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Editorial

Terorismul – ca mod de a fi
Dr. Mihai Milca
Departe de a constitui un utopic
şi ucronic «sfârşit al istoriei», înche‑
ierea Războiului Rece şi implozia co‑
munismului în Europa Centrală şi de
Est au consemnat doar un straniu şi
confuz interludiu, anunţând, la înce‑
putul mileniului al III-lea reinventarea
unei sui generis stări de beligeranţă
la scară globală. Confruntarea dintre
cele două mari blocuri politice şi mi‑
litare, dominate fiecare dintre ele de
supraputerile emblematice – SUA şi
URSS –, a lăsat aproape instantaneu
locul unui război asimetric, având ca
inamic, deopotrivă real şi imaginar,
diverse entităţi reale, disparate, con‑
figurate în reţelele ubicue, active sau
în latenţă, precum şi grupusculele de‑
semnate ca atare, toate subsumate
unui generic nebulos, pulsând cu in‑
termitenţe, dar în continuă expansiu‑
ne şi metamorfozându‑se rapid de la
o etapă la alta. Duşmanul identificat
în mod nevrotic, terifiant, atotprezent
şi cu multiple întruchipări, deghizări şi
măşti înşelătoare a primit un nume de
circumstanţă: «Teroare», «Terorism».
Termenii de teroare şi terorism nu
excelează însă prin precizie, desem‑
nând o multitudine de acţiuni, stări şi

situaţii, care de‑a lungul timpului au
acumulat înţelesuri şi conotaţii dintre
cele mai diverse, atât pozitive, cât şi,
mai ales, negative. De aceea, un ipo‑
tetic răspuns la întrebarea «ce este
teroarea/terorismul?» este pe cât de
dificil de dat, pe atât de contrariant.
Politologul american Michael Stohl
consideră totuşi că este posibil un
consens preliminar asupra elemente‑
lor sine qua non ce caracterizează fe‑
nomenul în sine: «un act în care auto‑
rul foloseşte intenţionat violenţa (sau
ameninţarea cu violenţa) pentru a
induce teama (teroarea) unei victime,
precum şi un public (audienţă) martor
al actului sau ameninţării». Violenţa
deci este o condiţie constitutivă a te‑
rorismului şi nicidecum un ingredient
sau un însoţitor aleatoriu, involuntar al
acestuia.
Jean Francois Saint‑Gelais, pro‑
fesor la Universitatea Laval Quebec
(Canada) crede însă că terorismul în
general şi studiile consacrate teroris‑
mului favorizează mai curând configu‑
rarea unei proiecţii convenţionale, cu
resorturi emoţionale care privilegiază
actele de violenţă fizică (în sens cor‑
poral), de exemplu asasinatele extra‑
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judiciare, tortura, şi actele de violenţă
materială, de exemplu explozia unui
edificiu, bombardarea unei aşezări
umane, focalizând atenţia asupra
consecinţelor produse, presupuse,
prin intermediul unui raport letalita‑
te/răni fizice. Există mai puţin inte‑
res pentru acte de violenţă materială
având ca autor statul stricto sensu,
între altele distrugeri de proprietăţi,
privări de spaţii vitale pentru anumi‑
te categorii de populaţie, ce implică o
desfăşurare de forţă fizică contra unor
obiecte şi obiective tangibile, şi ale
căror consecinţe asupra populaţiei se
traduc în altfel de posibile cuantificări,
nu neapărat într‑un număr de morţi
şi răniţi. Actele de violenţă materială
se asociază astfel actelor de violenţă
simbolică. Termenul de violenţă sim‑
bolică, acreditat de sociologul francez
Pierre Bourdieu, se dovedeşte într‑un
asemenea context pertinent, relevant
şi operant. Phillipe Braud, un ilustru
politolog contemporan, în descen‑
denţa teoretică a lui Bourdieu, insistă
asupra faptului că orice act de violen‑
ţă politică, putând fi asimilat teroris‑
mului, face ca între autorul acestuia şi
victimă să se producă o intruziune pe
un teritoriu corporal, material şi sim‑
bolic, afectând, adeseori ireversibil,
bunurile, intimitatea, crezurile şi în‑
săşi identitatea victimei.
Cu toate acestea, în privinţa tero‑
rismului nu există o definiţie unanim
asumată, legală şi consensuală, cu
valoare de circulaţie internaţională.

În măsura în care terorismul compor‑
tă inerent atributele violenţei politice,
majoritatea statelor lumii continuă să
se limiteze a o ataşa indivizilor im‑
plicaţi, teroriştii, chiar şi atunci când
aceştia se organizează în grupuri şi
funcţionează în reţea. Şi aceasta din
propensiunea de a concesiona tero‑
rismului entităţile non etatice, refu‑
zându‑se statelor orice asociere cu
practicile teroriste, negându‑se astfel
existenţa terorismului de stat.
Ca termen politic, terorismul se în‑
scrie în registrul «limbajului condam‑
natoriu», fiind invocat în chip peiorativ
în discursurile oficiale şi publice, pen‑
tru a semnifica o «stigmatizare» şi a
exprima în plan moral o atitudine de
«reprobare», aşa cum remarca un ca‑
lificat specialist în domeniu, Richard
Jackson.
Neîndoielnic, interesul teoretic
pentru problematica terorismului a ex‑
plodat literalmente după 11 septem‑
brie 2001. A crescut numărul studiilor,
reuniunilor naţionale şi internaţionale
consacrate terorismului, au apărut
reviste specializate şi cărţi, s‑au con‑
stituit organisme, grupuri de lucru şi
instituţii având ca obiect contracara‑
rea reţelelor teroriste. În anul 2000,
în limba engleză puteau fi numărate
circa 150 de titluri de cărţi dedicate te‑
rorismului. În 2001, numărul acestora
ajunsese deja la 1108, pentru ca în
anul următor să apară 1767 de lucrări
de acest gen. În 2008, se ajunsese
deja să se publice o carte despre te‑
rorism la fiecare 8 ore!
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O deplasare semnificativă de pla‑
nuri s‑a produs în această perioadă
tensionată prin «reintegrarea statului
ca o categorie analitică în cerceta‑
rea terorismului», potrivit observaţiei
demne de reţinut a cercetătoarei Ruth
Blakeley. În anul 2006, un grup de cer‑
cetători britanici şi‑au unit eforturile în
vederea abordării critice a fenomenu‑
lui terorist şi, mai cu seamă, a faţetelor
terorismului de stat, punând bazele a
ceea ce avea să se numească «Cri‑
tical Terrorism Studies». Ei reproşau
cercetărilor anterioare în materie de
terorism o serie de vicii şi lacune: de‑
bilitatea teoriilor şi metodelor avansa‑
te; concentrarea doar pe securitatea
statelor; orientarea spre rezolvarea
problemelor imediate; relaţiile strânse
ale intelectualilor angajaţi în acest de‑
mers doar cu proiectele securitare ale
statelor. Reproşurile formulate erau
cât se poate de îndreptăţite, deoare‑
ce terorismul de stat fusese extrem de
puţin studiat în raport cu terorismul in‑
fraetatic, aşa cum aveau să constate
Alex P. Schmid şi colaboratorul său,
Bradley McAllister.
Între anii 1990 şi 1999 doar 2%
dintre articolele publicate în princi‑
palele publicaţii de limbă engleză
consacrate terorismului, «Terrorism
and Political Violence» şi «Studies in
Conflict and Terrorism» vizau şi for‑
me ale terorismului de stat. Şi tendin‑
ţa s‑a menţinut până în vremea din
urmă. Spre ilustrare, ediţia din 2013
a lucrării «The Routledge Handbook
of Terrorism Research» acorda tero‑

rismului de stat doar 7 pagini din 474
şi 2 pagini din bibliografia de 122 de
pagini.
De ce insist asupra debalansării
evidente între definiţiile şi studiile de‑
dicate terorismului infraetatic sau non
etatic şi cele referitoare la terorismul
de stat? Pentru că însăşi facultatea
sau iniţiativa de a elabora o definiţie
corectă, completă şi edificatoare a te‑
rorismului trădează un act de voinţă
prin care se instituie o «putere de a
defini» şi o «îndreptăţire de a defini»,
stabilindu‑se pe această cale o agen‑
dă de activităţi publice. Aşa cum sub‑
linia Peter Carl Sederberg, orice defi‑
niţie implică şi exerciţiul unei puteri şi
această putere, guvernele nu numai
că nu şi‑o refuză, ci şi‑o revendică cu
ambiţii de cvasiexclusivitate, recur‑
gând la serviciile unor intelectuali in‑
teresaţi sau aserviţi.
Problema care se pune şi pe care
un reputat istoric al terorismului, Ar‑
naud Blin, a semnalat‑o extrem de
percutant este dacă terorismul şi te‑
rorismul de stat constituie două forme
ale unui fenomen fundamental, ase‑
mănătoare între ele sau, din contră,
sunt două manifestări radical diferite
ale utilizării terorii?
Pe parcursul istoriei terorismului
nonetatic, individual, punctual, indi‑
ferent cum motivat şi terorismul de
stat, infinit mai puternic, autolegitimat
ca răspuns inerent la provocarea ce‑
lui dintâi s‑au potenţat reciproc, s‑au
succedat ori au făcut schimb de locuri
şi roluri, adjudecându‑şi cu aceeaşi
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voluptate şi cerbicie violenţa politică –
deopotrivă ca mijloc reprobabil pentru
a atinge scopuri nobile şi dezirabile şi
ca scop în sine instrumentalizat, în re‑
gim de excepţie.
Cei mai mulţi analişti ai fenomenu‑
lui terorist sunt tentaţi să atribuie ter‑
menului ca atare o genealogie ce urcă
până în secolul al XVIII-lea. Termenul
de teroare pe care Revoluţia France‑
ză l‑a acreditat tot în aceeaşi vreme
are însă o ascendenţă ce se pierde în
negura vremurilor. Episoade de teroa‑
re şi ameninţare cu teroarea întâlnim
chiar şi în Vechiul Testament, în cetă‑
ţile greceşti, unde bunul plac al tirani‑
lor şi actele de tiranicid abundă, ca să
nu mai vorbim de conjuraţiile de palat
în Imperiul Roman, în despoţiile orien‑
tale sau în cetăţile‑stat renascentiste.
Secta «asasinilor», campaniile de te‑
roare ale lui Atila, Gingis‑han sau Ti‑
mur Lenk, ale cruciaţilor, sarazinilor şi
otomanilor sunt tot atâtea mostre in‑
trate într‑o istorie indelebilă a ororilor.
Relatând însă istoria terorii şi tero‑
rismului odată cu intrarea în epoca mo‑
dernă, politologul elveţian Ami‑Jacqu‑
es Rapin stabileşte ca punct de reper
epoca Terorii sau Dictatura iacobină
avându‑l ca protagonist pe Robespier‑
re. De fapt, Revoluţia Franceză a fost
«patul germinativ» al «terorii de stat»,
despre care Robespierre spunea că nu
este decât o «justiţie promptă, severă
şi inflexibilă». După înlăturarea dic‑
taturii iacobine şi ghilotinarea capilor
acesteia, deci tot prin recurs la violen‑
ţa politică, în perioada thermidoriană

şi a Consulatului, termenul de teroare
evidenţia în mod flagrant un sens inju‑
rios din punct de vedere politic. El şi‑a
făcut apariţia în suplimentul din 1798
al Dicţionarului Academiei Franceze şi
desemna modul de guvernare care a
prevalat sub Revoluţie, din septembrie
1793 până la căderea lui Robespierre
la 27 iulie 1794.
Pe parcursul secolului al XIX‑lea
terorismul îşi va pierde treptat‑treptat
dimensiunea sa peiorativă, continuând
să se manifeste de o manieră infraeta‑
tică şi nonetatică. Acţiunile individuale
şi ale unor grupuri conspiraţioniste în‑
dreptate împotriva puterii etatice câş‑
tigă tot mai mult teren şi tot mai multă
publicitate, dobândind o aură romanti‑
că, antidespotică şi libertară. Dar tero‑
rismul, pentru a‑şi onora raţiunea de a
fi, trebuia nu numai să atace puterea
constituită, să inspire teamă opresori‑
lor, ci şi să dea actelor sale de violenţă
valoare simbolică şi forţă mobilizatoa‑
re. Matricea originară a terorismului
contemporan poate fi identificată în
valurile de asasinate politice la vârf,
atentate cu bombe care au cuprins de
o manieră contagioasă Italia, Franţa,
Spania, Rusia, Marea Britanie, Bal‑
canii, Statele Unite, indiferent că era
vorba de carbonari, anarhişti, disidenţi
naţionalişti, narodnici, socialişti‑revolu‑
ţionari, secesionişti şi iredentişti. Tero‑
rismul nonetatic se reînvesteşte astfel
cu o conotaţie negativă, prezentân‑
du‑se într‑o lumină dezavantajoasă,
ca «violenţă subversivă» contra puterii
şi ca practică repulsiv‑criminală.
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Ştiinţele sociale încep să acorde
tot mai multă atenţie fenomenului te‑
rorist şi manifestărilor intempestive şi
recurente de violenţă politică. Revolu‑
ţia bolşevică şi turbulenţele anilor ’20
– ’30 ai secolului trecut care au însân‑
gerat Europa, dar şi alte zone ale lu‑
mii au învederat faptul că terorismul a
dobândit involuntar o polisemie con‑
ceptuală, desemnând atât un instru‑
ment al puterii, contra oponenţilor săi,
cât şi un mijloc, greu de contracarat,
de a i se împotrivi. Publicată în 1934,
«The Encyclopedia of The Social Sci‑
ences», deşi punea încă accentul pe
dimesiunea subversivă a terorismului,
marca totuşi necesara distincţie între
terorismul grupuscular şi teroarea pu‑
terii de stat.
În scurtă vreme terorismul de stat
va recupera avansul înregistrat de
terorismul infraetatic şi nonetatic, se‑
colul al XX‑lea fiind nu numai un se‑
col al extremisnului, cum avea să‑l
caracterizeze istoricul britanic Eric J.
Hobsbawm, ci unul în care teroarea
regimurilor totalitare, autoritare, mili‑
tariste va ajunge la apogeu. Teroris‑
mul devine politică de stat în Italia,
Germania, Rusia stalinistă, în statele
satelite şi aflate în sfera de dominaţie
a acestora pentru a se extinde apoi
în China, Coreea de Nord, Vietman,
Cambodgia, Etiopia şi alte state din
Africa, Asia, America Latină. Teroris‑
mul de stat va lăsa în urma sa zeci
de milioane de victime, dacă nu chiar
o sută de milioane, potrivit autorilor
«Cărţii negre a comunismului».

Dacă vechiul terorism viza ţinte
punctuale şi personaje politice proemi‑
nente, terorismul de stat a lovit în omul
de rând, în omul‑masă, dovedindu‑şi
din plin disponibilităţile criminale, ge‑
nocidare. Încercările de definire a tero‑
rismului în diversele sale ipostaze au
fost dublate de căutări insistente con‑
sacrate tipologizării, intrând în ecuaţie
numeroase principii de discriminare
– actori, ţinte, cauze, mijloace, moti‑
vaţii, obiective etc, aşa cum aveau să
precizeze autori arondaţi grupului de
lucru «Critical Terrorism Studies», dar
şi Schmid, Stohl, Fleming şi alţii.
Aceştia pleacă de la concepţia
«ontologică» fundamentală potrivit
căreia terorismul este un «fapt soci‑
al», o «construcţie socială» ce există
în virtutea teoriilor şi categoriilor pe
care cercetătorii le utilizează pentru
a califica ceea ce sortează, reprodu‑
cându‑se într‑un fel modelul Teoriei
Critice prefigurat de Max Horkheimer
şi Thomas W. Adorna.
În perioada Războiului Rece nu
puţini dintre intelectualii ataşaţi Teo‑
riei Critice şi‑au focalizat investigaţii‑
le în materie de terorism făcând apel
la determinaţiile politice şi ideologice
marxiste, de stânga, ce şi‑au pus am‑
prenta asupra manifestărilor teroriste
în Occident sau în zonele de coliziune
dintre cele două blocuri politico‑milita‑
re care nu s‑au sfiit să ducă războaie
prin procură, să desfăşoare activităţi
insurecţionale şi contra insurecţiona‑
le, să inspire mişcări de gherilă şi re‑
acţii de tip «contras».
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Odată cu trecerea timpului, dificul‑
tăţile legate de înţelegerea esenţei
fenomenului terorist, departe de a fi
depăşite şi înlăturate, s‑au accentuat.
Richard Jackson a sesizat, parcur‑
gând o tot mai evanescentă şi pro‑
vocatoare literatură consacrată feno‑
menului terorist, mai multe practici în
abordarea acestei spinoase chestiuni.
Cea mai frecventă opţiune constă
în utilizarea termenului ca atare, fără
a‑l defini, considerându‑se ab initio că
este de la sine înţeles şi unanim ac‑
ceptat. Această abordare este extrem
de problematică întrucât conceptul de
terorism este «superemoţional», divi‑
zează opiniile în spaţiul public, având
semnificaţii diferite potrivit diversităţii
grupurilor umane şi societăţilor în ca‑
drul cărora fenomenul se manifestă.
Pentru mulţi alţii terorismul este o
«ideologie în mişcare», un panşant
la îndemâna liderilor politici şi a ofi‑
cialilor din domeniul securităţii, fiind
invocat şi de numeroşi cercetători şi
observatori din mass‑media.
Jackson reia într‑un fel ideea lui
Charles Tilly care sesiza că «în rea‑
litate terorismul survine în cea mai
mare parte a timpului în contextul mai
larg al luptelor politice», recursul la te‑
roare înscriindu‑se ca o strategie între
altele adoptate împotriva unor inamici
reali sau imaginari.
O altă abordare, destul de larg îm‑
părtăşită, se bazează pe identificarea
actorului acţiunii teroriste (actor‑ba‑
sed definition), făcând din terorism o
formă particulară de violenţă politică,

comisă de agenţi nonetatici care ata‑
că civili. Jackson constată că statele
pot comite «atrocităţi», practică «re‑
presiunea politică» şi recurg în mod
frecvent la tortură contra opozanţilor.
Dar aceste acţiuni nu sunt catalogate
ca fiind de natură teroristă pentru că
statele au «dreptul legitim de a recur‑
ge la forţă», în virtutea definiţiei we‑
beriene, potrivit căreia statul exercită
monopolul forţei legitime coercitive. O
astfel de poziţie este greu sustenabilă
şi în măsură să genereze îndreptăţite
suspiciuni.
Tendinţa comună, părând totodată
şi cea mai convenabilă, conferă tero‑
rismului un statut anume, ca «strate‑
gie şi tactică violentă», vizând scopuri
politice, particulare, fenomenul fiind
înţeles în funcţie de natura şi carac‑
teristicile actului însuşi. Tendinţă întru
câtva «nefericită», deoarece teroris‑
mul se aplică aproape în exclusivitate
grupurilor opuse intereselor statelor
(occidentale) pedalând pe o latură
preponderent ideologică şi religioasă.
În consecinţă, Jackson oferă o
definiţie extensivă şi comprehensivă
a terorismului, adecvată contextului
bulversant al lumii în care trăim: «te‑
rorismul este o violenţă sau o ame‑
ninţare intenţionată, considerată fiind
ca un act de comunicare simbolică în
care victimele directe ale acţiunii sunt
instrumentalizate în vederea creării
unui impact psihologic de intimidare
şi de teamă, având o ţintă mai largă
(audienţa) şi aceasta pentru a atinge
un obiectiv politic».
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În condiţiile în care violenţa poli‑
tică este un instrument de care atât
puterea, cât şi opozanţii acesteia se
slujesc în mod curent, în condiţiile
în care violenţa teroristă tinde să se
substituie celei politice, în condiţiile în
care starea de beligeranţă se gene‑
ralizează în spaţiul politic şi în medii
sociale dintre cele mai diverse, în so‑
cietăţile tradiţionale, dar şi în societă‑
ţile moderne, nu este deloc hazardat
să spunem că terorismul a devenit un
comun mod de a fi.
În mod paradoxal, sintagma «tero‑
rist» sau «terorism», printr‑un compli‑
cat şi nemărturisit mecanism psiho‑
logic, ajunge să fie utilizată în spaţiul
public într‑o accepţie interesată şi
partizană, logomahică. Philippe Bra‑
ud, anterior invocat, consideră că şi
termenul de terorism ca şi altele din
lexicul uzual al practicilor discursive
ale actorilor politici atestă recurgerea
la stratageme de deturnare şi mistifi‑
care maniheistă. Cuvântul «terorism»
relevă o proiecţie deliberat demola‑
toare şi încărcată de ipocrizie, de a
demoniza şi stigmatiza violenţa ad‑
versarului. Teroriştii sunt cei pe care
statele, populaţiile vizate, mass‑me‑
dia îi desemnează ca atare. Şi aceas‑
ta din cauza metodelor lor ce suscită
o profundă angoasă, un pronunţat şi
inconturnabil sentiment de insecuri‑
tate. Există şi un revers, de exemplu
conceptul de «stat terorist» utilizat de
Noam Chomsky, contra puterii ame‑
ricane, care evidenţiază într‑un fel o
tentativă de returnare a stigmatului.

