, într-o măsură mai mică 

sau mai mare, în reacţia statelor occidentale la ameninţarea teroristă. În acest sens, 

apreciem că riscul terorist este unul real, fiind uneori amplificat pentru justificarea 

intervenţiilor mai mult sau mai puţin legitime. Susţinem punctul de vedere potrivit 

căruia, în acest moment, guvernele sunt principalii vectori în formarea percepţiilor 

despre riscul terorist şi considerăm că acestea ar trebui să fie, în acest sens, mult mai 

responsabile faţă de comunităţile pe care le conduc. De asemenea, considerăm 

necesară o implicare mai activă a societăţii civile, a comunităţii cercetătorilor din 

mediul academic şi a comunităţii oamenilor de afaceri în dezbaterea şi identificarea 

soluţiilor la aceste tipuri de ameninţări. 

Pentru că în perioada post-11 septembrie, a dominat răspunsul militar şi 

legalist, ne propunem analizarea acestuia în cele ce urmează.  
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2. Aspecte teoretice ale prevenirii şi combaterii terorismului 
internaţional 

În mod curent, acţiunile statelor împotriva terorismului sunt reprezentate 

generic de expresia „contracararea terorismului”. Dat fiind faptul că fiecare incident 

terorist are caracteristicile sale particulare, această expresie este dificil de definit.  

Totuşi, contracararea terorismului denumeşte, în general, două tipuri de 

politici care se opun terorismului: 

 antiterorismul, care se raportează la terorism ca la o formă de criminalitate 

internă. Acesta se referă la măsurile adoptate pentru prevenirea manifestării acestui 

fenomen prin îndepărtarea factorilor de risc, a vulnerabilităţilor şi a intenţiei/ 

capacităţii organizaţiilor teroriste sau a reţelelor lor de sprijin de a desfăşura 

asemenea acte.  

Generic, antiterorismul cuprinde ansamblul măsurilor fizice (bariere, 

controlul accesului), tehnice (sisteme electronice de acces, sisteme de identificare 

biometrică, carduri de identificare, monitorizare video, dispozitive de depistare a 

intruşilor, sisteme de alarmă sau de informare publică) şi operaţionale (personal de 

securitate înarmat sau neînarmat cu rol în monitorizare, întărirea controlului sau 

răspuns imediat), pentru prevenirea actelor teroriste. 

Pentru o mai bună clarificare, aducem în atenţie trei direcţii ale activităţii de 

prevenire: 

a) prevenirea primară (abordare generală), implică instituţiile cu rol de 

socializare şi control social (instituţii sociale, şcoala, comunitatea 

etc.) în activitatea de identificare şi combatere a potenţialelor surse 

de extremism şi a acţiunilor care pot conduce la terorism; 

b) prevenirea secundară (abordare specializată), realizată prin programe 

specifice pentru prevenirea şi combaterea activităţilor de tip terorist; 

c) prevenirea situaţională (abordare tehnologică), concretizată printr-o 

serie de activităţi care implică în mod activ societatea, cum ar fi 

activităţi de informare a indivizilor cu privire la riscurile existente.  

 contraterorismul constă în răspunsul la o acţiune teroristă care a avut loc. 

Potrivit unor specialişti români în domeniul prevenirii şi combaterii 

terorismului (Delange, Moisescu şi Postolache), măsurile de contraterorism implică 

trei tipuri de activităţi: de prevenire; de contracarare şi ripostă la acţiunile teroriste 

aflate în curs de desfăşurare; de salvare. 

O clasificare cuprinzătoare a politicilor de combatere a terorismului a fost 

realizată de Ronald Crelinsten şi de Alex P. Schmid, care disting între: 

1. politici de combatere pe termen lung versus politici pe termen scurt; 

2. politici coercitive versus politici adaptate; 
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3. politici internaţionale versus  politici domestice.
402

 

Aşadar, contracararea terorismului cuprinde o varietate de strategii şi de 

mecanisme ale: antiterorismului defensiv, contraterorismului preemptiv, 

contraterorismului reactiv şi managementul evenimentelor teroriste aflate în curs de 

desfăşurare. 

Orice model al contracarării terorismului ar trebui să includă un cadru 

longitudinal care să conţină aspecte teoretice şi aspecte practice.  