Indiferent că avem în vedere te‑
rorismul nonetatic sau terorismul de
stat, scopurile şi obiectivele acţiunilor
teroriste rămân aceleaşi: a izola, de‑
moraliza şi terifia indivizii sau grupu‑
rile ce exprimă o opoziţie activă şi vi‑
olentă în contexte diferite – coloniale,
dictatoriale, de ocupaţie militară sau
guvernare postrevoluţionară; a face
neputincioase sau a debilita mişcările
sociale; a dobândi avantaj psihologic
asupra adversarului în situaţii insurec‑
ţionale/contrainsurecţionale, de terorism/contraterorism, război, confrun‑
tări interetatice; a securiza accesul
la resurse; a menţine ordinea sau a
o submina; a controla populaţia; a
menţine un primat economic sau a di‑
recţiona un flux de forţă de muncă; a
pedepsi, a răzbuna, a stimula un or‑
goliu identitar; a expulza populaţii sau
a proceda la operaţiuni de epurare pe
criterii etnice, rasiale, religioase etc; a
intimida sau a disuada adversari ex‑
terni.
Terorismul a intrat şi s‑a instalat
cu brutalitate în viaţa societăţii mo‑
derne. El este, neîndoielnic, un fla‑
gel, un blestem şi, poate, un mesager
al apocalipsei societăţii moderne şi
postmoderne. Rămâne de văzut dacă
eforturile statelor de contracarare a
terorismului nonetatic sau a insidioa‑
sei seducţii a terorismului de stat vor
fi încununate de succes sau vor eşua.
Dosarul terorismului este, însă, de‑
parte de a se fi încheiat.
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Terorism fără
frontiere

Terorismul – abordări şi
controverse
Anca Moţ

Introducere

atenţia responsabililor politici, dar şi a
publicului) şi producţia ştiinţifică, care
nu a progresat calitativ, nici din punct
de vedere conceptual, nici pe planul
metodologiei, în raport cu literatura
din secolul trecut.
Conceptul de terorism se referă la
o diversitate de cazuri, fiind evaluat
mai mult prin efecte şi nu ca realita‑
te intrinsecă. Termenul este folosit cu
sensuri diferite, adesea contradictorii.
Cum se explică inconsistenţa acestui
obiect de studiu care este sursa aces‑
tor dificultăţi conceptuale? În primul
rând, termenul este vag pentru că
se referă la actori, acţiuni, metode şi
obiective diferite. El este utilizat pen‑
tru a desemna acte de rebeliune, de
revoltă, mişcări insurecţionale, lovituri
de stat, acte de violenţă revoluţiona‑
ră, etno‑naţionaliste sau religioase.
Astfel, nicio definiţie nu corespunde
şi nu acoperă varietatea de acte de
terorism care s‑au produs în diferite
momente istorice.1

După valul de acte şi mişcări tero‑
riste care au marcat anii ’70 şi ’80 ai
secolului trecut, şi care a dat naştere
unei adevărate agende de cercetare
şi de expertiză politică şi strategică,
interesul pentru acest fenomen, es‑
tompat în anii ’90 de evenimentul is‑
toric major al căderii comunismului,
revine după atentatele din septem‑
brie 2001 pentru a deveni, în con‑
textul evoluţiilor din Orientul Mijlociu,
o temă centrală a discursului politic,
academic, jurnalistic. În ciuda nenu‑
măratelor studii şi a acestui interes
reînnoit, a multiplicării tentativelor de
definiţie şi analiză, conceptul şi feno‑
menul terorismului sunt încă marcate
de ambiguitate. Analizele nu au reuşit
să conducă la definiţii clare şi la cadre
teoretice precise. Dimpotrivă, pe mă‑
sură ce studiile se multiplică şi câştigă
în complexitate şi sofisticare, îşi pierd
din claritate şi rigoare, atât la nivelul
cercetării ştiinţifice, dar şi al analizei
politice. O remarcă preliminară sem‑
nalează dezechilibrul dintre aborda‑
rea jurnalistică (care se bucură de

1
Pentru o caracterizare a stării discipli‑
nei care studiază terorismul şi pentru o dez‑
voltare a cauzelor pentru care domeniul este
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O altă cauză este aceea că actele
(mişcările) de terorism au o importan‑
tă componentă filosofică şi ideologică.
Cel mai adesea, terorismul este invo‑
cat pentru a justifica sau dezaproba, a
apăra sau ataca sisteme de valori şi
reprezentări diferite ale ordinii sociale.
Astfel, anumite guverne numesc
«terorism» orice act violent comis de
opozanţi, în timp ce forţele anti‑gu‑
vernamentale se declară victimele
metodelor teroriste utilizate de putere.
Întrucât utilizarea termenului în con‑
formitate cu această definiţie implică
mereu o judecată morală, ea nu este
obiectivă. Terorismul poate fi definit
obiectiv prin calitatea actului (violent)
şi nu prin identitatea actorilor care îl
realizează sau natura cauzei.
Implicând puternice considerente
morale, şi pentru că obiectivul studi‑
ilor este în general nu de a analiza,
ci de a judeca şi condamna, trans‑

punerea în domeniul terminologic al
acestui fenomen încărcat de conotaţii
şi referenţi imprecişi este extrem de
dificilă. Inconsistenţa obiectului expli‑
că atât polisemia termenului în lexicul
politic, dar şi dificultăţile formulării de
teorii care să respecte criteriile de şti‑
inţificitate.

Câteva definiţii preliminare de
referinţă

O definiţie clasică, dar foarte ge‑
nerală, este cea a lui Clausewitz: te‑
rorismul este continuarea politicii prin
alte mijloace.2 Plecând de la această
definiţie, terorismul este o formă de
violenţă sau un act cu caracter violent
produs pentru a crea o atmosferă de
teroare şi prin care vizează o schim‑
bare socială sau politică. Terorismul
este un mijloc de realizare a anumitor
obiective politice.
O altă definiţie minimală este cea
dată de Raymond Aron care insistă pe
natura acţiunii care caracterizează vi‑
olenţa. Acţiunea teroristă este aceea
ale cărei efecte psihologice (oroarea)
sunt de departe mai importante decât

stagnant, puţin conceptualizat, puţin riguros
şi lipsit de teorie, date şi metode adecvate,
a se vedea Stampnitzky, L., «Problematic
Knowledge: How «terrorism» resists experti‑
se’’, în Stampnitzky, L., Disciplining Terror»:
How Experts Invented Terrorism, Cambridge
University Press, 2013, disponibil pe http://
www.academia.edu/7445039/Problematic_
knowledge_How_terrorism_resists_expertise.
În acelaşi sens, a se vedea de asemenea
Muller, J., şi Stewart, M.G., «The Terrorism
Delusion», în International Security, vol. 37,
No.1, sept. 2012, disponibil pe http://politi‑
calscience.osu.edu/faculty/jmueller//absisfin.
pdf, dar şi diferitele analize ale acestui aspect
din numărul tematic al revistei Sociological
Theory, Vol.22, No.1, martie 2004, disponibil
pe http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
soth.2004.22.issue‑1/issuetoc

Această definiţie, folosită în multe studii
despre terorism, este, de fapt, adaptarea fai‑
moasei fraze a lui Clausewitz din tratatul Des‑
pre război, manual de referinţă pentru teoriile
strategice moderne: „Războiul este continua‑
rea politicii prin alte mijloace”. Adpatarea are
la bază sensul pe care Clausewitz îl dă răz‑
boiului, acela de antiteză a politicii. Lucrarea
este disponibilă pe http://cdn4.libris.ro/user‑
docspdf/436/Despre%20razboi_clausewitz.
pdf
2
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rezultatele pur fizice.3 Într‑adevăr, ac‑
tele de terorism sunt mai puţin nume‑
roase decât alte acte de violenţă, vic‑
timele sunt mai puţin numeroase, dar
impactul lor simbolic este dramatic.
Ceea ce reţinem ca fiind esenţial,
dar insuficient, este că terorismul îm‑
bracă forma unui act violent, adesea
îndreptat contra ţintelor civile, scopul
este politic, vizează publicitatea, este
realizat de grupuri organizate, orga‑
nizarea este clandestină, actele sunt
susceptibile să producă efecte psiho‑
logice.
Astfel, dacă în general există con‑
sens cât priveşte varietatea de mani‑
festări, actori şi obiective, în schimb,
cât priveşte caracterul şi determinanţii
terorismului, controversele continuă. O
selecţie a câtorva reflecţii asupra naturii
şi particularităţilor terorismului arată în
ce măsură confuzia este mare şi opinii‑
le diferite, chiar contradictorii. De exem‑
plu: care este diferenţa dintre teroarea
revoluţionară şi regimul terorist? Care
este sensul şi care este diferenţa din‑
tre teroare şi terorism? Este terorismul
singura formă de violenţă? Este violen‑
ţa un element necesar al terorismului?
Violenţa este întotdeauna de esenţă
teroristă? Care este diferenţa dintre
terorism şi terorismul de stat? Ce este
terorismul internaţional? Care este dife‑
renţa dintre terorism şi război, în con‑
diţiile în care ambele sunt sinonime cu
violenţa utilizată în scopuri politice?

Plecând de la aceste întrebări, ob‑
servaţii şi definiţii preliminare, scopul
nostru este de a face o simplificată
trecere în revistă a unor aspecte pro‑
blematice pe care le ridică delimitarea
conceptuală a acestui obiect de stu‑
diu, de a prezenta câteva din tipologi‑
ile de referinţă şi din demersurile teo‑
retice propuse de literatura ştiinţifică
asupra terorismului.

Evoluţia conceptului. De la
teroare la terorism şi terorişti

Câteva momente semnificative ale
procesului de reflecţie terminologică
ne ajută să înţelegem complexitatea
demersului conceptual.4
Istoric, termenul de terorism a fost
impus de Revoluţia Franceză, referin‑
ţa fiind metodele utilizate de grupurile
revoluţionare în «perioada Terorii».
Semantic, deci, termenul derivă din te‑
roare. Proximitatea semantică este la
originea controverselor şi a definiţiilor
tautologice (terorismul constă în acte
de teroare) care explică în parte difi‑
cultăţile de delimitare conceptuală şi
implicit lipsa de rigoare metodologică
şi teoretică în abordarea subiectului.
O primă glisare semantică se pro‑
duce sub Iacobini, de la teroare (me‑
toda) se ajunge la fenomen (terorism).
4
Pentru o prezentare a parcursului istoric
al conceptului a se vedea Rapin, A‑J., «L’ob‑
jet évanescent d’une théorie improbable: le
terrorisme et les sciences sociales», în Les
Cahiers du RMES, Vol. V, No.1, 2008, pp.
167‑175, disponibil pe http://www.rmes.be/
CDR9/CDR9_RAPIN.pdf

Aron, R., Paix et guerre entre les Nations,
Paris, Calmann‑Levy, pag. 176.
3
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De menţionat sensul pozitiv dat ter‑
menului de teroare în acest moment
istoric.
După căderea lui Robespierre, în
1794, cei doi termeni sunt folosiţi si‑
multan. Utilizarea lor în discursul poli‑
tic şi în presa timpului are o conotaţie
peiorativă, sensul fiind de injurie poli‑
tică cu care erau atacaţi, anatemizaţi,
autorii terorii. Sub influenţă franceză,
încă de la origine, termenul de tero‑
rism a avut o conotaţie negativă, spre
deosebire de teroare, care se înscrie
în nota discursului de delegitimare a
opozanţilor politici.
Până în ultimele decenii ale seco‑
lului al XIX-lea, folosirea noţiunii se
înscrie, în linii generale, în cadrul fixat
de Revoluţia Franceză, cu menţiunea
că discursul era dominat de termenii
de teroare şi terorişti (în sens de ad‑
versari politici).
Un alt moment important în evolu‑
ţia conceptului este furnizat de con‑
textul rus, la sfârşitul anilor ’70 ai se‑
colului al XIX‑lea, când se produce o
importantă mişcare semantică ce va
influenţa dezbaterea asupra fenome‑
nului. De la proiectele radicale vizând
doborârea despotismului ţarist al miş‑
cării narodnicilor (Organizaţia Pământ
şi Libertate), terorismul devine, odată
cu organizaţia revoluţionară «Voin‑
ţa poporului» metoda privilegiată de
luptă. Amestec de idei anarhiste, so‑
cialiste, naţionaliste, acţiunile teroriste
au, din 1878, un caracter sistematic,
conducând, în 1881, la asasinarea ţa‑
rului Alexandru II. Programul acestei

mişcări defineşte în mod explicit tero‑
rismul ca fiind o metodă de contestare
violentă a regimului, un tip de acţiune
politică împotriva practicilor represive
ale unei guvernări autocrate.5
Cu această nouă orientare a miş‑
cării revoluţionare ruse, terorismul va
avea sensul modern de nouă metodă
de luptă contra unui regim politic, şi
nu ca sistem de guvernare. De acum,
terorismul se va situa undeva între
dezordine şi revoluţie, precizându‑şi
esenţa, şi anume aceea de a fi un fe‑
nomen strategic.
Acest sens este preluat de princi‑
palii teoreticieni ai terorismului care
văd în terorismul rus manifestarea
«terorismului pur». Dându‑i o semni‑
ficaţie universală, principiul acţiunii te‑
roriste se aplică împotriva oricărei for‑
me de asuprire, fie că este vorba de
puterea absolutistă sau de regimurile
totalitare, dar şi formei de luptă con‑
tra violenţei exercitate de aparatele
de forţă (coerciţie) ale statelor demo‑
cratice. Violenţei statului (totalitar sau
democratic) i se răspunde cu violenţa
teroristă în numele unor revendicări şi
proiecte de schimbare social‑politică.
Puternic ideologic, terorismul îşi
pierde, în contextul Rusiei ţariste, co‑
notaţia negativă. Însă eşecul acţiunilor
de tip terorist (atentate, asasinate) şi
5
Despre mişcările anarhist‑revoluţionare
premergătoare ale Revoluţiei din 1905 a se
vedea Avrich, P., Anarchistes en Russie, Mas‑
pero, 1979, capitolul «Les Terroristes», dispo‑
nibil pe http://basseintensite.internetdown.org/
IMG/pdf/anarchistesrusses.pdf
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criticile venite dinspre aripa marxistă
a mişcării revoluţionare ruse au resta‑
bilit sensul depreciativ al termenului.
La sfârşitul secolului al XIX‑lea şi
începutul secolului al XX‑lea, utilizarea
termenului se generalizează. De subli‑
niat că particularitatea terorismului care
se va impune de acum este caracte‑
rul său subversiv. Terorismul trimite la
activităţi de violenţă subversivă contra
simbolurilor puterii (şi instituţiilor) statu‑
lui. Atât în Europa (şi în colonii), dar şi
în SUA şi în America Latină, terorismul
vizează în ultimă instanţă minarea legi‑
timităţii unui regim şi ordinii stabilite (po‑
litice, economice, sociale) şi este practi‑
cat de organizaţii clandestine.

Procesul de clarificare terminologi‑
că continuă cu Troţki care în lucrarea
sa «Apărarea terorismului» (1937) –
lucrare cu caracter polemic centrată
pe analiza metodelor politicii revolu‑
ţionare a proletariatului – încearcă
justificarea violenţei exercitate de gu‑
vernul bolşevic în anii care au urmat
Revoluţiei din octombrie şi care dă
consistenţă conceptului de «dictatură
a proletariatului».6
Tot între cele două războaie mon‑
diale, sub influenţa multiplicării unor
fenomene care puteau fi încadrate ca
fiind acte de terorism, debutează pro‑
cesul de reflecţie juridică asupra defi‑
nirii terorismului.7 În anul 1934, Comi‑
tetul pentru reprimarea internaţională
a terorismului al Societăţii Naţiunilor
elaborează o Convenţie pentru preve‑
nirea şi reprimarea terorismului care
defineşte terorismul ca fiind «fapte
criminale îndreptate contra statului
şi al căror scop sau natură este de a
provoca teroarea unei persoane de‑
terminate, grupurilor de persoane sau

De la acţiune la concept.
Terorismul ca obiect de studiu al
ştiinţelor sociale

Caracterul subversiv este dimen‑
siunea reţinută de primele studii de‑
dicate terorismului, ca obiect de stu‑
diu. Terorismul se diferenţiază astfel
de alte forme de violenţă politică (de
exemplu revoltele), prin caracterul lui
planificat şi instrumental, dar şi de
insurecţie din cauza caracterului de
grup. Altfel spus, terorismul este o
mişcare organizată la nivelul societăţii
care se opune violenţei legitime a sta‑
tului (considerată teroare de adepţii
terorismului). Aceste prime analize se
delimitează clar de sensul prim, isto‑
ric, al terorismului ca fiind politica de
teroare guvernamentală practicată în
Franţa, în anii 1793‑1794.

6
Pentru analiza nuanţată a raportului
dintre marxism şi terorism a se vedea com‑
pilarea de texte ale autorilor clasici «Florilège
marxiste sur le terrorisme» (1849‑1938), dis‑
ponibil pe http://www.mondialisme.org/spip.
php?article1207
7
De exemplu, asasinarea la Marsilia, în
1934, a regelui Alexandru al Serbiei şi a mi‑
nistrului de externe al Franţei, Louis Barthou,
de către un naţionalist bulgar, membru al Or‑
ganizaţiei revoluţionare interne macedoniene,
una dintre cele mai puternice organizaţii tero‑
riste din acea vreme, care practic stăpânea o
parte importantă din Bulgaria.
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publicului».8 Această definiţie genera‑
lă, chiar nesatisfăcătoare, are meritul
de a sublinia câteva elemente semni‑
ficative. În afară de faptul că această
reflecţie juridică din anii ’30 ai seco‑
lului trecut a recunoscut importanţa
problematicii terorismului, discuţiile
juriştilor au permis degajarea unor ca‑
racteristici ale fenomenului, trei criterii
de definiţie fiind de reţinut: intenţia au‑
torului, scopul vizat şi utilizarea terorii
ca mijloc de realizare. Aceste criterii
de calificare a unui act ca fiind tero‑
rist (încadrarea fenomenului în cadrul
unei strategii intenţionale, metoda de
acţiune specifică şi finalitatea violen‑
ţei) vor fi reţinute şi reluate constant în
diferite alte studii asupra fenomenului.
După cel de‑al Doilea Război Mon‑
dial se multiplică eforturile de definire
a acestui obiect de studiu ambiguu.
Este momentul în care putem vorbi
de o adevărată dezbatere conceptua‑
lă, dar care, la rândul ei, va da naşte‑
re unor controverse recurente. Două
mari linii pot fi puse în evidenţă cât pri‑
veşte raportarea la acest fenomen: pe
de‑o parte, tentaţia abandonării efor‑
tului de a găsi o definiţie, considerată
nenecesară analizei unor fapte şi acte
materiale care pot fi asociate acestui
fenomen. Acestei poziţii de abando‑
nare a dezbaterii conceptuale, susţi‑
nută de cunoscutul specialist ameri‑
can în problemele terorismului, Walter
Laqueur, în analiza clasică din 19779,

i se opune o altă orientare, ilustrată
de Alex Schmidt, care urmăreşte cu
perseverenţă o definiţie operaţională
a terorismului.
Astfel, pe baza a 22 de elemente
de definiţie, într‑un studiu din 1984
(reluat în 1988), Schmidt a repertoriat
109 definiţii. În 1992, autorul dă urmă‑
toarea definiţie sintetică: „Actul tero‑
rist este echivalentul în timp de pace
al unei crime de război”10. Terorismul
este o violenţă armată produsă în afa‑
ra stării de război şi care are ca ţinte
obiective inofensive.
Terorismul este o metodă prin care
un grup de opoziţie încearcă să de‑
moralizeze puterea guvernamentală,
să‑i mineze autoritatea şi să iniţieze
un proces revoluţionar sau contra‑re‑
voluţionar, în timp ce teroarea este
un instrument de coerciţie utilizat
de putere contra opoziţiei (regim de
teroare).11
Rapin, op. cit., pp. 176‑177.
Este, dacă nu definiţia, cel puţin sensul
dat de Bruce Hoffman, un renumit expert în
terorism, cercetător la Rand Corporation, pe
care, în lucrarea sa, Inside Terrorism (în tra‑
ducere franceză La mécanique du terrorisme,
Paris, Calmann‑Levy, 1999) o dă terorismului:
«„Actele de violenţă acoperite de stat sau ex‑
plicit ordonate, îndreptate în special contra po‑
pulaţiilor naţionale – adică cei care sunt deja la
putere, guvernează prin violenţă şi intimidarea
propriilor cetăţeni – sunt în general calificate
prin termenul de «teroare» pentru a distinge
acest fenomen de «terorism» care este înţeles
ca violenţa comisă de entităţile non etatice” (In‑
side Terrorism, traducerea mea), disponibil pe
http://www.reopen911.info/News/2012/12/03/
le‑business‑fumeux‑des‑experts‑es‑terro‑
risme‑22/.
10
11

Rapin, op. cit., pag. 173.
Laqueur, W., Terrorism, Weidenfeld&Nichelson,
1977, lucrare citată de toate analizele de referinţă.
8
9
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Terorism şi fenomene politice

şi materiale interzise (agitaţie – pro‑
pagandă), manifestări brutale faţă de
forţele de ordine, sechestrări tempo‑
rare, atacuri contra unor ţinte simbo‑
lice, greve parţiale sau generale fără
sabotaj. Acestea sunt acte mai degra‑
bă ilegale, acte de violenţă politică.
Terorismul, dimpotrivă, recurge
la alt tip de acte de violenţă, ca de
exemplu: luări de ostatici, asasinate
individuale sau colective, atentate,
deturnări de avioane civile etc. Aces‑
tea sunt acte de război care se înscriu
într‑o strategie de ruptură faţă de sis‑
temul existent. Violenţa teroristă nu
vizează destabilizarea consensului, ci
distrugerea echilibrului social şi poli‑
tic, prin denunţarea tarelor sistemului.
Deşi violenţa teroristă este consti‑
tuită în principal din acte de război, ea
nu respinge, cel puţin în faza pre‑te‑
roristă, utilizarea actelor ilegale şi a
mijloacelor de propagandă.

conexe

Tentativa de a discerne natura şi
esenţa terorismului poate fi facilita‑
tă şi de punerea în relaţie a acestuia
cu alte concepte şi fenomene cu care
partajează anumite caracteristici,
proximitate conceptuală care, parţial,
este la originea principalelor confu‑
zii şi care a alimentat controversele.
Este vorba de raportul terorismului cu
violenţa, cu ideologia, teroarea, re‑
spectiv războiul.
a) Terorism şi violenţă
Deşi terorismul presupune violenţa,
violenţa politică, chiar armată, nu se
confundă cu terorismul. Actele de tero‑
rism sunt un tip particular de violenţă.12
În general, violenţa politică nu vi‑
zează distrugerea consensului majo‑
ritar, ci, mai degrabă, influenţarea opi‑
niei şi redefinirea unui nou consens
prin utilizarea, în general, a mijloace‑
lor ilegale. Ea reprezintă voinţa de a
prezenta un proiect alternativ ordinii
existente considerate insuportabilă şi
se exercită prin mijloace diferite: tri‑
bunale democratice, difuzare de ziare

b) Raportul terorism / ideologie
Terorismul are obiective politice,
surse filosofice, dar nu corespunde
niciunei ideologii specifice. Din acest
punct de vedere, opiniile sunt îm‑
părţite: pentru unii analişti, ideologia
teroristă are puţină relevanţă pentru
explicarea terorismului, pentru că
acesta nu este o mişcare ideologică,
ci o mişcare eclectică, care recurge la
conceptele diferitelor ideologii exis‑
tente. Terorismul nu este o ideologie,
ci o doctrină a acţiunii. Acţiunea politi‑
că este mai importantă decât originile
lui politice sau ideologice.

A se vedea, din bogata literatură asupra
subiectului, Sommier, I., «Du terrorisme
comme violence totale?», în Revue interna‑
tionale des sciences sociales, no. 4, 2002,
pp. 525‑533, disponibil pe http://www.cairn.
info/revue‑internationale‑des‑sciences‑so‑
ciales‑2002‑4‑page‑525.htm, Sommier, I., La
violence révolutionnaire, Presses de Sceince
Po, 2008, disponibil pe http://www.cairn.info/
la‑violence‑revolutionnaire‑‑9782724610628.
htm
12
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O altă poziţie susţine, dimpotrivă,
că ideologia este cea care dă sens ac‑
ţiunii actorilor. Terorismul este purtăto‑
rul unui mesaj ideologic. El este o ide‑
ologie, adică reprezintă, sau combate
în numele unei reprezentări (viziuni) a
societăţii pe care vrea să o transforme
conform unui alt sistem de valori.
De notat că ideologia de stânga
este, dintre toate discursurile tero‑
riste, cea mai articulată şi coerentă.
Mişcările teroriste de stânga şi de ex‑
tremă stângă se bazează pe doctrine
bine definite, soclul fiind marxism‑le‑
ninismul, cu teoria imperialismului şi
teoriile revoluţiei politice. Gândirea
marxistă, bolşevică, maoistă a influ‑
enţat acţiunea stângii proletare şi a
grupurilor maoiste din societatea oc‑
cidentală din anii ’70 ai secolului tre‑
cut, dar a inspirat şi alte mişcări, ca
de exemplu mişcările occidentale de
solidaritate cu grupurile de gherilă din
America Latină (Tupamaros din Uru‑
guay), solidaritate cu lupta combatan‑
ţilor din Vietnam, lupta contra instala‑
ţiilor NATO din ţările occidentale, cu
mişcarea de rezistenţă palestiniană,
precum şi mişcările troţkiste, sau gru‑
pările extremiste din Germania (RAF)
şi Italia (Brigăzile Roşii).
Mişcările teroriste de dreapta, spre
deosebire de mişcările cu caracter se‑
paratist sau de stânga, se disting prin
dominaţia acţiunii asupra discursului.
Conţinutul lor ideologic este mai slab,
şi este în general cu atât mai slab cu
cât nu vizează atragerea unui larg

suport popular. Coincidenţă sau nu,
acestea s‑au manifestat în ţări care
au cunoscut regimuri fasciste (în anii
’70‑’80 ai secolului trecut, în Germa‑
nia, Italia, Spania), iar astăzi, în con‑
textul migraţiei arabo‑musulmane,
grupurile neo‑fasciste practică ace‑
eaşi «strategie a tensiunii», pentru a
forţa guvernele să adopte măsuri mai
autoritare. În America Latină, grupuri‑
le ghidate de ideologia autoritară au
fost aliatele puterii în timpul regimuri‑
lor de dictatură militară.
Printre mişcările teroriste de dreap‑
ta distingem şi acţiuni pentru care na‑
ţionalismul pare să fie ideologia de la
care se revendică. Acestea sunt cu‑
rente şi mişcări de contestare a mon‑
dializării în numele valorilor naţionale,
al identităţii culturale şi etno‑religioase.
În mod paradoxal, teoriile imperialis‑
mului apropie aceste mişcări de cele
de stânga, deşi în numele altor valori.
Atât terorismul de stânga, cât şi cel de
dreapta adoptă poziţiile anti‑sistem:
contra ordinii capitaliste şi a statului
democratic care s‑a transformat în sta‑
tul reprezentant al multinaţionalelor, pe
de‑o parte, iar pe de altă parte, contes‑
tarea uniformizării liberale.
Rezultă, din această scurtă prezen‑
tare, că terorismul poate fi inspirat de
diferite ideologii şi doctrine: terorism
revoluţionar (gruparea Tupamaros
sau revoluţiile socialiste din secolul al
XIX‑lea); ideologia naţionalistă contra
ocupantului străin (FLN – Frontul de
Eliberare Naţională – din Algeria, IRA
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în perioada 1919‑1921, Irgun în Israel
contra englezilor, Al‑Qaida sau Statul
Islamic); mişcări separatiste contra
regimului (Corsica, Ţara Bascilor);
anarhiste (Brigăzile Roşii, Armata Ro‑
şie în Germania şi Japonia); reacţio‑
nare (pentru menţinerea ordinii, ca de
exemplu mişcarea protestanţilor din
Ulster).
În concluzie, terorismul este o ide‑
ologie în măsura în care este fondat
pe o gândire politică şi un sistem de
valori, însă influenţa ideologiei nu
este nici decisivă, nici convingătoare.
Astfel, problema identităţii ideologice
a terorismului ridică încă probleme.
Chiar dacă ideologia este diferită, te‑
rorismul, în orice versiune, face referi‑
re la un anumit sistem de valori şi de
influenţă.

Toung o puternică componentă ideo‑
logică, spre deosebire de conceptul
de război de gherilă din care s‑a dez‑
voltat şi care are o dimensiune predo‑
minant tactică. 14
Conceptul de gherilă urbană, dez‑
voltat de Carlos Marighella – Manual
de gherilă urbană –, plecând de la ex‑
perienţa gherilelor latino‑americane,
este, prin particularităţile sale, legat
de violenţa teroristă. De altfel, acest
mic manual este considerat ca fiind
prototipul discursului războinic revolu‑
ţionar şi doctrinar.15
Astfel, strategia revoluţionară este
exclusiv o strategie de război menită
să se substituie mobilizării politice;
gherila este constituită dintr‑o mino‑
ritate care atacă statul utilizând mij‑
loace violente (inclusiv asasinate);
acţiunile clandestine sunt realizate
de organizaţii care acţionează ca niş‑
te secte; neputând ameninţa serios
statul, victimele sunt populaţiile civile
terorizate; utilizarea de mijloace ale
propagandei armate, ca: atacuri de
bănci, ambuscade, furturi de arme,
eliberare de prizonieri, execuţii, se‑
chestrări, sabotaje, războiul nervilor.
Pe lângă influenţa gherilelor
sud‑americane, temele şi discursul te‑

c) Raportul terorism / război
Războiul (revoluţionar, separatist
sau de decolonizare) are multe în
comun cu terorismul când este sub‑
versiv. Însă chiar şi în perspectivă
subversivă, războiul se combină cu
terorismul în circumstanţe istorice de‑
terminate, şi nu necesar obligatoriu.
De asemenea, atunci când operaţiile
militare sunt legale şi legitime, războ‑
iul nu se confundă cu terorismul.13
Dacă avem în vedere raportul te‑
rorismului cu războiul revoluţionar,
aceasta are sub influenţa lui Mao Tze

14
Hutchinson, M.C., ‘’The Concept of
revolutionary terrorism”, în Rapaport, D.C.
(dir), Terrorism: The Second Anti‑Colonial
Wave, Routledge, London&New York, 2006,
pp.70‑88.
15
Marighella, C, Manuel du guérillo ur‑
bain, 1969, traducere în limba franceză,
disponibil pe http://www.terrorisme.net/doc/
gauche/003_marighella.htm

13
Pentru o privire generală, a se vedea
Hermant, D., «Guerres et terrorisme», în
Culture&Conflits, feb., 2005, disponibil pe
https://conflits.revues.org/1146
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rorismului revoluţionar au fost influenţa‑
te de tradiţia europeană a luptei de cla‑
să şi de principiul leninist al «avant‑gar‑
dei armate», de scrierile lui Georges
Sorel care valorizează acţiunea directă,
confruntarea violentă cu instituţiile sta‑
tului16, dar şi influenţa maoistă, în speci‑
al principiul «armatei poporului».
Dacă considerăm raportul dintre
terorism şi războaiele de eliberare
naţională, istoria arată că acestea au
fost mişcări care au utilizat violenţa
politică pentru a constrânge autorită‑
ţile să le accepte revendicările, adică
ruperea de statul din care fac parte.
În general, mişcările de eliberare na‑
ţională s‑au bazat pe un larg consens
popular, în absenţa căruia anumite
mişcări au recurs la violenţa teroris‑
tă.17 Acest tip de război, care acoperă
16
Sorel, G., Réflexions sur la violence,
Paris, Riviere, 1977, disponibil pe http://clas‑
siques.uqac.ca/classiques/sorel_georges/re‑
flexions_violence/Sorel_Reflexions_violence.
pdf
17
De exemplu, în Irlanda de Nord, după
eşecul campaniilor militare din anii 1952‑62,
IRA (Armata Republicană Irlandeză) a renun‑
ţat la proiectul reunificării Ulsterului cu Irlanda,
ceea ce a condus, după 1972, la instalarea
unei atmosfere de terorism şi război. Un alt
exemplu este cel al organizaţiei ETA (Ţara
bască şi libertate) care, până în 1980, a fost
o organizaţie care lupta pentru independenţă
şi revoluţionară, în sensul în care viza institu‑
ţiile regimului franchist. La acel moment ETA
reprezenta revendicările unei largi mase ale
populaţiei basce. După căderea lui Franco,
statul spaniol a acordat o largă autonomie re‑
giunii basce. De atunci, în sânul ETA a apărut
o facţiune dură care se opunea aripii moderate
şi sub impulsul căreia, în 1987, a început un
nou război: atacuri contra populaţiei spaniole
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forme diferite: separatism, autonomie
(forma cea mai uzuală în ţările demo‑
cratice), independenţa (minoritatea
vizează detaşarea completă din statul
din care face parte), poate sau nu să
recurgă la terorism, sau la forme dife‑
rite de violenţă, în functie de parame‑
tri istorici, politici, sociali.
Violenţă a îmbrăcat un caracter
terorist în special în contextul războa‑
ielor coloniale. Se înscriu în această
categorie mişcările clasice de deco‑
lonizare (FLN – Algeria) şi mişcările
contra ocupaţiei straine (OEP – Orga‑
nizaţia de Eliberare a Palestinei). În
general, punctul de plecare al acestor
mişcări au fost gherilele rurale, care,
prin mijloace diverse, au cucerit trep‑
tat teritorii în care au organizat struc‑
turi etatice embrionare (zone elibera‑
te). Mijloacele utilizate de aceste miş‑
cări au fost: războiul anti‑colonial, fo‑
losirea violenţei politice contra ţintelor
alese (reprezentanţi coloniali, clasele
compradore care prin forţă dominau
în numele ocupantului).18
Decolonizarea este mereu violentă,
violenţa colonizatului este considera‑
tă o reacţie naturală contra coloniza‑
torului, aşa cum afirma Frantz Fanon
în lucrarea sa Les damnés de la terre
(Damnaţii pământului), un adevărat

(în special atentate în locuri publice) care au
provocat indignarea bascilor care participau la
instituţiile autonome.
18
Challiand, G., Terrorisme et guérillas,
Ed. complexe, 1988.

manifest al luptei anti‑coloniale şi pen‑
tru emanciparea Lumii a treia.19
Deşi ideologii decolonizării nu au
preconizat violenţa pentru a răsturna
ordinea colonială, violenţa teroristă
nefiind principalul motor al eliberării,
cu toate acestea, însă, ea s‑a impus
în mai toate situaţiile coloniale. Ca‑
zurile cele mai frapante de folosire a
terorismului în cadrul unui război co‑
lonial l‑au constituit FLN din Algeria şi
organizaţia palestiniană OEP.
d) Terorism şi terorism de stat
Terorismul de stat este un concept
care a apărut la începutul anilor ’70 ai
secolului trecut, fiind un tip de tero‑
rism practicat de anumite state care‑şi
reglează relaţiile de adversitate cu
alte state prin terorişti interpuşi. Noam
Chomsky îl asimilează unui terorism
colectiv, adică unui sistem de violenţă
practicat de state pentru a‑şi asigu‑
ra supunerea unor ţări. Este specific
anumitor state: statelor comuniste şi
anumitor state islamice (pentru SUA
şi aliaţii săi), pentru Chomsky, dimpo‑
trivă, acestea sunt SUA şi aliaţii săi,
occidentali sau nu 20.
Frantz Fanon, Les Damnés de la terre,
Maspero, 1961, disponibil pe http://classiques.
uqac.ca/classiques/fanon_franz/damnes_de_
la_terre/damnes_de_la_terre.pdf
20
Noam Chomsky, lingvist de renume, dar
şi intelectual militant, este unul dintre criticii cei
mai radicali şi necomplezenţi ai politicii exter‑
ne americane, ai colonialismului şi neo‑colo‑
nialismului occidental. Tema terorismului de
stat, cu referire în special la SUA şi la aliaţii
săi occidentali, este recurentă în articolele,
cărţile şi intervenţiile lui publice. A denunţat
19
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Pentru a‑şi asigura securitatea ex‑
ternă şi (sau) prezervarea hegemoni‑
ei internaţionale, sau regionale, unele
state, în special foste şi actuale mari
puteri, dar şi puteri regionale, utilizea‑
ză acţiuni de război şi de informaţii,
directe sau indirecte, care sunt con‑
forme cu concepţia lor de terorism in‑
tern. În acest sens, terorismul de stat
apare sub denumirea de terorism ex‑
tern de stat.
La teroarea externă recurg nu
numai statele totalitare (de exemplu
URSS în fostele ţări satelit), dar şi sta‑
tele democratice. Acestea acţionează
contra statelor considerate adversa‑
re, state pe care le identifică ca fiind
teroriste pentru a justifica astfel orice
tip de intervenţie (bombardare, inva‑
zie, ocupaţie, război). De exemplu, în
fiecare an, Departamentul de Stat al
SUA publică un document oficial care
repertoriază acţiunile teroriste şi de‑
semnează statele acuzate că servesc
teroarea bombardamentelor operate de SUA
în Cambodgia şi Laos la începutul anilor ’70,
loviturile de stat comandate de Washington
contra Indoneziei lui Sukarno care viza o dez‑
voltare autonomă, până la intervenţiile din
Serbia din 1999, sau din Irak. A se vedea, de
exemplu, printre cele mai recente contribuţii,
“Who are the Global Terrorists?” în Ken Bo‑
oth (ed) Worlds in Collision, Palgrave Mac‑
millan, 2002, disponibil pe http://Chomsky.
info/200205‑02, The Long, Shameful History
of American Terrorism, disponibil pe http://
chomsky.info/20141103, sau ultima lui lucra‑
re (traducere în limba franceză) L’Occident
terroriste. D’Hirochima à la guerre des drones,
Ecosociété, 2015, din care pasaje consisten‑
te sunt disponibile pe http://ecosociete.org/
livres/l‑occident‑terroriste

ca bază de acţiune indivizilor sau gru‑
purilor teroriste. Lista variază în func‑
ţie de obiectivele strategice ale SUA,
adică în funcţie de necesităţile de a
se adapta situaţiei sau de a‑şi menţi‑
ne sau impune hegemonia.

relaţii internaţionale şi de ştiinţe poli‑
tice, apar reviste axate pe cercetarea
diferitelor faţete ale acestui fenomen,
se organizează colocvii, se creează
institute specializate, are loc o explo‑
zie a literaturii ştiinţifice.
Un tur rapid de orizont al princi‑
palelor tipuri de demersuri utilizate în
analiza terorismului pune în evidenţă
pe de‑o parte starea reflecţiei teoreti‑
ce, dinamismul cercetării, dar şi frag‑
mentarea acestei cunoaşteri.