În ceea ce priveşte aspectele teoretice, putem lua în considerare o serie de 

opţiuni de bază în combaterea terorismului: folosirea forţei, acţiuni strategice şi 

acţiuni legale403.  

2.1. Folosirea forţei în prevenirea şi combaterea terorismului internaţional 

Intervenţia militară se poate realiza sub diferite forme: 

 campanii de reprimare, desfăşurate sub forma unor atacuri anticipative sau a 

unor atacuri militare punitive împotriva unor ţinte teroriste sau asociate cu 

terorismul, ca răspuns la atacuri teroriste; 

Întrucât, campaniile anticipative pot obţine cu greu susţinerea şi legitimitatea 

din partea publicului, atacurile reactive au fost cele mai folosite până acum. Un 

exemplu elocvent este eşecul SUA şi al aliaţilor săi de a demonstra, în cadrul 

intervenţiei în Irak (2003), legătura între regimul Hussein, „al-Qa'ida” şi deţinerea 

armelor de distrugere în masă. În categoria atacurilor reactive putem încadra şi aşa-

numitul „război împotriva terorii”, declanşat de SUA şi aliaţii săi ca răspuns la atacurile 

din 11 septembrie 2001, prin „Operaţiunea Libertate Durabilă”.  

 campanii coercitive, desfăşurate de unităţi speciale care folosesc o serie de 

metode cvasi-legale, cum ar fi răpirile, asasinatele  ş.a.m.d. 

Există o opinie larg împărtăşită în rândul experţilor că folosirea forţei şi 

intervenţia militară ar trebui folosite ca ultimă soluţie, deoarece există riscul ca 

acestea să conducă la creşterea ostilităţii faţă de Occident şi, prin urmare, a 

numărului adepţilor ideologiei radicale.  

2.2. Acţiuni strategice de prevenire şi combatere a terorismului internaţional 

2.2.1. Acţiuni represive nemilitare 

Aceste acţiuni se referă la activitatea serviciilor de informaţii, la o serie de 

acţiuni coercitive neviolente, la măsuri pentru întărirea securităţii, la măsurile 

economice şi financiare.  

Activitatea serviciilor de informaţii  are un rol esenţial în contracararea 

terorismului, prin diferitele tipuri de acţiuni pe care acestea le desfăşoară: 

                                                 
402 R. D.Crelinsten, A. P. Schmid, „Western responses to terrorism: a twenty-five year balance 

sheet”, în Terrorism and Political Violence, Vol. 4, No. 4 (1992), pp. 310-312. 
403 G. Martin, Understanding Terrorism, Third Edition, Sage Publications, 2010, pp. 461-527. 
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 activitate de teren, prin care se urmăreşte identificarea membrilor 

grupurilor teroriste, a modalităţilor sau a locurilor în care aceştia se instruiesc, a 

planurilor de acţiune, a modului de finanţare; 

 activitate acoperită, care foloseşte informaţia şi dezinformaţia pentru 

atacarea şi dezinformarea oponentului; 

 colectarea tehnică a informaţiilor; 

 componenta analitică - interpretarea informaţiilor şi desluşirea structurii şi 

a planurilor teroriştilor404. 

Concret, resursele folosite de agenţiile de informaţii sunt: 

- HUMINT - Human Intelligence -, însemnând informaţii obţinute din resurse 

umane. Problema cea mai sensibilă în obţinerea informaţiilor primare constă în 

dificultatea infiltrării în organizaţiile teroriste şi lipsa încrederii grupurilor în membrii 

noi. Informaţiile pot fi obţinute de la adepţi care au renunţat la cauza 

fundamentalistă sau de la prizonieri, deşi într-o asemenea situaţie, informaţiile nu ar 

fi destul de credibile. 

- COLINT - Cooperation Liason Intelligence -, reprezentând informaţii obţinute 

din operaţiuni de legătură şi cooperare; 

- COMINT - Comunication Intelligence -, informaţii obţinute din comunicaţii, 

prin interceptarea acestora şi a transmisiilor de date; 

- OSINT - Open Source Intelligence -, informaţii obţinute din surse deschise; 

- PHOTINT - Photografic Intelligence -, informaţii obţinute din supraveghere 

video;  

- SIGINT - Signals Intelligence -, resursele tehnologice sofisticate folosite 

pentru interceptarea semnalelor electronice, a informaţiilor financiare, pentru 

monitorizarea comunicaţiilor, citirea mesajelor din căsuţa electronică. Folosirea 

sateliţilor şi a computerelor sofisticate, specializate în spargerea codurilor, este o 

practică obişnuită.  