Demersuri teoretice de analiză a
terorismului

Primele teorii specifice consacra‑
te analizei terorismului apar după cel
de‑al Doilea Război Mondial, fiind sti‑
mulate, pe de‑o parte, de evoluţia cu‑
noaşterii în domeniul ştiinţelor sociale
(conturarea marilor paradigme socio‑
logice, politice, din domeniul relaţiilor
internaţionale), iar pe de altă parte, de
procesele care au marcat perioada is‑
torică respectivă. În general, primele
lucrări aparţin filosofiei (terorismul ca
expresie a nihilismului) sau filosofiei
politice (în legătură cu analiza feno‑
menului de dominaţie politică, de re‑
gimurile totalitare – fascism şi comu‑
nism), sau de antropologie politică.
Autonomizarea terorismului ca
obiect de studiu se produce în contex‑
tul dezbaterii asupra acestui fenomen
sub influenţa evenimentelor epocii.
Astfel, odată cu declanşarea proce‑
sului de decolonizare şi de eliberare
naţională, multe implicând conflicte,
violenţe, războaie, se produce struc‑
turarea unui adevărat domeniu de
cercetare având terorismul ca obiect
de studiu specific. Se creează cate‑
dre de studii strategice şi de analiză
a conflictelor în departamentele de

a) Şcoala psihologică
Această şcoală, care a atras şi atra‑
ge încă în special analiştii americani,
substituie analizei centrate pe deter‑
minanţi sociali, istorici, culturali, o in‑
terpretare cauzală a violenţei politice
plecând de la variabile psihologice. O
literatură abundentă este centrată pe
mecanismele psihologice susceptibile
să explice de ce anumite persoane se
angajează în violenţa teroristă.21
Actele teroriste sunt produsul unor
indivizi cu un comportament violent.
Inspirându‑se la origine din lucrări
de psihologie colectivă (Gustave le
Bon, Gabriel Tarde), autorii studiază,
în perspectiva psihologiei sociale şi
clinice, factorii criminogeni care con‑
duc la acte teroriste. Mulţi autori pun
accent pe anumite tipuri de personali‑
21
Despre terorism ca subiect al studii‑
lor de psihologie a se vedea Manoni, P., «Le
terrorisme: un sujet d’étude scientifique?»,
în Cahiers de psychologie politique, No. 3,
aprilie 2003, disponibil pe http://lodel.irevues.
inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.
php?id=1616
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tate, încercând să pună în evidenţă o
patologie teroristă sau o personalitate
teroristă.22 Angajarea într‑o organiza‑
ţie teroristă este rezultatul unei anomii
sau frustrări, violenţa (acte barbare,
atentate‑sinucigaşe) este produsul
unui simptom psihologic.
În acest sens, se analizează par‑
cursul afectiv, frustrările personale
ale teroriştilor, aceşti factori explicând
angajamentul şi comportamentul lor.
Teroriştii sunt indivizi cu comporta‑
ment suicidar, dereglaţi, personalităţi
deviante, psihopaţi, personalităţi pa‑
ranoice.

afişate, în şcoala alegerii raţionale şi
strategice şi au puternice afinităţi cu
şcoala acţiunii colective (violenţa este
o alegere raţională, contextul influen‑
ţează opţiunile strategice ale actori‑
lor, mobilizarea de resurse specifice).
Conform acestei paradigme, teroris‑
mul este o formă de violenţă politică
ce rezultă dintr‑un comportament de
grup care vizează realizarea de obiec‑
tive specifice. Recurgerea la această
formă de violenţă este determinată de
factori constrângători care limitează
alternativele tactice şi strategice. Ac‑
ţiunea se bazează pe calcul costuri/
beneficii. Axată pe interacţiunea din‑
tre grupuri şi mediul strategic, această
şcoală concepe terorismul ca strategie
bazată pe inovaţie.23
Pe lângă aceste analize cu ambiţii
teoretice, există şi o întreagă literatură
strategică, produsă de experţi, bogată
în informaţii şi descrieri ale diferitelor
conflicte, războaie, revoluţii. Critica
pune în general accent pe slaba ri‑
goare conceptuală şi metodologică, pe
marea eterogenitate a studiilor şi pe
improvizaţia teoretică, aceste cercetări
neavând de fapt decât puţine legături
cu teoria strategică propriu‑zisă.

b) Şcoala strategică
Impunându‑se prin critica perspec‑
tivei psihologice (accent pe compo‑
nenta patologică şi caracterul iraţional
al acţiunii teroriste), şcoala strategică
este actualmente cea mai activă în
demersul vizând studiul terorismului.
Centrată pe analiza sensului ac‑
ţiunii violente care trebuie interpretat
în funcţie de repertoriul de acţiuni pus
în practică, această perspectivă anali‑
zează cu precădere modalităţile ope‑
ratorii ale grupurilor violente (metode,
ţinte, instrumente). Această interpreta‑
re în funcţie de modurile de exprimare
minimizează în general contextul, poli‑
tic, cultural, ideologic (deci originea) în
care evoluează grupurile clandestine.
Cele mai elaborate studii aparţinând
acestui curent se înscriu, prin ambiţiile

23
A se vedea Oberschall, A., “Explaining
Terrorism: The Contribution of Collective Acti‑
on”, Sociological Theory, vol. 22, martie 2004,
disponibil pe https://www.researchgate.net/
publication/227786198_Explaining_Terro‑
rism_The_Contribution_of_Collective_Acti‑
on_Theory

Grawitz, M., Psychologie et Politique,
Flammarion, tome 3, PUF, 1985.
22
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Temele sunt în accord cu agendele
politice. Dacă înainte de 1990 media
denunţa complotul comunist, astăzi, în
special după atentatele din 2001, asis‑
tăm la o ofensivă (selectivă) anti‑arabă
şi anti‑musulmană, cel mai adesea în
viziunea, simplistă, a confruntării dintre
civilizaţii, islamul fiind prezentat aproa‑
pe exclusiv ca produs al unei culturi
specifice anti‑democratice şi anti‑libe‑
rale, deci anti‑occidentale.

c) Şcoala propagandei (comunicării)
Este susţinută şi promovată de
media audiovizuală care, evident, fără
ambiţii analitice, amestecă terorism,
teroare, terorişti. Această şcoală este
preocupată în primul rând de revelaţii,
adică de informaţii explozive, senza‑
ţionale, spectaculoase.24 Este vorba
de o literatură jurnalistică care în ge‑
neral vehiculează stereotipuri şi care,
centrată pe eveniment şi persoane
(cu accent pe elemente de biografie
afectivă şi psihologică ale autorilor de
acte teroriste), acordă puţină atenţie
şi nu dă informaţii despre natura sau
cauzele reale ale conflictelor.
Această producţie jurnalistică ali‑
mentează psihoza colectivă. Media
distribuie spectacolul terorist – luare
de ostatici, deturnări de avioane, exe‑
cuţii, asasinate – prin imagini suscep‑
tibile să provoace reacţii de indigna‑
re şi răzbunare. Adoptând în general
perspectiva psihologică, media vehi‑
culează direct sau indirect schemele
de interpretare oficiale pe care le am‑
plifică drept justificare a deciziilor po‑
litice, dar fără să aprofundeze dezba‑
terea publică şi democratică asupra
subiectului.25

d) Şcoala sociologică şi politică
Diferitele demersuri ale perspecti‑
vei sociologice încearcă să contraba‑
lanseze atât studiile psihologice, cât şi
cele strategice care pun accent fie pe
aspectele comportamentului deviant al
actorilor, fie, respectiv, se focalizează
pe viziunea instrumentală a acţiunii.
Sunt analize importante în măsura
în care introduc în cercetarea feno‑
menului contextul în care acţionează
actorii. Angajarea în acţiuni violente
este influenţată de factori sociali, cul‑
turali, istorici, identitari. Aceste cadre
sociale şi politice sunt determinante
în recurgerea de către anumite gru‑
puri la violenţa teroristă. Această vizi‑
une îşi propune să pună în evidenţă
complexitatea acţiunilor indivizilor şi
grupurilor, complexitate care structu‑
rează interacţiunile dintre societate şi
grupările teroriste. Definiţiile teroris‑
mului sunt situate, contextualizate. 26

Sommier, I., «La menace terroriste:
entre logiques expertes et passions poli‑
tiques», în Dillens, A‑M., La peur. Emotions,
passions et raison, Publications Universi‑
taires Saint‑Louis, Bruxelles, 2006, disponi‑
bil pe https://books.google.fr/books?id=vtiS‑
VEqiXIoC&pg=PA67&lpg=PA67&dq=som‑
mier,+la+menace+terroristes&source
25
Mannoni, P., «Le terrorisme, un spectacle
sanglant», Sciences Humaines, 07.04.2016
disponibil pe http://www.scienceshumaines.
24

com/le‑terrorisme‑un‑spectacle‑sanglant_
fr_13770.html
26
A se vedea, pentru o prezentare sinte‑
tică a unor aspecte ale demersului sociologic,
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Există o diversitate de studii în
funcţie de variabilele socio‑politice
privilegiate. Intenţia noastră nefiind
repertorierea acestor analize, ne vom
limita prin a indica câteva dintre princi‑
palele direcţii de analiză. Astfel, unele
studii, adoptând un demers individu‑
alist, sunt centrate pe variabile mi‑
cro‑sociologice. Apropiate de şcoala
psihologică, acestea pun accentul pe
comportamentul actorilor sub influen‑
ţa circumstanţelor. Alţi autori studiază
structurile sociale şi organizaţionale
care, la un moment dat, pot duce la
acte de terorism27, în timp ce alte ana‑
lize consideră, în perspectivă organi‑
zaţională, eficacitatea structurilor te‑
roriste.28 În sfârşit, anumiţi cercetători
analizează legătura dintre grupurile
teroriste şi mişcările sociale, revendi‑
cările teroriste putând fi identificate ca
un tip de revendicări sociale, sau na‑
ţionale. Studiile aparţinând modelului
«inversiunii teroriste» pun accentul pe
varietatea interacţiunilor care influen‑
ţează nivelul de violenţă.29
Un alt model explicativ al teroris‑
mului este cel al «rupturii». De inspi‑
raţie neo‑marxistă, acest tip de anali‑

ză pune accentul în explicarea feno‑
menului pe momentele de schimbare
radicală a societăţii. Violenţa apare în
etape de tranziţie şi se articulează în
jurul transformării sociale, ca reacţie
la provocări economice, sociale sau
culturale, la nivel internaţional, regio‑
nal sau local. Astfel, apariţia şi dezvol‑
tarea mişcării teroriste Daech poate fi
înţeleasă ca efect al unui complex de
factori: interni (configuraţia etnică şi
religioasă specifică, raporturi de for‑
ţe sociale şi politice, criza islamului
reformist), dar şi exerni (intervenţia
americană din 2003 din Irak, dar şi ra‑
portul regional de forţe).30
Modelul «configuraţional», la rân‑
dul lui, refuză o lectură unidimensio‑
nală a terorismului. Violenţa actorilor
nu este un act care rezultă exclusiv
din decizia personală sau din influen‑
ţe culturale, ci din raporturi evolutive
complexe. Terorismul, ca tip particu‑
lar de conflict, nu se reduce la cau‑
ze economice, sociale, culturale sau
politice, ci rezultă dintr‑o configura‑
ţie de confruntare pe care în acelaşi
timp o determină. Având ca referinţă
analiza lui Norbert Elias31, în această
perspectivă, orice explicaţie trebuie
să stabilească structura acţiunii, să

Collectiv, «Approches sociologiques du terro‑
risme», în Conflit, 11 octombrie 2015, dispo‑
nibil pe http://www.leconflit.com/2015/10/ap‑
proches‑sociologiques‑du‑terrorisme.
27
Mesari, N., «A propos de le complexi‑
té des révoltes dans les pays arabes», în
Culture&Conflits, No.85‑86, 2012, disponibil
pe https://conflits.revues.org/18401
28
David şi Gagnon, Repenser le terro‑
risme, Universite Laval, 2007
29
Wieviorka, M., Société et terrorisme,
Fayard, 1988

30
A se vedea Alexander, A., «Daech et
la contre‑révolution: pour une analyse marx‑
iste», în International Socialism Journal, au‑
gust 2015, disponibil pe http://www.anti‑k.
org/2015/08/14/daech‑et‑la‑contre‑revolu‑
tion‑pour‑une‑analyse‑marxiste/#.VzBCsZZ‑
JnIU
31
Elias, N., La société des individus,
Fayard (traducere franceză), 1991.
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repereze pentru fiecare situaţie de
conflict tipul de actori, locul şi rolul lor
în configuraţia respectivă, interacţiu‑
nile, mizele, nivelul de integrare a or‑
ganizaţiei respective.
Analiza sociologică recentă pune
accentul pe factorul religie în expli‑
carea emergenţei şi manifestărilor te‑
rorismului din Orientul Mijlociu. Dacă
în trecut ideologia era variabila che‑
ie, astăzi explicaţiile centrate pe rolul
ideilor în schimbare socială sunt pre‑
ponderent de tip culturalist, în linia
deschisă de Huntington cu lucrarea
«Ciocnirea civilizaţiilor».32
Credinţele religioase au fost luate
în considerare şi în analizele prece‑
dente, de exemplu în analiza conflic‑
tului din Irlanda de Nord dintre catolici
şi protestanţi. Însă acest demers de‑
vine autonom în studiile terorismului
odată cu Revoluţia iraniană şi războ‑
iul din Liban. Astăzi, terorismul islamic
face din analiza culturalistă perspecti‑
va sociologică dominantă.
Astfel, după 1990, lumea este or‑
donată şi evoluează în paradigma
confruntării civilizaţiilor, cristalizată pe
criterii religioase: lumea iudeo‑creş‑
tină este în război cu lumea musul‑
mană. Nu mai există o confruntare
ideologică Est‑Vest, ci un război între
două civilizaţii (de fapt între civilizaţie
şi barbarie), atacul din 11 septembrie

2001 fiind considerat ca prima mare
bătălie a acestui război.
Teoria războiului dintre civilizaţii
se înscrie astfel în paradigma luptei
dintre Bine (Occidentul democratic)
şi Rău (astăzi islamismul). Asistăm în
fapt la o reciclare a conceptelor, noţiu‑
nea de ciocnire a civilizaţiilor evoluând
de la discursul colonial al supremaţiei
omului alb la superioritatea morală a
Occidentului.33
Impregnate de viziunea occidenta‑
lo‑centristă şi confruntaţională, anali‑
zele consideră terorismul islamic ca
având rădăcini profunde în decalajul
istoric faţă de Occident, în ratarea
modernizării occidentale, în mode‑
lele culturale şi religioase retrograde
şi anacronice. Analizele, bazate pe
simplificarea istoriei, pun accent pe
clivajele religioase din lumea arabă,
ignoră complexitatea contradicţiilor
sociale, structura intereselor, în gene‑
ral ocultează originile social‑politice
şi economice ale sectarismului religi‑
os, şi mai ales rolul activ, de ieri şi de
33
De altfel, la originea conceptului de «răz‑
boi al civilizaţiilor» se află tezele expuse încă
din 1990 de Bernard Lewis în lucrarea The
Roots of the Muslim Rage (Rădăcinile furiei
musulmane) care tratează ideea «furiei» lumii
islamice contra Occidentului. În viziunea lui
Lewis, lumea musulmană, fiind de două se‑
cole în criză şi ratând modernizarea, această
frustrare s‑a transformat în furie anti‑Occi‑
dent, devenită apoi mobil al războiului con‑
tra valorilor acestuia. Islamul este încremenit
în structuri arhaice, în cultura arabă violenţa
fiind o formă politică tradiţională. Articolul este
disponibil pe http://www.theatlantic.com/ma‑
gazine/archive/1990/09/the‑roots‑of‑muslim‑r
age/304643/

32
Huntington, S., “The Clash oh Civiliza‑
tions?”, în Foreign Affairs, Summer, 1993,
disponibil pe https://www.hks.harvard.edu/fs/
pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf

30

astăzi, al Occidentului în modelarea
acestui spaţiu în funcţie de obiectivele
şi interesele lui.

terorism cu alte noţiuni cu care se in‑
tersectează (violenţă, conflict, război,
teroare) face ca aceste analize să uti‑
lizeze modele explicative elaborate
iniţial pentre analiza acestor fenome‑
ne cu care terorismul nu este sinonim,
chiar dacă le presupune, le provoacă
sau este efectul lor.
Un alt aspect problematic este di‑
mensiunea ideologică a fenomenului,
care contaminează această discipli‑
nă de studiu în întregime. Încărcătu‑
ra ideologică puternică a termenului
face ca domeniul de cercetare să in‑
terfereze cu discursul mediatic şi po‑
litic, aşa încât terorismul apare ca un
mijloc de propagandă politică, ceea
ce afectează credibilitatea ştiinţifică
a studiilor. Din domeniu al reflecţiei
intelectuale, terorismul a devenit un
concept util politic, un instrument de
analiză puternic politizată, pe care oa‑
menii de ştiinţă nu‑l mai controlează,
un termen maleabil şi continuu rede‑
finit în funcţie de necesităţile politice.
În concluzie, agenda de cercetare ră‑
mâne deschisă dezbaterilor, pe linia
controverselor care au animat dome‑
niul încă din perioada primelor studii
asupra terorismului din anii ’30 ai se‑
colului trecut.

Concluzii
Analiza terorismului, deşi structu‑
rată de mult timp în domeniu de stu‑
diu, nu a reuşit, în ciuda interesului
pentru acest fenomen, să depăşeas‑
că dezbaterea recurentă asupra defi‑
niţiei conceptului şi nici, în consecinţă,
să ajungă la formularea de teorii care
să depăşească explicaţiile aporeice.
Aceasta este cu atât mai paradoxal
cu cât terorismul s‑a impus ca temă
centrală a discursului politic şi ca su‑
biect al dezbaterilor publice. Astăzi,
niciun termen nu este mai puternic (în
discursul politic, legislativ şi mediatic)
decât cel de terorism. Utilizarea ma‑
sivă a termenului contrastează însă
cu imprecizia analitică a conceptului,
în condiţiile în care cercetătorii, poli‑
tologi şi sociologi, nu au reuşit încă să
dea o definiţie ştiinţifică acestui con‑
cept şi nici să utilizeze în mod rigu‑
ros resursele teoretice de care dispun
ştiinţele sociale pentru a explica acest
fenomen. Într‑adevăr, o primă şi esen‑
ţială problemă rămâne definirea con‑
ceptului, care nu este încă stăpânit de
analişti. Proximitatea conceptului de
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Terorismul, stadiul final al
imperialismului?
Cristi Pantelimon

Sfârșitul sfârșitului istoriei

sfiesc să le identifice cu un al treilea
Război Mondial deocamdată pornit în
surdină, terorismul are locul lui, bine
stabilit, dar mai greu de localizat pe o
hartă oficială.
Dar ce este, de fapt, terorismul?
Categorie greu de etichetat univoc,
amestec de insurecție hiperlucidă
și patos criminal dement, terorismul
apare de fiecare dată la intersecția
marilor falii geopolitice. Din acest
punct de vedere, terorismul real care
bântuie precum o stafie Europa actu‑
ală este mai mult decât un semn de
îngrijorare, este o certitudine că Euro‑
pa însăși se află pe o falie geopolitică
majoră și că viitorul este departe de a
fi liniștit sau previzibil.
Istoria foarte recentă a actelor te‑
roriste începe „grandios”, am putea
spune, cu atacul de la 11 septembrie
2001. Mitologia acestui act a devenit
aproape insuportabilă. Chiar și astăzi,
ecourile acelui moment sunt gene‑
ratoare de surprize majore în planul
relațiilor internaționale din categoria
celor mai semnificative. Nu este chiar
un lucru minor faptul că, în siajul unor

Toate analizele istorice din ulti‑
mii 26 de ani sunt marcate de ideea
sfârșitului de ev. După ce, în 1989,
blocul militar, economic și ideologic al
Moscovei s‑a dezintegrat, cei care se
aflaseră până atunci de partea „bună”
a istoriei s‑au grăbit să predice un
sfârșit al acesteia care nu numai că nu
a venit, dar se pare că nici nu va veni
curând. „Sfârșitul istoriei” (Fukuyama)
se apropie cu pași repezi de final, iar
senzația că omenirea traversează
o perioadă de turbulență geopoliti‑
că majoră se instalează definitiv în
conștiințele oamenilor. Și totuși, refa‑
cerea vitalismului istoriei se face tot în
registrul unui sfârșit: de data aceasta,
din partea fostului bloc estic se pre‑
dică și se practică un sfârșit al unipo‑
larismului (excepționalismului american) și se caută cu obstinație un mul‑
tipolarism în care Rusia, China, dar
și Brazilia, Africa de Sud și India vor
să devină protagoniste și să atragă în
jocul lor cât mai multe state. În aces‑
te condiții, pe care unii analiști nu se
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zvonuri bine controlate cum că SUA
ar da publicității o serie de pagini as‑
cunse care, în raportul despre atacul
de la 11 septembrie, ar incrimina Ara‑
bia Saudită1, s‑a ajuns ca la ultima
vizită la Riad a președintelui Obama
acesta să nu fie întâmpinat la aero‑
port de regele saudit Salman2. Acest
episod este în sine grăitor: chiar dacă
în acest punct pot fi invocate elemen‑
te ce țin de funcționarea controlată a
informațiilor despre atacurile teroriste,
este clar în acest context că teroris‑
mul este instrumentalizat și că în do‑
sul său se ascund, de fapt, interese
și capabilități geopolitice, forțe cu
tendințe globale și presiuni geostrate‑
gice de toate nuanțele.
În sine, terorismul nu face decât să
atragă atenția asupra unui punct critic
al ecuațiilor de putere globale.
Madridul, Londra, Parisul (de două
ori!) sau, mai recent, Bruxelles‑ul sunt
ținte alese cu grijă pentru a comuni‑
ca o informație importantă. Reacția
la terorism este și ea importantă din
perspectiva comunicării geopolitice
(există comunicare politică, dar mai
importantă, în opinia noastră, este
astăzi comunicarea geopolitică, disci‑
plină încă nenăscută, dar deja la lu‑
cru!). Solidaritatea de după atacurile
teroriste de la Paris din ianuarie 2015
pe care au afișat‑o liderii lumii occi‑
http://www.dedefensa.org/article/les‑28‑
pages‑en‑tete‑de‑page
2
http://www.romanialibera.ro/actualitate/
international/obama‑‑considerat‑%E2%80%9
Elobbystul‑iranului‑‑414468
1
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dentale începe astăzi să se faneze,
dar lucrul acesta nu este recunoscut
încă oficial. Ca orice furtună, și furtu‑
nile geopolitice sunt anunțate de line
schimbări ale direcției vântului…
Ce știm despre furtuna geopoliti‑
că ce traversează lumea și Europa?
Evenimentul major al sfârșitului de
mileniu II a fost, fără îndoială, războiul
din Golf, primul dintre ele și cel mai
devastator totodată. La vremea ace‑
ea, Europa de Est era încă narcoti‑
zată de căderea cortinei de fier și de
revenirea în „sânul” lumii democra‑
tice, occidentale. Și totuși, în interio‑
rul acestei lumi, voci de primă mână
spuneau deja adevăruri care atunci
ni s‑ar fi părut impardonabile. „A fost
războiul din Golf unul împotriva Euro‑
pei?”, se întreba încă în 1991 un ge‑
opolitician de frunte austriac, Jordis
von Lohausen. Răspunsul său era…
mai mult decât afirmativ: „Războiul
din Golf a fost el un război contra Eu‑
ropei? Observatorii neînfeudaţi ideo‑
logiilor dominante nu s‑au îndoit nicio‑
dată de lucrul acesta. Dar, după păre‑
rea mea, ziarul „Trenta Giorni”, editat
la Vatican, a fost cel care a răspuns
cel mai bine la această întrebare, prin
intermediul unui profesor de ştiinţe
politice de la Universitatea din Milano,
Gianfranco Miglio: «Statele Unite au
înţeles că dacă vor dori să nu cunoas‑
că acelaşi declin ca Uniunea Sovieti‑
că, vor trebui să facă un front contra
adversarilor de mâine: în special Ja‑
ponia şi Europa unită, al cărei centru

va fi puterea economică germană. Ni‑
mănui nu‑i place să cadă de pe soclu.
Statele Unite nu pot tolera o Europă
ca cea de astăzi, o Europă care este
o putere chiar fără a face mari eforturi
pentru a fi, şi care depăşeşte America
pe plan economic şi tehnologic. Când
americanii şi‑au dat seama că într‑o
bună zi nu vor mai avea nimic de spus
în Europa, au pariat pe Orientul Apro‑
piat, pe dominaţia pe care o puteau
exercita asupra robinetelor petroliere
ale Arabiei, de care vor depinde încă
decenii de aici înainte Germania şi Ja‑
ponia, atâta vreme cât ruşii, japonezii
şi germanii nu vor putea exploata fără
dificultăţi rezervele siberiene. Imediat
ce aceste rezerve siberiene vor intra
fără nicio problemă în calculele eco‑
nomice europene şi japoneze, Orien‑
tul Apropiat şi dominarea acestei zone
de către orice putere exterioară îşi vor
pierde importanţa economică, ceea
ce nu înseamnă că zona îşi va pier‑
de şi importanţa geopolitică: poziţia
cheie a Orientului Apropiat nu se va
modifica. Statele Unite au profitat de o
ocazie, absenţa politică a URSS‑ului,
iar această ocazie de moment fără în‑
doială că nu se va repeta vreodată»”3.
În actuala conjunctură, probabil
cea mai semnificativă schimbare de
ordin geopolitic o reprezintă noua ori‑
entare a Germaniei din punct de ve‑
dere geostrategic. Această reorienta‑
re este deja teoretizată de dinaintea

reunificării statului german, dar astăzi
aspectul pe care‑l ia capătă accente
directe și dramatice. O Germanie care
„se întoarce spre Est”, o Germanie
post‑occidentală, așa cum ne anunță
și ne prezintă cu argumente solide un
analist important ca Hans Kundnani
nu poate fi decât un factor de schim‑
bare major la nivelul întregii Europe
Occidentale, dată fiind ponderea Ger‑
maniei în ansamblul mecanismului
de funcționare al UE. După opinia
lui Hans Kundnani, evenimentele de
după criza ucraineană pot fi înțelese
numai într‑un context mai larg: „Răs‑
punsul german la criza ucraineană
trebuie plasat în contextul unei slăbiri
pe termen lung a ceea ce se numește
Westbindung, adică ancorarea țării
(Germaniei – n. C.P.) la Vest, în vigoa‑
re după război. Căderea zidului Berli‑
nului și lărgirea Uniunii Europene au
eliberat țara de dependența față de
Statele Unite care îi impunea impera‑
tivul de a se proteja împotriva Uniunii
Sovietice. În același timp, economia
germană, foarte dependentă de ex‑
porturi, a devenit mult mai tributară
față de cererea piețelor emergente,
mai ales a celei chineze”4.
„Ancorarea” Germaniei la Est este
mai mult decât evidentă în ultima vre‑
me. Ea poate fi detectată inclusiv în
opoziția față de semnarea Tratatului
Transatlantic (celebrul TTIP) pentru
care SUA pledează și presează în

http://www.estica.eu/article/a‑fost‑razbo‑
iul‑din‑golf‑unul‑impotriva‑europei/

http://l‑arene‑nue.blogspot.ro/2015/03/
quand‑lallemagne‑se‑tourne‑vers‑lest.html

3

4
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același timp pe toate canalele. Un
astfel de tratat ar crea o suprastruc‑
tură gigantică economică și politică la
nivelul statelor atlantiste, cu centrul la
Washington. Se pare însă că o atare
ipoteză este respinsă din ce în ce mai
mult în Europa, în special în Germa‑
nia, dar și în Franța. „Un NATO eco‑
nomic”, spun unii germani, invocând
o dependență militară de SUA care se
pare că nu le mai convine, pentru a
sublinia respingerea fermă a preve‑
derilor TTIP, prea favorabile marilor
corporații americane în raport cu cele
europene. Un economist german care
nu menajează deloc partenerul tran‑
satlantic sugerează, nici mai mult nici
mai puțin că TTIP ar fi un instrument
de vasalizare a Europei și nu unul de
parteneriat: „Preluarea puterii econo‑
mice și juridice în Europa cu ajutorul
TTIP este acompaniată de atacuri îm‑
potriva bastioanelor economice înain‑
te de toate germane care nu sunt încă
deținute de americani. Acum, este
rândul VW”5, afirmă Eberhard Hamer.
Exemplele pot continua.
Franța, la rândul ei, pare categoric
nemulțumită de prevederile TTIP, pe
care, prin vocea unui intelectual de
talia lui Alain de Benoist, le conside‑
ră antieuropene la modul profund, nu
numai economic, ci și civilizațional și
cultural. TTIP ar crea un spațiu prea
mare de tipar neoliberal în economia
și civilizația europeană, un spațiu al

lipsei de reglementare care ar pu‑
tea duce la dispariția elementelor de
protecție socială, de protejare a de‑
numirilor de origine, de eliminare a
standardelor de mediu și de sănătate
tipic europene. Mai mult, prin crearea
acelor mecanisme de arbitraj comer‑
cial de tip privat, el ar pune econo‑
mia europeană la dispoziția marilor
companii private (americane, dar nu
numai), ceea ce ar duce la dispariția
oricărui element de suveranitate a
comunităților și statelor europene în
raport cu marile interese economice
globale. Este util să medităm asupra
acestor fraze scrise de Alain de Be‑
noist pentru a avea imaginea unei
falii de ordin cultural și geoeconomic
care se deschide între SUA și Europa
Occidentală: „Problema este că Sta‑
tele Unite sunt astăzi în afara cadre‑
lor dreptului internațional în materie
ecologică, socială și culturală, că ele
refuză să aplice principalele convenții
asupra muncii, protocolul de la Kyoto
asupra încălzirii climatice, convenția
asupra biodiversității, convențiile
UNESCO asupra diversității cultura‑
le etc. (…) Or, aceste reguli diferite
pe cele două maluri ale Atlanticului
sunt reflexul alegerii unor societăți di‑
ferite. Sub aparențe tehnice, norme‑
le și reglementările corespund unor
preferințe colective care reflectă ideile
pe care ni le facem despre protecția
cetățenilor, corespund alegerilor so‑
cioculturale, realităților istorice, ge‑
ografice, lingvistice, uneori chiar

http://www.horizons‑et‑debats.ch/index.
php?id=4865
5
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constituționale, tradițiilor regionale,
raporturilor de forțe sociale”6.

ce nu a mers”7. Gérard Chaliand, cel
care face aceste afirmații, este un spe‑
cialist al Orientului Mijlociu și al istori‑
ei terorismului, pe care a rezumat‑o
într‑o lucrare coordonată împreună cu
Arnaud Blin, o lucrare de mai bine de
800 de pagini, numită Historie du terro‑
risme. De lʼAntiquité à Daech (Fayard,
2015). La fel de criticabilă, din punc‑
tul său de vedere, este intervenția din
Libia de îndepărtare a lui Gaddafi. O
greșeală strategică occidentală, care
a dus la apariția Daech. Interesant
este că, din perspectiva lui Chaliand,
Daech nu este o organizație teroristă,
chiar dacă, în arsenalul său, în Eu‑
ropa, pot apărea și metode teroriste.
Daech este o mișcare revoluționară
și abia acest lucru poate face din ea
un adversar redutabil. El încearcă să
prezinte cât mai obiectiv cu putință
această mișcare, care, spre deosebi‑
re de terorismul clasic, asumă un rol
la vedere, o bătălie sau o luptă fron‑
tală cu adversarul (interesele străine,
occidentale, dar nu numai, din zonă)
și chiar un început de raționalitate de
tip social: „Daech, se spune, este o
mișcare «teroristă» sau «nihilistă»:
este fals. Ei sunt niște revoluționari.
Vorbesc aici ca un observator rece,
fără a judeca valorile. Cum să pui
mâna pe putere? Mao răspunde:
trebuie să mobilizezi masele. Trebu‑
ie cadre care să meargă prin sate și
să explice detaliile și motivele luptei.

Terorismul și proiectul eșuat al
neoconservatorilor americani

Având în imagine aceste elemen‑
te, este mai mult decât evident că, pe
un astfel de teren minat de interese
geoeconomice și strategice divergen‑
te, „cultura” teroristă poate oricând în‑
flori, poate chiar ajutată din umbră de
marii actori geopolitici.
Concret, actualele izbucniri de or‑
din terorist din Europa își au originea
îndepărtată, în viziunea unui specia‑
list de frunte al acestui domeniu, în
încercarea neoconservatorilor ameri‑
cani de remodelare a Orientului Mij‑
lociu. Totul a început, evident, cu răz‑
boiul din Golf: „În 2003, americanii au
comis eroarea de a declara război Ira‑
kului: o eroare absurdă, pe care conti‑
nuă s‑o plătească, o eroare ideologică
a neoconservatorilor americani care
gândeau că vor remodela după pla‑
cul lor Orientul Mijlociu. S‑au înșelat.
Ei gândeau că vor schimba regimul în
Irak, ceea ce nu a mers; gândeau că‑i
vor forța mâna lui Bachar el‑Assad
pentru ca acesta să înceteze să mai
ajute Hezbollahul libanez, ceea ce
nu a mers; au încercat să instaleze
așa‑numita „democrație” în Irak, ceea

6
Alain de Benoist, Le traité transatlantique
et autres menaces, Pierre‑Guillaume de Roux,
Paris, 2015, pp. 16‑17.

7
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De ce, cum, care este inamicul? Prin
intermediul unui proces de persuasi‑
une/coerciție, ei vor ajunge la putere.
Nu controlul teritoriului este cel care
contează: de ani buni talibanii sunt cei
care fac dreptatea în satele afgane. Ei
sunt Statul. (…) Daech nu este numai
masa de imbecili pe care o credem
noi: sunt acolo oameni care gândesc.
În Irak, ei distribuie electricitate, se
îngrijesc de problemele sociale, țin
școli. Ei îi uimesc pe cei mai tineri,
care îi văd puternici, înarmați, bine
îmbrăcați, cu prestigiu. Chiar dacă
Daech va fi zdrobită, toate aceste
lucruri vor rămâne în mintea acestor
copii. Este o mișcare revoluționară pe
care nu trebuie s‑o subestimăm”8.
Așadar, elementul terorist este
uneori doar una dintre fețele unei
mișcări revoluționare, care ajunge să
devină o forță și care amenință prin
mai multe mijloace pe cel pe care‑l
consideră dușman. În cazul de față,
nu știm cine este dușmanul, dar pu‑
tem intui că nu este departe de ima‑
ginea generică a Occidentului… im‑
perialist! Aceste considerații ne fac să
înțelegem mai bine de ce uneori tero‑
rismul a fost asimilat pe bună dreptate
unor mișcări de natură tradiționalistă.
Sau, dacă nu terorismul ca întreg, mă‑
car anumite aspecte ale sale, înțeles
ca luptă inegală a unei culturi sufoca‑
te de o civilizație material (militar, eco‑
nomic) superioară. Dihotomia cultură/

civilizație, atât de uzitată de filosofia
culturii de sorginte germană, poate
fi aplicată cu succes și în acest caz:
„Din acest punct de vedere, teroris‑
mul este o practică foarte tradițională,
în sensul în care ea se referă la un
tip de valori premoderne. Contestând
legalitatea, valoare‑tip a ideologiilor
burgheze născute din Revoluția Fran‑
ceză, teroristul face legătura cu lanțul
istoric al filosofiilor politice europene,
cel al legitimităților tradiționale. Este
dificil să se separe această fațetă a
discursului terorist în măsura în care
aceasta este în cea mai mare parte
a cazurilor acoperită de referințe la
ideologii moderne. Astfel, în cazul
șiit, se constată un melanj de valori
tradiționale, cel mai important fiind
apelul la religie și referințe mult mai
actuale, cum ar fi concepția leninistă
asupra imperialismului. Așa fiind, nu
există aici o contradicție de fond, ci
mai degrabă o adaptare a mesajului
revoluționar la o epocă dată”, spune
Ange Sampieru9.
Dacă un François Furet este, în
contextul acesta, de părere că regimul
democratic actual nu lasă loc pentru
rezistență cetățeanului, este, într‑ade‑
văr, cazul să ne întrebăm dacă „Im‑
perialismul” de care vorbea Lenin nu
este altceva decât Sistemul care se
autogenerează zi de zi și împotriva
căruia atitudinile teroriste sunt și ele
supape raționale (duse la extrem)

http://www.revue‑ballast.fr/gerard‑chali‑

http://www.archiveseroe.eu/terrorismea48317610
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pentru a scăpa de malaxorul lui. Atitu‑
dine revoluționară, libertate individua‑
lă, apelul la religie, valori tradiționale
sunt tot atâtea concepte care închid
cercul acestui moment istoric, în care
și Lenin și celebrul terorist american
Unabomber își au locul lor privilegi‑
at…
Am
început
aceste
scurte
considerații sugerând că furtunile ge‑
opolitice actuale vor duce semințele
terorismului în toate zările, în funcție

de interesele care stau în spatele ac‑
torilor globali. În același timp, trebuie
să recunoaștem fenomenului terorist
propria sa autodeterminare, ca factor
de reacție la întregul ansamblu geo‑
politic global, care, indiferent de chi‑
pul pe care‑l poartă, se definește prin
caracter străin față de valorile locale
și indiferență grăbită față de locul pe
care vremelnic îl ocupă, parțial sau
total.
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Terorismul global,
România și moscheea de
la București
Mihai‑Bogdan Marian
l‑au atins, forma de organizare poli‑
tică adoptată ori sistemul de alianțe
militare din care fac parte. Astfel, fie
că ne referim la SUA, Marea Britanie,
Spania, Franța, Belgia sau Turcia, ori
la Federația Rusă, fie că privim către
Tunisia, Libia, Siria, Irak, Yemen sau
Nigeria ori către Afganistan, Pakistan
și îndepărtata Indonezie, observăm
că flagelul terorismului nu s‑a sfiit să
își facă simțită prezența nefastă, îm‑
brăcând forme tot mai diverse, ce se
manifestă în grade diferite de intensi‑
tate și cu o ritmicitate aleatorie, gene‑
rând de la traume psihosociale majo‑
re până la colapsul de fond al unora
dintre societățile pe care le‑a atins.
Aparent paradoxal, cu toate
că din perspectiva incidenței sale
internaționale (enumerarea de mai
sus având caracter exemplificativ și
nu limitativ) terorismul pare să atin‑
gă societățile „fără discriminare”, iar
fenomenul terorist este descris la
nivelul discursurilor politice în mod

Abstract: Trendurile actuale ale glo‑
balizării par a gravita tot mai mult în
jurul paradigmei huntingtoniene a
ciocnirii civilizațiilor, dând naștere unor
forme de agresiune atipice, ce pot fi
caracterizate drept terorism global.
Acesta se constituie ca o veritabilă
armă neconvențională la adresa tu‑
turor ordinilor sociale, iar prin prisma
reconfigurării coordonatelor de secu‑
ritate internațională România se vede
tot mai expusă și ea amenințărilor te‑
roriste. Actualele crize internaționale
de securitate, fluxurile migratorii, ten‑
siunile generate de problema mosche‑
ii de la București, toate acestea par a
aduce tot mai aproape de România
pericolul terorist.