Acţiunile coercitive neviolente includ acţiuni precum infiltrarea şi dezinformarea. 

Întărirea securităţii eventualelor ţinte vizează aeroporturile, sistemele de 

transport urban sau suburban, accesul în diverse spaţii aglomerate, precum şi alte 

elemente ale infrastructurii critice. 

Un exemplu de bună practică este oferit de Marea Britanie, care în anul 1990 

a instalat în marile centre urbane, la intersecţii şi în infrastructura subterană, sisteme 

de supraveghere cu circuit închis.  

Măsurile economice se referă la sancţiunile sau restricţiile economice aplicate 

statelor care sponsorizează terorismul. Aceste măsuri nu sunt întotdeuna respectate 

de unele state, iar nerespectarea lor  este dificil de verificat. 

Măsurile financiare constau în identificarea reţelelor financiare şi îngheţarea 

conturilor grupurilor teroriste, confiscarea bunurilor sau oferirea de recompense 

pentru informaţii utile pentru prevenirea şi combaterea terorismului.  

                                                 
404 „Counterterrorism”, Encyclopedia of Terrorism, 2002, SAGE Publications, 15 Jan. 2010, 

<http://www.sage-ereference.com/terrorism/Article_n100.html>.  
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2.2.2. Acţiuni conciliatorii 

Acţiunile conciliatorii cuprind acţiunile diplomatice, realizarea reformelor 

sociale, îndeplinirea unor cereri ale teroriştilor (răscumpărări, eliberarea 

prizonierilor).  

La nivelul relaţiilor interstatale, diplomaţia este esenţială în atingerea 

consensului în probleme comune, precum stabilirea unor norme comune în 

securitatea aviatică, impunerea unor sancţiuni statelor sponsor etc. De asemenea, 

diplomaţia poate avea şanse de reuşită în relaţiile cu state din Orientul Mijlociu. 

Putem exemplifica prin convingerea Libanului de a închide câmpurile de instruire 

teroriste sau a Pakistanului de a-l preda autorităţilor americane pe Ramzi Ahmed 

Yousef, autorul atentatelor din SUA din anul 1993.  

Reformele sociale se adresează cauzelor care conduc la apariţia terorismului, 

urmărind îmbunătăţirea condiţiilor economice, a respectării drepturilor politice, 

recunoaşterea oficială a autenticităţii nemulţumirilor etc. Exemplificăm prin 

reformele sociale implementate de guvernul peruan  ca răspuns la activitatea 

organizaţiei teroriste „Calea Luminoasă”. Efectul imediat al reformelor a constat în 

încetarea susţinerii activităţii  teroriste de către populaţia peruană. 

În războiul declarat împotriva terorismului  SUA a declarat că nu va negocia 

cu teroriştii. 

2.3. Acţiuni legale 

Aplicarea legii oferă o serie de avantaje în procesul de contracarare a 

terorismului. Noile legi se fundamentează pe principiile weberiene ale legitimităţii 

legale şi ale aplicării universale a codurilor. Astfel, legile naţionale de prevenire şi combatere 

a terorismului oferă legitimitate acţiunilor guvernamentale, arătând în ce constă diferenţa 

între acţiunile celor două părţi aflate în conflict; asigură echilibrul între măsurile de 

securitate şi respectarea drepturilor şi libertăţilor civile, cu condiţia de a fi supuse 

permanent măsurilor de revizuire, şi oferă sisteme juridice de pedepsire a celor care 

încalcă legile. Prin arestarea, judecarea şi încarcerarea suspecţilor de terorism, statul 

respectiv transmite un mesaj clar că indivizii care îl atacă, încălcându-i legile, vor fi 

prinşi şi pedepsiţi.  