1. Introducere
Terorismul reprezintă una din‑
tre cele mai mari spaime de astăzi,
dacă nu chiar cea principală, cu care
se confruntă societățile umane de
pretutindeni, indiferent de nivelul de
dezvoltare socio‑economică pe care
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unanim ca fiind o amenințare co‑
mună la adresa umanității, în plan
internațional nu s‑a putut atinge un
consens privind definirea și înca‑
drarea sa juridico‑internațională. Tot
astfel, nu s‑a putut atinge un con‑
sens nici în indexarea și clasarea
internațională a tuturor mișcărilor și
organizațiilor considerate teroriste,
cel mai recent impas în această pro‑
blematică fiind înregistrat în cadrul
crizei siriene, unde SUA, Arabia Sau‑
dită, Turcia, Federația Rusă și Iran
nu s‑au putut pune de acord asupra
combatanților considerați teroriști.
Aparentul paradox, însă, comportă o
explicație oarecum banală, ce rezidă
pe de o parte în interesele politice și
considerentele de ordin strategic și
militar care diferă de la un stat la altul,
iar pe de altă parte în aceea că, dinco‑
lo de faptul că terorismul reprezintă o
amenințare la adresa stabilității ordini‑
lor sociopolitice, oricare ar fi acestea,
el este în același timp și o modalitate
de atac asimetrică și o posibilă „armă
neconvențională” a unora dintre re‑
spectivele ordini împotriva celorlalte
cu care își dispută supremația stra‑
tegică într‑o anumită arie de interes.
Astfel, în timp ce pentru unii o oare‑
care grupare apare ca fiind teroristă,
pentru ceilalți aceeași grupare poate fi
considerată a fi mișcare de rezistență
ori de eliberare1 (a se vedea în acest
sens exemplele PKK sau Hezbollah).

În ciuda acestor divergențe
internaționale privind abordarea fe‑
nomenului terorist, la nivel pur teore‑
tic, încercând o descriere abstractă a
acestuia, ce are în vedere însăși ori‑
ginea latină a termenului2, alături de
alți autori, reușim să surprindem fără
prea mare dificultate ca trăsături defi‑
nitorii pentru terorism următoarele:
– presupune conspirativitate și
clandestinitate;
– implică realizarea de acțiuni vi‑
olente;
– vizează populația civilă, neanga‑
jată militar în mod direct;
– are ca scop producerea de pani‑
că și teamă în rândul populației vizate;
– obiectivul final constă în sub‑
minarea capitalului social și politic și
următoarele două probleme majore: „Prima
constă în argumentul că orice definiție ar tre‑
bui să includă și folosirea forței armate de
către state împotriva civililor. Noi credem că
reglementarea legală și normativă împotriva
violării de către stat ar trebui să fie mai fermă
decât în cazul actorilor nonstatali, iar noi nu
vedem ca această obiecție să fie satisfăcută.
Cea de a doua obiecție constă în aceea că po‑
poarele aflate sub ocupație străină au dreptul
la a opune rezistență, iar definiția terorismului
ar trebui să nu încalce acest drept. Dreptul la
a opune rezistență este contestat de unii. Dar
el nu reprezintă un element central: elemen‑
tul central constă în aceea că nimic din faptul
ocupației nu justifică luarea ca ținte a civililor
și omorârea lor.” ( în acest sens a se vedea
http://www.un.org/en/terrorism/highlevelpanel.
shtml accesat la 25.04.2016)
2
Noțiunea de terorism provine din latines‑
cul „terror” care înseamnă violență fizică, spai‑
mă, teroare, provocate deliberat prin acte de
violență publică, folosirea cu intenție a unor
mijloace capabile să ducă la un pericol comun.

1
Potrivit ONU, toate încercările interna
ționale de a se ajunge la o definiție comună
a terorismului nu au reușit să depășească
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producerea unei schimbări politice
majore în societatea țintă.
Pornind de la aceste consideren‑
te sumare, dar, credem noi, totodată
suficiente pentru introducerea în ca‑
drul expunerii noastre a subiectului
terorism, în continuare ne propunem
o abordare secvențială a fenomenu‑
lui terorist, focalizată din perspecti‑
va sinistrelor evenimente cu care se
confruntă tot mai des în ultimul timp
marile metropole ale lumii occidenta‑
le, dintre care cel mai recent au fost
vizate sau atinse cele aparținând con‑
tinentului european. De asemenea,
ținând cont că problema terorismului
tinde a se impune ca o dominantă pe
agenda afacerilor internaționale, vom
încerca să vedem în ce măsură Ro‑
mânia este vizată sau nu în mod real
de acest flagel.

accentuată a drepturilor și libertăților
individuale chiar în interiorul „lumii li‑
bere” și până la apariția de state fan‑
tomă (a se vedea cazul Califatului Is‑
lamic) sau migrația în masă mai mult
sau mai puțin coordonată (a se vedea
valul migrator care se revarsă asupra
UE începând cu 2015), vom considera
că acest gen de acte teroriste aparțin
unei categorii aparte de terorism, pe
care o vom denumi terorism global.
Totodată, ținând cont de faptul că
terorismul, după cum am văzut, își
propune întotdeauna modificarea
unei orânduiri sociopolitice, oricare ar
fi aceasta, precum și faptul că înce‑
pând cu anii ’90 ai secolului trecut se
vorbește tot mai des despre globali‑
zare și ordine globală inclusiv în me‑
diile oficiale, acești termeni apărând
constant cel puțin la nivelul discursu‑
lui leadership‑ului politic și economic
european și american, vom conside‑
ra că terorismul global are drept țintă
tocmai ordinea globală și sistemul de
relații internaționale configurat în ca‑
drul acesteia, ai căror principali bene‑
ficiari sunt considerați a fi exponenții
societăților occidentale. În acest sens,
și țintele vizate de terorismul global
sunt de regulă simboluri reprezen‑
tative pentru ordinea mondială și cei
considerați a fi privilegiații acestei or‑
dini.
Astfel, încetul cu încetul constatăm
că actuala realitate globală pare a se
inspira tot mai mult din paradigma
huntingtoniană a ciocnirii civilizațiilor,

2. Terorismul global
Așadar, luându‑ne ca reper atenta‑
tele teroriste din SUA (2001), Spania
(2004), Marea Britanie (2005), Franța
(2015) și Belgia (2016), precum și
faptul că prin aceste atentate fenome‑
nul terorist a căpătat o anvergură și o
vizibilitate globale, modificând în mod
substanțial agenda internațională în
sensul generării și perpetuării unei
stări globale de război atipic, în ca‑
drul căruia alternează atacurile tero‑
riste cu intervențiile militare clasice și
insurecțiile de tip revoluționar, produ‑
când fenomene din cele mai bizare,
de la restrângerea și limitarea tot mai
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sens în care observăm că terorismul
global tinde a se constitui ca o formă
de rezistență și răspuns asimetric ale
civilizației edificate pe fundalul religiei
islamice3, adoptată de reprezentanții
islamului radical împotriva ordinii glo‑
bale promovate și susținute în mod
activ de către exponenții civilizației
occidentale.
În același timp, însă, referindu‑ne
la ordinea globală în care sunt de‑
finite astăzi relațiile internaționale,
remarcăm faptul că totuși nu putem
încă vorbi despre o veritabilă nouă
ordine mondială, formalizată ca ata‑
re, actualul cadru general al relațiilor
internaționale fiind în continuare cel
configurat la finele celui de‑al Doilea
Război Mondial, indiferent de juisările
de etapă privind bipolarismul, unipo‑
larismul sau teoriile multiculturalis‑
mului ori ale lumii multipolare. Astfel,
din această perspectivă, constatăm
că actualul cadru formal al relațiilor
internaționale, al cărui reper central
îl reprezintă ONU cu al său Consiliu
de Securitate, care pe de o parte este
tributar raporturilor stabilite în urma
celui de‑al Doilea Război Mondial, iar
pe de altă parte totuși este destul de
lax, permițând forțări ale sale până
într‑acolo încât face posibilă întrezări‑
rea unei noi ordini globale, fără a per‑
mite însă instaurarea ei atât de facto,
cât și de jure, face ca ordinea globa‑

lă existentă în prezent să nu mai fie
mulțumitoare nici pentru opozanții noii
ordini mondiale ce se întrevede, nici
chiar pentru promotorii acesteia, de‑
oarece și cei din urmă, căutând calea
implementării unei noi ordini globale,
ajung într‑un final să se împotmoleas‑
că în reperele de fond care stabilesc
frontierele celei deja trasate cu apro‑
ximativ șapte decenii în urmă.
Pe cale de consecință, putem con‑
cluziona că modificarea actualei ordini
globale, tributară unor realități setate
în urmă cu aproximativ șapte decenii,
prezintă interes deopotrivă, atât pen‑
tru promotorii activi ai noii ordini glo‑
bale în paradigmele asumate de Occi‑
dent, cât și pentru opozanții acesteia.
Or, o asemenea modificare a cadrului
internațional presupune resetarea în‑
tregului registru de repere sociopoliti‑
ce, economice și militare ale lumii și
o modificare a raporturilor de forţe și
relațiilor de putere, fapt ce nu ar putea
fi realizat pe calea consensului, atâ‑
ta timp cât pozițiile de putere rămân
totuși principalul obiect al disputelor
internaționale. Totodată, însă, dată
fiind evoluția tehnologiilor militare și
capacitatea distructivă a armelor de
ultimă generație, în măsură a pune în
discuție chiar existența vieții pe pla‑
netă, precum și cultul internațional al
drepturilor și libertăților omului care
nu ar permite din punct de vedere mo‑
ral întreprinderea unei agresiuni mili‑
tare clasice fără ca aceasta să nu fie
justificată prin idealuri umanitare atât

3
Organizatorii tuturor acestor atentate
revendică executarea lor în numele Islamului,
ca o formă de pedeapsă la adresa Occidentului
necredincios.
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în ochii populației care ar trebui să își
dea acceptul și să o susțină, cât și în
fața comunității internaționale, pentru
destrămarea vechii ordini nici varian‑
ta războiului clasic nu apare ca fiind o
soluție viabilă. Prin urmare, vedem as‑
tăzi cum proliferează tot mai mult for‑
mele de agresiune neconvenționale,
atipice prin raportare la cadrul juridic
internațional de reglementare a con‑
flictelor, și acțiunile asimetrice, pre‑
cum exportul de revoluție, războaie‑
le de proximitate și prin intermediari,
actele teroriste, intervențiile militare
legendate nu de puține ori ca misi‑
uni de pacificare sau de restabilire a
drepturilor și libertăților omului, com‑
binate cu blocade economico‑financi‑
are și comerț clandestin cu armament
către combatanți convenționali sau
neconvenționali aflați din punct de ve‑
dere oficial sub embargo internațional.
Iar toate aceste forme de agresiune
neconvenționale la un loc, în cadrul
cărora terorismul deține prim‑planul,
treptat, își dovedesc capacitatea de
a schimba fața lumii, transformând‑o
într‑un veritabil teatru de război fără
însă ca vreun război să fi fost declarat
în mod oficial. Astfel, se destramă tot
mai mult osatura actualei ordini globa‑
le, spre a face loc unei presupuse noi
construcții viitoare. Pe această cale,
în cele din urmă întreaga lume ajunge
să se confrunte cu o stare generaliza‑
tă de conflict, ai căror inițiatori și res‑
ponsabili reali nu mai pot fi identificați
din cauza hățișului de planuri, intrigi,
actori și personaje suprapuse, gene‑

rându‑se astfel o nouă realitate care
nu mai face posibilă pentru omul sim‑
plu derularea vieții în cadrele sociopo‑
litice și economice obișnuite.
În lumina acestor evoluții apare și
un teren propice dezvoltării teoriilor
conspiraționiste, unele dintre ele de‑
loc lipsite de substanță dacă ținem
cont de faptul că toate mișcările tero‑
riste, pentru a fi capabile să întreprin‑
dă atentate de anvergură, necesită
a se sprijini pe o logistică bine pusă
la punct și a beneficia de finanțări
uriașe, tabere de antrenament și in‑
structori cu pregătire militară, arma‑
ment corespunzător, baze clandes‑
tine de sprijin în societățile‑țintă etc.,
elemente de suport care nu ar putea fi
asigurate într‑o conspirativitate totală
față de actorii globali oficiali, sens în
care cam toate investigațiile de profil
asupra mișcărilor teroriste relevă co‑
nexiuni ale acestora cu entități statale
și cu serviciile speciale de informații
ale acestora, cazurile Al‑Qaeda și
Statului Islamic fiind de acum de no‑
torietate. Prin urmare, apar constant
suspiciuni legitime cu privire la pater‑
nitatea de concept a atentatelor de
amploare, considerându‑se că celule
teroriste sunt susceptibile a fi manipu‑
late ideologic și direcționate strategic
de către actori globali strategici, fie
spre a‑și oferi pretexte legitime pentru
întreprinderea de campanii cu carac‑
ter militar împotriva competitorilor și
aliaților acestora, fie pentru a le sub‑
mina ordinea sociopolitică internă prin
care se definesc. Iar din acest punct
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de vedere niciunul dintre atentate‑
le enumerate în preambulul acestei
secțiuni nu face excepție, în legătură
cu fiecare dintre acestea fiind expuse
în spațiul public o multitudine de sus‑
piciuni și critici față de versiunea asu‑
mată oficial de autorități.
Concluzionând față de cele ce
preced, privind dincolo de paradigma
huntingtoniană a ciocnirii civilizațiilor,
găsim că nu numai exponenții radi‑
cali ai civilizației islamice și‑au pro‑
pus subminarea ordinii internaționale
existente deoarece se consideră
vitregiți de aceasta în raporturile cu
Occidentul, dar chiar și exponenții
civilizației occidentale care urmăresc
formalizarea unei noi ordini globale
în care să le fie recunoscută de fac‑
to și de jure supremația mondială,
precum și opozanții unei asemenea
finalități a evoluțiilor actuale, care
i‑ar scoate definitiv din jocul strategi‑
ilor globale, unde îi putem regăsi cu
ușurință pe exponenții leadership‑ului
din Federația Rusă, China ori Iran.
Așadar, pentru descifrarea resortu‑
rilor și obiectivelor terorismului glo‑
bal, considerăm că acest fenomen ar
trebui abordat într‑o cheie mai largă,
unde miza constă chiar în resetarea
actualei ordini globale și trasarea pa‑
rametrilor în care va fi configurată vii‑
toarea ordine globală. Iar din această
perspectivă, acțiunile teroriste, prin
faptul că au capacitatea de a zdrun‑
cina și modifica vechile repere ale
societăților, fără însă a‑i expune pu‑

blicului larg pe cei interesați a genera
asemenea modificări, se dovedesc a
fi o armă cinică, sinistră și neonora‑
bilă, dar extrem de eficientă în mâi‑
nile tuturor celor implicați în jocul de
putere global, și nu numai în cele ale
exponenților Islamului radical.

3. România, un sanctuar în fața
terorismului global

În mod tradițional, politica Români‑
ei nu și‑a asumat obiective globale și
internaționalist‑expansioniste, orien‑
tându‑se cu predilecție pe obiective
naționale, locale și cel mult regionale,
statul român adoptând în condiții nor‑
male o poziție preponderent neutră
și mediatoare între diferiții actori care
obișnuiesc să își dispute scena glo‑
bală. Astfel că, dincolo de situațiile în
care s‑a aflat în postura de a‑și apăra
teritoriul național în fața unei agresi‑
uni militare directe, România, chiar
și atunci când a aderat la anumite
alianțe politico‑militare de securitate
cu anvergură globală, nu s‑a remarcat
ca un promotor activ, de prim rang, al
expansionismului internaționalist, ci
doar și‑a asumat obligațiile minimale
ce îi reveneau în onorarea respec‑
tivelor alianțe, gradul ei de implicare
variind în funcție de necesitatea de
protejare a propriilor interese de se‑
curitate, care în niciun moment nu au
tins către un expansionism de tip glo‑
balizator. Prin urmare, România nu a
reprezentat și, îndrăznim să spunem,
nu reprezintă încă un simbol de prim
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rang al politicilor și strategiilor globa‑
liste și internaționaliste, indiferent de
cine și le‑a asumat de‑a lungul istoriei.
Astfel, având în vedere că miza te‑
rorismului global este ordinea globală,
iar România nu a reprezentat și nu re‑
prezintă încă un simbol activ al globa‑
lizării, nici societatea românească nu
a constituit până acum o țintă reală a
terorismului global în varianta asuma‑
tă de exponenții Islamului radical. Mai
mult decât atât, în virtutea relațiilor
privilegiate stabilite și întreținute îna‑
inte de anul 1989 de statul român cu
țările din zona arabă, dintre care o
parte, în ciuda transformărilor suferite
atât în plan intern, cât și în plan extern
în ultimele decenii, s‑au perpetuat și
după răsturnarea regimului comunist,
România a fost protejată în fața tero‑
rismului și de așa‑numitul „efect de
sanctuar”4.

În ceea ce privește motivele pentru
care România a fost ferită de flagelul
terorismului până în prezent, pe lângă
cele de mai sus ar mai fi de precizat
și faptul că reprezentanții comunității
islamice din România au o altă isto‑
rie decât membrii comunităților mu‑
sulmane din țările occidentale care
au în spate trecut de puteri coloniale.
Astfel, musulmanii din România se re‑
găsesc integrați în straturile profunde
ale realităților sociopolitice românești,
pe teritoriul țării noastre, chiar dacă se
poate reține că majoritatea membrilor
comunității islamice locuiesc în zona
Dobrogei, neexistând totuși enclave
constituite pe criterii etno‑religioase ai
căror membri să se simtă discriminați
de majoritate și neintegrați în viața so‑
cială, economică și politică a țării. Prin
urmare, adepții Islamului din România
sunt direct interesați în menținerea
unui climat de liniște și pace socială
și nu au motive să manifeste tendințe
de radicalizare în sensul comiterii de

Noțiune introdusă în limbajul de speci‑
alitate de către serviciile secrete franceze în
urmă cu mai multe decenii, desemnând un
complex de măsuri și înțelegeri secrete ce de‑
finesc relația dintre serviciile de informații din‑
tr-o țară și exponenții celulelor teroriste în țara
respectivă, prin care, în schimbul neutralității
sau chiar al unor ajutoare logistice, bănești
sau permisiunea acordată acestor celule de
către servicii de a derula afaceri pe teritoriul
țării, membrii celulelor teroriste se angajază să
nu producă evenimente teroriste pe teritoriul
acesteia. (http://jurnalul.ro/scinteia/special/afost-bratul-inarmat-al-securitatii-523099.
html, accesat la 28.04.2016; http://m.jurna‑
lul.ro/special-jurnalul/secretele-presedinte‑
lui-46727.html accesat la 28.04.2016). Ast‑
fel, țările protejate de efectul de sanctuar
reprezintă doar țări de tranzit sau țări în care
mișcările teroriste derulează afaceri din care
își asigură finanțarea pentru acțiuni și atentate
4

întreprinse în alte locuri ale lumii. În ceea ce
privește aspectele conexe efectului de sanctu‑
ar în România, www.jurnalul.ro menționa că „la
jumătatea lunii decembrie 2004, în telegrama
identificată 04BUCHAREST3445, Ambasada
Statelor Unite la Bucureşti arăta că Guvernul
României „a aprobat o listă de persoane şi
companii suspecte de implicare în finanţarea
terorismului, menţionând că 90 de persoane şi
40 de firme erau active în finanţarea terorişti‑
lor”.” În urma acestor sesizări din partea parte‑
nerilor strategici, autoritățile române au adop‑
tat o serie de măsuri specifice (pentru detalii
a se vedea http://jurnalul.ro/special-jurnalul/
anchete/hezbollah-al-qaeda-fratii-musulmanifinantate-din-romania-576403.html, accesat la
28.04.2015).
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atentate teroriste pe teritoriul Româ‑
niei. De asemenea, comunitatea isla‑
mică din România este relativ redusă
ca număr de membri prin raportare
la populația totală a țării, ea reunind
aproximativ 70.000 de membri.5
În considerarea celor ce preced,
putem afirma că România nu a con‑
stituit până acum o țintă activă a te‑
rorismului global în varianta asumată
de reprezentanții Islamului radical,
atât datorită faptului că nu reprezin‑
tă un reper sau simbol de prim rang
al proiecțiilor globaliste, cât și pentru
faptul că prin politicile adoptate de‑a
lungul timpului în relația cu entitățile
aparținând arealului de manifestare
specific religiei islamice, statul român
nu a adoptat conduite susceptibile a
genera frustrări sau resentimente de
natură a determina abordări radicale
și acțiuni de violență extremă.

Încercând să deslușim dacă și în
ce condiții România ar putea deveni o
țintă pentru terorismul global, pornind
de la considerentele expuse la punc‑
tul 2, apreciem că trebuie să căutăm
să identificăm locul și rolul ce‑i sunt
conferite României în cadrul strate‑
giilor globale. Astfel, ținând cont de
ultimele evoluții înregistrate în planul
securității internaționale, după cum
vom arăta în cele ce urmează, toate
atuurile pe care România le‑a avut
până acum în fața terorismului global
încep să devină tot mai fragile și să se
destrame, iar societatea românească
tinde să devină din ce în ce mai ex‑
pusă în mod real amenințării teroriste.
Fragilizarea efectului de sanctuar
Implementarea de către România
a cerințelor și criteriilor prevăzute de
parteneriatele strategice și angaja‑
mentele de securitate asumate în
cadrul alianțelor internaționale din
care face parte presupune, printre
altele, eradicarea tuturor surselor de
finanțare ale terorismului, indiferent
dacă acestea constau în afaceri deru‑
late legal pe teritoriul țării noastre sau
nu. În acest sens, autoritățile române
au întreprins deja o serie de măsuri
specifice, unele dintre ele chiar la se‑
sizarea unor parteneri strategici, alte

4. De ce România poate deveni o
țintă activă pentru terorismul
global

Dacă până în prezent România a
fost ferită de pericolul terorist, perspec‑
tivele viitoare în raport cu proliferarea
internațională a amenințării teroriste ri‑
dică numeroase semne de îngrijorare.6
Pentru detalii privind comunitatea mu‑
sulmană din România a se vedea http://www.
muftiyat.ro/comunitatea-musulmana-din-ro‑
mania/ (accesat la 28.04.2016).
6
A se vedea în acest sens Rapoarte‑
le SRI și Europol pe 2014 sau declarațiile
unor
lideri
islamici
radicali
precum
șeicul
Omar
Bakri
(http://www.evz.ro/
5

raport-sri-romania-reprezinta-o-posibila-tintaa-terorismului-islamic.html,TE-SAT 2014 Eu‑
ropean Union Terrorism situation and Trend
Report, http://www.bzi.ro/dovada-video-inter‑
viu-cu-un-seic-musulman-la-tvr-ameninta-ro‑
mania-cu-atentate-526919.
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măsuri pe aceeași linie fiind în curs de
realizare.7 Astfel, odată cu racordarea
României la blocul de securitate euro‑
atlantic și asumarea de către toți par‑
tenerii din cadrul acestui bloc a răz‑
boiului global împotriva terorismului
alături de SUA, ulterior atentatelor de
la 11 septembrie 2001, și strategia de
securitate națională împotriva teroris‑
mului, fundamentată mai mult sau mai
puțin oficial și pe efectul de sanctuar,
a început să își piardă viabilitatea prin
prisma angajamentelor parteneriale
asumate, făcând loc unor noi concepții
de securitate, în cadrul cărora securi‑
tatea națională este considerată par‑
te a securității colective, realizate și
împărtășite împreună cu ceilalți parte‑
neri. Pe cale de consecință, pe mă‑
sură ce afacerile derulate pe teritoriul
României de către exponenți ai diferi‑
telor mișcări teroriste sunt identificate
și eradicate de autorități, condiții în
care nici respectivele mișcări nu mai
au un interes activ în a menține în Ro‑
mânia un climat de securitate și sta‑

bilitate socială, și efectul de sanctuar
începe să se destrame.
Totodată, prin prisma reconfi‑
gurării coordonatelor de securita‑
te internațională, care presupun
reașezarea și/sau dislocarea inclu‑
siv în România de unități militare și/
sau centre de comandă cu caracter
internațional pentru operațiuni co‑
lective ce au ca țintă și teatrele de
operațiuni cunoscute ca fiind platfor‑
me ale organizațiilor teroriste, și țara
noastră începe să prezinte un interes
aparte pentru operațiunile active cu
caracter subversiv, posibil și violent,
ale grupărilor teroriste. Iar acest in‑
teres negativ față de țara noastră
ajunge să fie stimulat și mai mult de
prezența militarilor români în teatre‑
le de operațiuni împotriva terorismu‑
lui, prezență care, deși este destul
de redusă în economia contingente‑
lor militare internaționale, în același
timp reprezintă o constantă a cărei
permanență este suficientă pentru a fi
luată în seamă.
Concluzionând față de aceste as‑
pecte, nu ne rămâne decât să sperăm
că noile abordări strategice în materie
de securitate împotriva terorismului,
la care a consimțit România în cadrul
parteneriatelor internaționale asuma‑
te, vor da măcar aceleași roade ca și
abordările trecute, iar țara noastră va
rămâne în continuare un sanctuar în
fața amenințărilor teroriste, chiar și în
lipsa binecunoscutului, dar de acum
perimatului, efect de sanctuar.

7
În luna martie 2016, procurorul șef al
DIICOT, în virtutea asumării de către Româ‑
nia în 2007 a Convenției împotriva terorismu‑
lui a Consiliului Europei din 2005 și pe baza
unor suspiciuni privind finanțarea terorismului
prin activități derulate în România, a anunțat
reînființarea Biroului Terorism în cadrul Ser‑
viciului de terorism preexistent al DIICOT și
a solicitat revizuirea și înnăsprirea legislației
naționale în materie antiteroristă (http://www.
gandul.info/stiri/diicot-propune-schimbarealegislatiei-privind-terorismul-ce-risca-romaniicare-intra-pe-site-uri-jihadiste-15150232, ac‑
cesat la 28.04.2016)
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Găzduirea unor evenimente inter
naționale cu expunere mediatică glo‑
bală
În asemenea contexte, nu nu‑
mai România poate deveni expusă
în fața pericolului terorist, ci orice alt
stat. Mai mult decât atât, în situații de
acest gen, statul gazdă poate nici să
nu reprezinte ținta principală a atenta‑
torilor, acțiunile acestora vizând eve‑
nimentele în sine sau pe unii dintre
participanții care se bucură de noto‑
rietate internațională, bineînțeles, prin
aceasta urmărindu‑se o cât mai largă
expunere mediatică care să disemi‑
neze efectul de teroare.
Asemenea evenimente cu caracter
internațional, care prezintă un risc ri‑
dicat de expunere în fața pericolului
terorist, pot fi de la competiții sportive
de anvergură, până la conferințe și
summit‑uri internaționale pe proble‑
me politice, militare sau de securita‑
te. S‑ar putea obiecta aici că riscul în
asemenea situații ar fi unul destul de
diminuat datorită măsurilor de securi‑
tate sporite care se iau de autorități cu
ocazia respectivelor evenimente. Cu
toate acestea, asemenea obiecțiuni
sunt contrazise flagrant de recentele
atentate de la Paris și Bruxelles, care
au survenit tocmai în contexte de
alertă teroristă ridicată și măsuri de
securitate excepționale întreprinse de
autorități. Astfel, după evenimentele
teroriste de la Paris (2015) și Bruxel‑
les (2016), a devenit evident pentru
toată lumea că oricât de ample și so‑

fisticate ar fi măsurile preventive și de
securitate antiteroriste, pericolul tero‑
rist nu poate fi înlăturat complet.
În considerarea celor ce preced,
apreciem că gradul de expunere al
României la pericolul terorist crește
exponențial cu amploarea anver‑
gurii evenimentelor cu participare
internațională, pe care țara noastră
ajunge să le găzduiască.
Migrația în masă și problema mos‑
cheii de la București
Migrația în masă dinspre zonele de
conflict din interiorul lumii islamice tin‑
de a se transforma în principalul risc
de securitate la adresa țărilor euro‑
pene, având potențialul de a modifica
peisajul etnic și religios al continentu‑
lui european de o manieră suscepti‑
bilă a schimba complet fața acestuia.
Dincolo de acest risc major mai pla‑
nează și acela constând în faptul că
fluxurile migraționiste de populație ci‑
vilă ce se refugiază din calea războiu‑
lui reprezintă o veritabilă umbrelă sub
care exponenți ai celulelor teroriste
se infiltrează în societățile europene
pentru a organiza și comite atentate
teroriste.
Din perspectiva acestor riscuri ma‑
jore cu care se confruntă astăzi Eu‑
ropa, din fericire România pare cât
de cât protejată deocamdată, dacă
se poate spune așa, tocmai datori‑
tă acelor aspecte socio‑economice
care‑i nemulțumesc pe majoritatea
cetățenilor români, respectiv un ni‑
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vel de trai care încă se situează
mult în urma nivelului de trai speci‑
fic societăților Europei Occidentale.
Astfel, aceste fluxuri migratorii au ca
principală țintă societățile occidentale
care se bucură de o bunăstare avan‑
sată, în fața lor România reprezen‑
tând doar un punct de tranzit și nici
măcar acesta unul important, deoa‑
rece țara noastră nu face parte din
Spațiul Schengen de liberă circulație.8
Date fiind aceste aspecte, este
cel puțin curios angajamentul și de‑
terminarea factorilor decizionali din
România de a‑și asuma construirea
în București a unei moschei de mari
dimensiuni. Spunem acest lucru de‑
oarece, prin raportare la dimensiunile
comunității musulmane rezidente în
România și lăcașurile de cult de care
beneficiază aceasta în țara noastră,
pe de o parte, precum și ținând cont
că România nu reprezintă o țintă pen‑
tru fluxurile migratorii de populație
islamică, construirea unei asemenea
moschei nu se justifică9. Mai mult de‑
cât atât, în ciuda strategiilor privind

cotele obligatorii de refugiați avansa‑
te la nivelul UE, Constituția României
la acest moment nu permite strămu‑
tarea sau colonizarea pe teritoriul țării
de populații străine.10
În sensul celor de mai sus, o posibi‑
lă explicație pentru această abordare
controversată a autorităților române
ar putea consta în aceea că din evalu‑
ările făcute s‑ar fi putut ajunge la con‑
cluzia că, prin asumarea construirii
unui asemenea lăcaș de cult în capi‑
tala României s‑ar câștiga bunăvoința
tuturor ramurilor Islamului, inclusiv a
celor radicale, care ar fi determina‑
te astfel să continue să vadă în țara
noastră, chiar și în contextul perimării
aranjamentelor conexe efectului de
sanctuar, un teritoriu în care să fie
interesați a păstra mai degrabă un
climat social de conviețuire pașnică,
decât un teritoriu‑țintă pentru a comite
atentate teroriste. Față de asemenea
posibile rațiuni care s‑ar putea afla în
spatele deciziilor autorităților române,
nu putem însă să nu ne manifestăm
îngrijorarea pentru cel puțin trei mo‑
tive: a) aducerea, prin această deci‑
zie, în prim‑plan pe agenda publică a
subiectului moscheii de la București,
în contextul ultimelor evoluții legate
de fenomenul terorist și de atitudinea
europenilor față de Islamul radical în
special, dar și de Islam în general,
atitudine care a început să iradieze
tot mai mult și în România, este sus‑

8
În acest sens este deja antologic cazul
refugiaților afgani clandestini prinși în anul
2015 în România, care căutau să ajungă în
Ungaria și aflând unde au ajuns au început
să plângă (http://www.gandul.info/stiri/doirefugiati-au-trecut-ilegal-granita-in-romaniasurpriza-pe-care-au-avut-o-politistii-de-fron‑
tiera-cand-i-au-prins-14714285, accesat la
28.04.2016)
9
A se vedea în acest sens spre exemplu
http://stiribucuresti.ro/2016/04/27/de-ce-nueste-oportun-sa-se-construiasca-o-megamoschee-la-bucuresti-eugen-tomac/, accesat
la 28.04.2016

10
Art. 3 alin. (4) din Constituția României
prevede că „Pe teritoriul statului romun nu pot
fi strămutate sau colonizate populații străine.”.
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ceptibilă a se constitui într‑un factor
de tensiune între comunități care din
punct de vedere istoric până acum
au conviețuit pașnic, mai ales că re‑
alitatea etno‑religioasă din România,
după cum deja am menționat, nu
justifică la momentul prezent con‑
struirea unui asemenea edificiu; b)
apoi, chiar dacă legislația națională
nu permite strămutarea sau coloni‑
zarea de populații străine pe teritoriul
României, nu putem face abstracție
de strategiile globaliste tot mai active
care vizează amestecul populațiilor
la scară largă11 presând din ce în ce
mai mult asupra decizionalilor de la
nivel național, sens în care proiecția
unei mari moschei la București s‑ar
putea constitui într‑un factor de spri‑
jin pentru respectivele strategii, con‑
struirea moscheii devenind un punct
de atracție și un fel de invitație pentru
migranții de religie islamică ce în mod
normal ar viza țările occidentale și nu
România; c) redirecționarea fluxurilor
migratorii prin și către România nu
ar face decât să crească presiunea
demografică a unor comunități străi‑
ne asupra celor autohtone, imposibil
de integrat socio‑economic și politic
de către autorități, favorizând ast‑

fel apariția de ghetouri și enclave de
populație de religie islamică provenită
din zone de conflict, fapt ce ar duce
la manifestarea tendințelor de radica‑
lizare și de apariție și în România a fe‑
nomenelor cu care deja se confruntă
statele occidentale, sens în care ridi‑
carea unei mari moschei nu ar putea
compensa și dezamorsa tensiunile în
niciun caz.
Toate aceste aspecte subliniate în
cele ce preced, credem noi, nu fac de‑
cât să atragă România în mod forțat
în problematica conexă fenomenului
terorist, făcând ca profilul său de țară
să devină din ce în ce mai atractiv în
ochii teroriștilor, parcă cineva strădu‑
indu‑se în mod deliberat să introducă
și România pe agenda operativă a
acestora.
Mediul internațional de conflict și
terorismul sub steag fals
Sintagma „steag fals” este speci‑
fică limbajului serviciilor secrete de
informații și desemnează operațiunile
speciale derulate de un serviciu de
informații cu afișarea de către acesta a
identității altui serviciu, pentru a pune
pe seama celui din urmă operațiunile
respective. După cum lesne se poa‑
te intui, gradul de conspirativitate și
clandestinitate al operațiunilor sub
steag fals este extrem de ridicat, fapt
care face dificil, dacă nu chiar impo‑
sibil de descoperit identitatea reală
a autorilor de facto, dincolo de iden‑
titatea falsă lăsată la vedere în mod

11
În acest sens a se vedea discursul lui
Frans Timmermans din Parlamentul Euro‑
pean în anul 2016, prin care statele naționale
sunt avertizate că viitorul omenirii nu poa‑
te fi decât unul al diversității totale și nu al
comunităților constituite pe o cultură anume
(http://sputnik.md/moldova_romania_po‑
litics/20160401/5656573.html, accesat la
28.04.2016).
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deliberat de către aceștia. Rațiunea
și utilitatea unor asemenea operațiuni
rezidă de obicei în obținerea accesu‑
lui în medii greu accesibile autorilor
și mai favorabile celor a căror iden‑
titate este preluată, ori în încercările
de punere în dificultate a adversarilor
sau chiar a prietenilor prin punerea pe
seama lor a unor acțiuni pe care nu
le‑au săvârșit. În varianta din urmă, se
poate urmări inclusiv crearea de pre‑
texte pentru tutorii statali ai autorilor
reali, care să justifice măsuri de retor‑
siune militară sau de altă natură. Prin
urmare, operațiunile sub steag fals
sunt utilizate atunci când se dorește
atingerea unui obiectiv ce nu poate
fi asumat la vedere de către autori,
deoarece contrastează puternic cu
poziția oficială adoptată de aceștia și
de autoritățile statale care‑i tutelează.
Extrapolând din punct de vedere
teoretic pattern‑ul operațiunilor sub
steag fals în zona terorismului, într‑un
context internațional dominat de aten‑
tate teroriste urmate de acțiuni mili‑
tare de răspuns, nu excludem și va‑
rianta săvârșirii de atentate teroriste
sub steag fals. Iar dintr‑o asemenea
perspectivă, având în vedere că
atunci când este vorba despre intere‑
se de securitate în joc toți actorii își
urmăresc în mod rațional și uneori
chiar cinic propriile interese, vectori‑
lor cunoscuți public ca fiind purtători
tradiționali ai amenințărilor teroriste li
se pot adăuga și vectori din zona ad‑
versarilor care în mod oficial nu asu‑

mă terorismul ca modalitate de luptă
sau chiar din zona aliaților. Prin urma‑
re, într‑un context internațional domi‑
nat de conflict, cum este cel de astăzi,
în care peste crizele de securitate afe‑
rente războiului împotriva terorismului
și primăverilor arabe se suprapune
și criza de securitate generată de
situația din Ucraina, cele două cate‑
gorii de crize interconexându‑se prin
problema siriană din cauza principali‑
lor actori implicați în ambele deopotri‑
vă, pentru a releva o criză globală de
securitate, terorismul se poate dovedi
un instrument util de exploatat, direct
sau indirect, în mâinile tuturor.
În ceea ce privește situația Ro‑
mâniei în acest context internațional
de securitate extrem de tensionat, și
având în vedere, după cum deja am
menționat, că operațiunile sub steag
fals implică un grad extrem de ridicat
de conspirativitate, nu ne vom hazar‑
da în a indica în mod direct anumiți
actori internaționali care s‑ar putea să
aibă interesul de a viza la un anumit
moment dat și România prin atentate
de natură teroristă, ci doar ne vom li‑
mita la a preciza că, într‑un asemenea
context, țara noastră poate fi vizată de
amenințări de ordin terorist nu numai
din partea celor care în mod tradițional
realizează asemenea acțiuni, ci și din
partea celor care pot urmări modifi‑
carea sau, după caz, consolidarea
unor orientări strategice asumate de
România. Iar aici putem avea în ve‑
dere atât urmărirea obținerii unei im‑
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plicări mai mari a României în teatrele
de operațiuni ale războiului împotri‑
va terorismului, cât și urmărirea unei
eventuale destabilizări a leadershipului politic și militar de la București
în relația cu propriii cetățeni, spre a‑l
forța să opteze pentru anumite orien‑
tări geostrategice.

tensitatea și amploarea la care s‑au
manifestat deja, ajung să capete va‑
loarea de constantă a cotidianului,
efectul lor psihologic de teroare înce‑
pe să se diminueze, iar oamenii încep,
treptat, să se obișnuiască cu această
idee ca și cu ideea oricărui rău coti‑
dian care poate lovi din neant în mod
accidental. Iar când acest lucru se va
produce, adică când atentatele tero‑
riste în modalitățile de realizare deja
dezvăluite publicului nu vor mai avea
capacitatea de a produce teama pe
care mizează promotorii lor în strate‑
giile pe care le elaborează, ar trebui
să ne așteptăm și să fim pregătiți pen‑
tru escaladarea terorismului la nivelul
următor de intensitate. Din păcate,
dată fiind evoluția tehnologiilor mili‑
tare, o asemenea perspectivă ajunge
să ne opună imagini de‑a dreptul apo‑
caliptice.
La final, încercând să nu uităm fap‑
tul că terorismul global nu reprezintă
totuși decât o „armă neconvențională”
la care ajung să recurgă în diferite
momente și în diferite doze de utiliza‑
re actorii care își dispută supremația
globală, ne manifestăm speranța
că raporturile de putere în lume vor
ajunge să se regleze între toți acești
competitori fără ca vreunul dintre ei
să simtă nevoia de a escalada tero‑
rismul la următorul nivel. Totodată, ne
manifestăm speranța că România va
rămâne în continuare un sanctuar în
fața amenințărilor teroriste, indiferent
de forma de manifestare a acestora.