În acest sens, instituţiile responsabile pentru aplicarea legislaţiei naţionale 

îndeplinesc un rol crucial. Un inconvenient principal este însă cel legat de obţinerea 

dovezilor, existând situaţii în care serviciile de informaţii au identificat suspecţi de 

terorism şi infrastructură teroristă, însă această informaţie nu a fost suficientă pentru 

arestarea suspecţilor.  

Rolul instituţiilor statului diferă în funcţie de misiunea pe care o au şi de 

mediul în care acţionează: 

 poliţia se află în prima linie a luptei contrateroriste, fiind prima care 

intervine la incidente teroriste; 

 servicii specializate, precum unităţile de dezamorsare a bombelor; 

 unităţi paramilitare de salvare a ostaticilor ş.a.m.d. 
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În prezent, legitimitatea şi credibilitatea unor politici de combatere a 

terorismului sunt afectate de o serie de acţiuni puternic criticate, cum ar fi războiul 

din Irak, detenţia nedefinită a prizonierilor închisorii din Guantanamo Bay, fără un 

proces de judecare, abuzurile din închisoarea Abu Gharib.  

Pe plan internaţional, nu există o strategie de combatere a terorismului comprehensivă, pe 

termen lung. Pedepsirea actelor teroriste se face în baza tratatelor şi a acordurilor 

încheiate între state. Buna colaborare între acestea este elementul cheie în reuşita 

contracarării terorismului în plan naţional şi internaţional.  

3. Cadrul instituţional internaţional şi regional al prevenirii şi 
combaterii terorismului internaţional 

Protejarea cetăţenilor în faţa insecurităţilor lumii actuale este o 

responsabilitate prioritară a statelor naţionale. Însă, atunci când acestea se confruntă 

cu ameninţări transnaţionale, singurul răspuns eficient poate fi dat numai la nivel 

internaţional, în cadrul unui sistem de cooperare regională sau/şi internaţională între 

state. Asemenea preocupări există la nivelul mai multor organizaţii internaţionale: 

Asociaţia de Cooperare Economică Asia-Pacific (ACEAP), Grupul celor Şapte State 

Industrializate şi Federaţia Rusă (G-8), ONU, Organizaţia pentru Securitate şi 

Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia Statelor Americane (OSA), Organizaţia 

Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), UE. 

Vom aborda aşadar tema prevenirii şi combaterii terorismului internaţional 

de către ţara noastră în acest cadru al cooperării extinse. Acest cadru este unul 

cuprinzător, dat fiind numărul mare al organizaţiilor care abordează această 

problematică, alături de o serie de organisme specializate în asigurarea sprijinului 

tehnic pentru implementarea şi perfecţionarea legislaţiei internaţionale, necesare 

prevenirii şi combaterii terorismului la nivel naţional.  

Primul plan de contracarare a terorismului a fost elaborat de Belgia, prin 

introducerea „clauzei privind atentatul” cu referire la extrădarea persoanelor care 

săvârşeau asasinate politice.  

La nivel internaţional, prima Convenţie pentru prevenirea şi reprimarea terorismului 

a fost adoptată, la iniţiativa României, de Liga Naţiunilor, în anul 1937. Remarcăm 

contribuţia noastră la primele eforturi internaţionale de reprimare a terorismului 

internaţional, prin intermediul românului Vespasian V. Pella care, în anul 1935, a 

redactat unul din proiectele Convenţiei pentru instituirea unei Curţi penale internaţionale 

împotriva terorismului. Preocupările pentru contracararea acestui fenomen au început 

să fie din ce în ce mai prezente la nivelul comunităţii internaţionale, pe măsură ce 

terorismul internaţional devenea din ce în ce mai activ şi mai distrugător. 

Prezentarea cadrului instituţional şi legal al principalelor instituţii 

internaţionale ne va ajuta la formarea unei imagini globale asupra actualelor măsuri 

de prevenire şi combatere a terorismului.  
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3.1. Rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite  

În prezent, legislaţia internaţională cu privire la contraterorism se 

fundamentează, în principal, pe o serie de tratate şi acţiuni ale unor agenţii ale ONU, 

prin care se asigură legitimitatea acţiunii internaţionale împotriva terorismului. În 

acest sens, pentru prevenirea actelor teroriste, ONU a elaborat paisprezece 

instrumente legale şi patru amendamente:  

A) Convenţii cu privire la aviaţia civilă 

 Convenţia referitoare la infracţiuni şi la alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, 

semnată la Tokio la 14 septembrie 1963 - ratificată de România în 15 februarie 1974; 

 Convenţia referitoare la combaterea capturării ilicite a aeronavelor (Convenţia de la 

Haga, 16 decembrie 1970, deturnarea avioanelor) - ratificată în 10 iulie 1972;  

Protocolul suplimentar la Convenţia pentru reprimarea capturării ilicite a 

aeronavelor (10 septembrie 2010); 

 Convenţia pentru combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva securităţii aviaţiei 

civile (Convenţia de la Montreal, 23 septembrie 1971, aplicabilă actelor de sabotaj 

aerian) - ratificată în 15 august 1975; 

 Protocolul referitor la combaterea actelor ilegale de violenţă în aeroporturile care 

deservesc aviaţia civilă internaţională (Protocolul de la Montreal, 24 februarie 1988, 

extinde şi completează Convenţia de la Montreal) - ratificat în 3 septembrie 1998;  

 Convenţia referitoare la combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva 

securităţii aviaţiei civile internaţionale (10 septembrie 2010). 

 

B) Convenţii cu privire la acţiuni maritime 

 Convenţia pentru combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva siguranţei navigaţiei 

maritime (Convenţia de la Roma, 10 martie 1988, aplicabilă actelor de terorism 

comise la bordul navelor) - ratificată în 2 iunie 1993;  

 Protocolul referitor la combaterea actelor ilegale îndreptate împotriva 

siguranţei platformelor fixe situate pe platoul continental (10 martie 1988) - ratificat 

în 2 iunie 1993;  

 Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite împotriva siguranţei navigaţiei 

maritime (2005). 
 

C) Convenţii privind siguranţa persoanelor 

 Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea infracţiunilor îndreptate 

împotriva persoanelor aflate sub protecţie internaţională, inclusiv a agenţilor 

diplomatici (Convenţia referitoare la persoanele aflate sub protecţie internaţională, 

14 decembrie 1973) - ratificată în 15 august 1978; 

 Convenţia împotriva luării de ostatici (New York, 17 decembrie 1979)- ratificată 

în 17 mai 1990.  
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D) Convenţii cu privire la reprimarea altor mijloace la care pot recurge 

teroriştii 

 Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare (3 martie 1980) - 

ratificată în 23 noiembrie 1993; 

 Convenţia internaţională privind reprimarea actelor de terorism nuclear 

(2005) - ratificată în 24 ianuarie 2007;  

 Convenţia privind marcarea explozibililor plastici cu scopul detectării (1 martie 1991, 

se referă la marcarea chimică pentru facilitarea detectării explozibililor plastici) - 

ratificată în 21 septembrie 1998;  

 Convenţia privind suprimarea atacurilor teroriste cu exploziv  

(15 decembrie 1997) - ratificată în 29 iulie 2004;  

 Convenţia internaţională referitoare la combaterea finanţării terorismului 

(9 decembrie 1999) - ratificată în 9 septembrie 2003. 

Rezoluţiile relevante adoptate de ONU:  

 Rezoluţia nr. 2551 din anul 1969, intitulată „Deturnarea forţată a 

aeronavelor civile în zbor”;  

 Rezoluţia privind combaterea terorismului - adoptată la Tokyo în anul 1986, 

stabileşte măsurile ce trebuie aplicate la nivel naţional şi internaţional împotriva 

statelor care susţin terorismul;  

 Rezoluţia nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate ONU privind 

combaterea terorismului;  

 Rezoluţia nr. 1373/2001 a Consiliului de Securitate ONU. Alături de 

rezoluţia anterior menţionată, aceasta este deosebit de importantă pentru cercetarea 

noastră întrucât afirmă dreptul inalienabil la autoapărare, în contextul specific al 

terorismului internaţional; 

• Rezoluţia nr. 1540/2004 a Consiliului de Securitate ONU privind 

neproliferarea armelor de distrugere în masă;  

 Rezoluţia nr. 1904/2009 a Consiliului de Securitate ONU privind aplicarea 

de sancţiuni împotriva „al-Qa'ida”, asupra lui Osama bin Laden şi a grupării 

talibanilor.  
 

Strategia ONU de combatere a terorismului se fundamentează pe patru 

piloni:  

1. Măsuri privind condiţiile care conduc la răspândirea terorismului; 

2. Măsuri pentru prevenirea şi combaterea terorismului; 

3. Măsuri pentru crearea capacităţii statelor de a preveni şi combate 

terorismul şi cu privire la întărirea rolului sistemului ONU; 

4. Măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor omului şi a legii, ca 

fundamente ale luptei împotriva terorismului. 

Nu contestăm rolul important pe care ONU îl joacă în arhitectura 

contracarării terorismului, dar considerăm că o serie de limite ale intervenţiei acestuia, îi 

reduc eficienţa. Aceste limite se datorează faptului că puterile sale se extind doar la 
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nivelul statelor membre ale organizaţiei, în cadrul Consiliului de Securitate 

funcţionând o structură care monitorizează rapoartele statelor membre asupra 

propriilor acţiuni întreprinse.  

De asemenea, la nivel internaţional nu există organizaţii care să faciliteze 

cooperarea interstatală în domeniul combaterii terorismului.  

3.2. Forumul Global pentru Combaterea Terorismului 

Probabil că cea mai importantă evoluţie în domeniul cooperării 

internaţionale pentru combaterea terorismului este Forumul Global pentru Combaterea 

Terorismului înfiinţat în vara anului 2011 la iniţiativa SUA, cu o componenţă de 30 de 

membri- 29 de state şi UE405. Activitatea Forumului este concentrată pe următoarele 

domenii: justiţie şi statul de drept, lupta împotriva radicalizării şi a ideologiilor 

teroriste, regiune Sahel, Cornul Africii şi Asia de Sud-Est.  

Acest forum s-a înfiinţat cu misiunea de a identifica necesităţile civile critice 

în direcţia combaterii terorismului, de a mobilizarea expertiza şi resursele necesare 

confruntării acestei problematici. Deosebit de important considerăm că este rolul 

forumului de a facilita împărtăşirea experienţelor, expertizei, strategiilor de bună 

practică între decidenţii naţionali  şi practicienii din diferite zone ale lumii, cu scopul 

identificării aspectelor urgente, a soluţiilor, precum şi pentru mobilizarea resurselor 

necesare combaterii terorismului internaţional.  

3.3. Politica Uniunii Europene în domeniul prevenirii şi combaterii 
terorismului internaţional 

Astfel cum susţinea şi Jörg Monar, abordarea europeană a contracarării 

terorismului este consecinţa mai multor variabile, şi anume a factorilor istorici,  a 

valorilor şi percepţiilor diferite asupra ameninţării, a lipsei competenţelor în 

domeniu406. 

Uniunea Europeană s-a implicat în combaterea terorismului internaţional 

înaintea momentului din 11 septembrie 2001, în absenţa unui mandat executiv. 

Mărturie stau Acordul de la Dublin, Acordul TREVI (Terorism, Radicalism, 

Extremism, Violenţă) din anii 1970 şi Convenţia Europeană privind Reprimarea 

Terorismului, adoptată în anul 1977. Aceasta din urmă este considerată primul 

document internaţional de combatere a terorismului, important prin faptul că se 

                                                 
405 Africa de Sud, Algeria, Arabia Saudită, Australia, Canada, China, Columbia, Danemarca, Egipt, 

Elveţia, Emiratele Arabe Unite, Franţa, Germania, India, Indonesia, Italia, Japonia, Iordania, Marea 

Britanie, Moroc, Noua Zeelanda, Nigeria, Olanda, Pakistan, Qatar, Rusia, Spania, Statele Unite ale 

Americii, Turcia, Uniunea Europeană, http://www.state.gov/j/ct/gctf/ (30 noiembrie 2011). 
406 J. Monar, „Does the European Union Need a 'Europan Bureau of Investigation' and a 'European 

Intelligence Agency?', în Securing the European Homeland: The EU, Terrorism and Homeland Security, 

Bertelsmann Stifung (ed.), Gütersloh: Bertelsmann, August 2005, pp. 22-25, 

http://www.bertelsmannstiftung.de/cps/rde/xbcr/SID0A000F14F8E8A055/bst_engl/Gesamthom

eland.pdf (5 decembrie 2011).  
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