5. Concluzii
Prin intermediul mass‑media și in‑
ternetului, care facilitează circulația
informației, dar și datorită fluxurilor
globalizării care interconexează desti‑
nele oamenilor de pretutindeni, în con‑
textul săvârșirii de atentate care prin
amploarea lor ajung să țină capul de
afiș al agendei publice, amenințarea
teroristă a devenit, din păcate, o con‑
stantă a cotidianului din lumea întrea‑
gă. Astfel, din acest punct de vedere,
terorismul și‑a atins ținta principală,
aceea de răspândire a terorii și de
instaurare a unui climat și sentiment
general de nesiguranță în comunități
și societăți care până de curând nu
cunoscuseră de o asemenea manieră
impactul actelor de violență extremă,
care pot lovi la orice oră și în orice loc,
aparent în mod aleatoriu, viața de zi
cu zi a omului obișnuit. Prin aceasta,
capitalul social și fundamentele con‑
stitutive ale societăților democratice
se văd grav periclitate și subminate.
Dar, dincolo de aceste aspecte
tragice și profund nefaste, ceea ce în‑
grijorează și mai mult este faptul că,
odată ce aceste acte teroriste, la in‑
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De la teroare revoluționară
la teroare ca politică de
stat
Dr. Ioan C. Popa
civil1. Mai târziu, îndeosebi odată cu
Revoluția Franceză începută în 1789,
promotorii introducerii unei stări de
teroare au căutat să‑i confere o aură
de respectabilitate și să asimileze, cel
mult, unui rău necesar pentru o anu‑
mită perioadă, de tranziție, ca premi‑
să a instaurării unei ipotetice epoci
viitoare a libertății și democrației de‑
pline.

Teroarea, ca apanaj al oricărui
act de violență și agresiune, s‑a si‑
tuat dintotdeauna în afara legalității
și moralității, fiind condamnabilă în
orice societate. Asociată cu măsurile
violente sau coercitive extreme pen‑
tru lichidarea adversarilor, teroarea a
fost concepută de promotorii ei ca mij‑
loc de a induce teamă, de a paraliza
și a descuraja în fașă orice încerca‑
re de rezistență sau de opoziție față
de schimbarea unei anumite stări de
fapt sau a ordinii sociale în ansamblul
său. Încă din Antichitate, luptele fra‑
tricide, marcate de violență și teroa‑
re, provocau un adevărat tumult (de
la latinescul tumultus), ceea ce echi‑
vala cu „iscarea unei tulburări atât de
mari, încât groaza să fie cu atât mai
mare”, o stare considerată de Cicero,
celebrul orator și filosof antic, ca fiind
mai gravă și periculoasă decât războ‑
iul (bellum), deoarece însemna război

În umbra eșafodului și al ghilotinei
Începută sub auspicii promițătoare,
prin proclamarea unor principii cu va‑
loare de universalitate (dreptul po‑
poarelor de a dispune de ele însele,
renunțarea la războaie de cucerire și
la folosirea forței împotriva libertății
altor popoare, abolirea monarhiei și
a feudalității, desființarea privilegiilor
și întronarea egalității etc.), revoluția
franceză s‑a radicalizat treptat, atât
sub presiunea unor factori externi, cât
Cicero, M.T. (1968), Filipice, Editura pentru
Literatură Universală, București, pp. 133‑134.
1
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și din cauze care țineau de mecanis‑
mele de exercitare a puterii de către
noile autorități. În vara anului 1793,
pe fondul accentuării crizei interne,
Maximilien Robespierre dobândește
puteri supreme în cadrul Comitetului
Salvării Publice, iar majoritatea iaco‑
bină declanșează ceea ce s‑a numit
teroarea revoluționară împotriva tu‑
turor dușmanilor republicii. O epocă
de circa zece luni de domnie a terorii,
bazată pe o justiție sumară și expe‑
ditivă pentru a reprima fără cruțare
dușmanul sub toate înfățișările sale.
„Pedepsirea dușmanilor patriei nu
trebuie să dureze decât timpul strict
necesar pentru a‑i recunoaște, nu
este vorba atât de a‑i pedepsi, cât
de a‑i nimici”2, declara Georges Co‑
uthon, unul din liderii radicalilor ia‑
cobini, apropiat al lui Robespierre.
Pentru a atenua efectul paralizant al
Terorii, Robespierre a insistat pentru
a obține suportul Comitetului Salvării
Publice și al Convenției în favoarea
ideii sale de a instaura o „Republică
a Virtuții”. Virtutea publică însemna,
în concepția sa, devotamentul abso‑
lut față de revoluție și față de noile
legi ale republicii. Scopul terorii era,
așadar, instituirea unui sistem abso‑
lut democratic, ceea ce reprezenta
un paradox, rezultatul practic fiind o
democrație dictatorială sui‑generis, la
care va ajunge peste mai bine de un
secol și revoluția bolșevică.

Să mai notăm că, așa cum afirmă
sursele istorice, în decursul celor zece
luni de regim al terorii, au fost masa‑
crate, îndeosebi prin decapitare cu
ghilotina, dar și cu ghiulele de tun, între
30 și 40 de mii de persoane3, la care
se adaugă circa 200 000 de victime
ale unor tulburări care au marcat eve‑
nimentele revoluționare din Franța.
De menționat că, între victimele terorii
s‑au numărat nu doar regele, regina,
anturajul lor și exponenți ai nobilimii,
ci și un mare număr de revoluționari
și cetățeni nevinovați, acuzați în mod
abuziv de crime, trădare, conspirație,
jefuire și înavuțire ilegală, sabotarea
aprovizionării etc. Iar lista „dușmanilor
republicii” se extindea necontenit.
Rezultatul a fost nu „virtutea publi‑
că”, adică întărirea loialității față de
revoluție și purificarea moravurilor, ci
tocmai creșterea nemulțumirii și a re‑
voltei populare față de revoluție. „Un
guvern nu poate obține dragostea și
stima dominându‑i pe oameni prin Te‑
roare”, scria un ziar din epocă al cărui
patron, susținător inițial al revoluției,
ajunsese în temniță. „Nu învrăjbind,
răsturnând, incendiind, scăldând to‑
tul în sânge și transformând Franța
într‑o mare închisoare” – continua
același ziar –, „va cuceri revoluția
noastră lumea… În închisori se află
mai mulți nevinovați decât vinovați”.4
Atmosfera de frică și teroare a dus la
3
Barber, John R. (1993), Istoria Europei
Moderne, Editura Lider, București, p.132.
4
Mathiez, Albert (…/1976), Revoluția Fran‑
ceză, Editura Politică, București, p. 437.

Mathiez, Albert (…/1976), Revoluția Fran‑
ceză, Editura Politică, București, p. 499.
2
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escaladarea delațiunii la dimensiuni
pe care numai revoluția bolșevică le
va depăși. Iscoadele din închisori,
afirmă un istoric al revoluției franceze,
„pândind cele mai neînsemnate cu‑
vinte, întocmeau la întâmplare liste de
pretinși conspiratori. Capetele cădeau
ca niște cărămizi…”. În fața unei ase‑
menea „orgii de omoruri, conștiința
publică s‑a revoltat. Trecuse timpul
în care mulțimea se năpustea spre
locul de excuție ca la un spectacol”5.
Eșuarea revoluției în dictatură și te‑
roare a însemnat, în fapt, și sfârșitul
acesteia și al conducătorilor săi.

feilor acesteia, fiind în multe privințe
un veritabil plagiator. Aristocrația este
mai perfidă și periculoasă ca oricând,
afirmase cândva Robespierre, în fața
camarazilor săi, deoarece nu mai
acționa deschis, ci „se află printre voi,
în mijlocul vostru și, deghizată sub
vălul patriotismului, vă dă pe ascuns
lovituri de pumnal, de care voi nici nu
vă feriți”6. „Dușmanul (capitalismul
anarhic, n.n.) este iar printre noi”, va
afirma și Lenin în 1921, într‑o expu‑
nere pe tema Noii Politici Economice
(NEP), fără a face vreo aluzie la pre‑
decesorii săi francezi. Într‑o telegra‑
mă din august 1918 adresată lui Leon
Troțki, pe atunci comandant al Arma‑
tei Roșii, Lenin scria: „N‑ar trebui să
le împărtășim comandanților intenția
noastră de a pune în aplicare mode‑
lul Revoluției Franceze: n‑are niciun
rost să afle că vom aduce în fața tri‑
bunalului, ba chiar și vom executa pe
comandanți și pe ofițerii superiori din
armată dacă trag înapoi și eșuează în
acțiunile lor”7. Poate pentru că a fost
vorba de o revoluție burgheză, Lenin
a lăsat de o parte experiența regimu‑
lui de teroare din Franța și a preferat
să citeze, în schimb, tezele și aprecie‑
rile lui Marx despre Comuna din Paris
și necesitatea sfărâmării mașinăriei
de stat burgheze prin recurgerea la
violență neîngrădită.

De la teroare revoluționară la
Teroarea Roșie
Admirator al fermităţii şi radicalis‑
mului liderilor Revoluţiei Franceze de
la finele secolului al XVIII‑lea, Lenin
a preluat o serie de idei şi sintagme
puse în circulaţie în special de Ro‑
bespierre şi alţi conducători ai gru‑
pării iacobine, precum cele privind
conducerea prin decrete sau institui‑
rea „guvernării Terorii” pentru anihila‑
rea „duşmanilor poporului”, cărora le
va da o largă utilizare în cuvântările
şi scrierile sale, dar mai ales în mă‑
surile practice inițiate imediat după
instaurarea dictaturii proletariatului
în Rusia. Cu toate acestea, Lenin
a evitat să invoce deschis modelul
Revoluției Franceze, deși s‑a inspirat
copios din sloganurile și ideile cori‑

Mathiez, Albert (…/1976), Revoluția Fran‑
ceză, Editura Politică, București, p. 441.
7
Volkogonov, Dmitri (1994), Lenin. O nouă
biografie, Editura Orizonturi, Editura Lider,
București, p. 234.
6

Mathiez, Albert (…/1976), Revoluția Fran‑
ceză, Editura Politică, București, p. 505.
5
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Astfel, la 28 noiembrie/11 decem‑
brie 1917, Lenin cerea ca una din lo‑
zincile ce urmau să fie lansate cu oca‑
zia unei demonstraţii la Petrograd să
sune în felul următor: „Jos cu sabotorii
şi cu funcţionarii grevişti! Să‑i boico‑
tăm, teroare revoluţionară (s.n.) îm‑
potriva lor!”8. În aceeaşi zi, în calitate
de preşedinte al Consiliului Comisari‑
lor Poporului, Lenin semna un decret
cu aplicare imediată prin care „mem‑
brii instituţiilor conducătoare ale par‑
tidului cadeţilor, partid al duşmanilor
poporului (s.n.), trebuie să fie arestaţi
şi deferiţi tribunalelor revoluţionare”9.
Într‑un articol publicat în Pravda, la
22 decembrie 1917/4 ianuarie 1918,
intitulat „Plehanov despre teroare”,
Lenin va sublinia în mod repetat ide‑
ea că dictatura proletariatului impu‑
ne o restrângere severă a drepturilor
democratice pentru celelalte clase şi
categorii sociale care se opun într‑un
fel sau altul victoriei revoluţiei bolşe‑
vice: „Folosul revoluţiei, folosul cla‑
sei muncitoare – aceasta este legea
supremă”10. Sub deviza utilităţii pentru
revoluţie, Lenin va încerca sistematic
să argumenteze şi să justifice recur‑
gerea la teroare, la violenţă şi chiar la
războiul civil. „Folosul revoluţiei”, scria
el, „impune acum o luptă crâncenă îm‑
potriva sabotorilor, a celor care orga‑

nizează răscoalele iuncherilor, împo‑
triva ziarelor finanţate de bancheri”11.
Într‑un alt articol scris tot la începutul
anului 1918 („Cei speriaţi de prăbuşi‑
rea vechiului şi cei care luptă pentru
nou”), Lenin sublinia şi mai răspicat
intensitatea măsurilor de coerciţie, de
violenţă şi teroare specifice dictaturii
proletariatului: „socialismul nu poate fi
«introdus»… el se dezvoltă în cursul
celei mai încordate, celei mai ascuţite,
ascuţite până la turbare, până la dis‑
perare, lupte de clasă şi al războiului
civil.” Între capitalism şi socialism, mai
explica Lenin, „va fi o perioadă lungă
de «dureri ale facerii»”, iar violenţa a
fost „moaşa vechii societăţi”. În sfâr‑
şit, mai scria liderul bolşevic, „dictatu‑
ra proletariatului (adică un sistem de‑
osebit de violenţă organizată – s.n.)”
presupune „o stare de război latent,
o stare în care se recurge la măsuri
militare în lupta împotriva duşmanilor
puterii proletare”12. Cu o notă ironică,
Lenin susţinea că, „în limbaj ştiinţific”,
zdrobirea oricărei împotriviri faţă de
revoluţie înseamnă dictatura proleta‑
riatului, adică „exercitarea sistematică
a violenţei împotriva unei clase întregi
(burghezia) şi împotriva acoliţilor ei”13.
Tot Lenin este cel care insista ca noul
regim instaurat să se manifeste cu se‑
veritate maximă, ca un „pumn de fier”,

8
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Editu‑
ra Politică, București, vol. 35, p.130.
9
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Editu‑
ra Politică, București, vol. 35, p.131.
10
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Edi‑
tura Politică, București, vol. 35, p.194.

11
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Edi‑
tura Politică, București, vol. 35, p.195.
12
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Edi‑
tura Politică, București, vol. 35, p. 201.
13
Lenin, V.I. (1965), Opere complete, Edi‑
tura Politică, București, vol. 35, p. 202.
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avertizând că nu „vom ieşi victorioşi
dacă nu vom folosi cel mai dur gen de
teroare revoluţionară”14.
De menţionat că, înaintea bolşevi‑
cilor cu mai bine de o jumătate de se‑
col, Mihail Bakunin (1814‑1876), unul
dintre cei mai proeminenţi anarhişti
ruşi, aflat o vreme în relaţii apropiate,
apoi pe poziţii de adversitate cu Marx,
deşi susţinea ideea că revoluţia prole‑
tară va însemna şi război civil, respin‑
gea totuşi cu vehemenţă recurgerea la
violenţă pe scară largă, argumentând:
„ghilotina n‑a putut ucide reacţiunea,
ci a făcut‑o să renască; … a vărsa
sângele, cu toată tovărăşia obligato‑
rie a ipocriziei juridice, iată un lucru
odios şi oribil”. În plus, afirma Baku‑
nin, violenţa fără limite este în contra‑
dicţie cu valorile pe care le proclamă o
revoluţie eliberatoare: „Când se face
revoluţia pentru emanciparea umani‑
tăţii, trebuie respectată viaţa şi liber‑
tatea oamenilor”. Mai mult, „revoluţia
nu cere moartea, nici chiar deportarea
în masă ori individuală…”15. Bolşevicii
nu au preluat însă de la anarhişti de‑
cât spiritul distructiv cu orice preţ faţă
de tot ce aparţine trecutului.
În septembrie 1918, în contextul
unui atentat la viaţa lui Lenin, Con‑
siliul Comisarilor Poporului a adoptat
decretul Despre teroarea roşie care

stipula că „măsura terorii este o nece‑
sitate absolută”16. Mass‑media aser‑
vită total revoluţiei era instantaneu
inundată de ameninţări şi declaraţii
ale liderilor bolşevici privind instituirea
terorii roşii la scară naţională: clasa
muncitoare va răspunde atentatului
împotriva lui Lenin printr‑o teroare
în masă fără milă împotriva duşma‑
nilor revoluţiei (Izvestia); „vom crea
o teroare organizată” (comisarul po‑
porului pentru presă şi propagandă);
„trebuie să executăm sugrumarea în
masă a întregii burghezii” (Comitetul
Central al PC (b) din Rusia)17.
Grigori Zinoviev, unul dintre mem‑
brii primului Birou Politic, apropiat al
lui Lenin şi probabil cu o influenţă po‑
litică mai mare decât Stalin în 1918,
declara la rândul său la o întrunire
publică: „Burghezia şi toţi cei care
stau în calea revoluţiei muncitoreşti
trebuie să fie şterşi de pe suprafaţa
pământului”18. Un adjunct al şefului
CEKA, prima dintre instituţiile chema‑
te să pună în aplicare acest decret,
explica şi el semnificaţia noii măsuri:
„Orice încercare a burgheziei ruse de
a ridica din nou capul va fi pedepsită
în aşa fel încât oricine ştie ce înseam‑
Volkogonov, Dmitri (1994), Lenin. O
nouă biografie, Editura Orizonturi, Editura Li‑
der, București, p. 266.
17
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nă Teroarea Roşie va încremeni de
spaimă”19.
Teroarea a reprezentat „nervul vi‑
tal al sistemului totalitar”, scriau Carl
J. Friedrich şi Zbigniew Brzezinski în
prima ediţie a lucrării lor Dictatura to‑
talitară şi autocraţia, din 1956.

Ţara Sovietelor în perioada lui Sta‑
lin. În anul respectiv s‑au consemnat
o serie de mutaţii semnificative şi în
conjunctura externă în care activa
URSS, influenţând direct şi imediat
deciziile lui Stalin, în primul rând în
privinţa ordinelor transmise serviciilor
sale secrete. Astfel, în vara lui 1936
a izbucnit războiul civil din Spania, în
care sovieticii se vor implica masiv şi
profund, într‑o măsură ignorată la vre‑
mea respectivă de puterile democra‑
tice occidentale. În noiembrie acelaşi
an, Germania şi Japonia încheie Pac‑
tul anticomintern, îndreptat în mod ex‑
pres împotriva URSS şi a bolşevismu‑
lui20. În scurt timp, spion germano‑ja‑
ponez va deveni o sintagmă preferată
a propagandei sovietice, identificată
cu imaginea concretă a duşmanului
ce trebuie stârpit.
O stranie coincidenţă face ca în
august 1936 Troţki să termine de scris
lucrarea sa Revoluţia trădată, care va
fi tipărită la Paris un an mai târziu. Cu
mult timp înainte de a vedea lumina
tiparului, importante părţi ale manus‑
crisului se vor afla în copie pe biroul
lui Stalin, ca rod al serviciilor secrete
conduse de Ejov. Pentru Stalin, car‑
tea lui Troţki semnifica un strigăt de
luptă împotriva sa, iar informaţiile ser‑
viciilor secrete care îi semnalau un
amplu proiect de traducere şi difuzare
în mai multe limbi europene nu făceau
decât să‑i sporească nervozitatea.

„Ejovşcina” și
epoca „Marii Terori”
La finele lunii septembrie 1936,
Stalin îl numește la conducerea
NKVD, organul de represiune politică,
pe Nikolai Ivanovici Ejov (1895‑1940),
membru al partidului bolşevic din
1917 şi comisar militar în diverse uni‑
tăţi ale Armatei Roşii în timpul războ‑
iului civil. Figura adolescentină a lui
Ejov contrasta cu zelul fără seamăn
şi lipsa oricărui simţământ uman cu
care acesta conducea campania de
lichidare fizică şi morală a milioane de
oameni nevinovaţi, ceea ce a făcut să
fie supranumit „piticul sângeros”, iar
numele său să fie extins asupra epocii
Marii Terori – „Ejovşcina”.
Aparent paradoxal, în 1936 a fost
aprobată o nouă Constituţie a URSS,
în locul celei din 1924, urmărindu‑se
astfel să se confere o imagine mult
îmbunătăţită primului stat din lume al
muncitorilor şi ţăranilor. Ca o ironie
a istoriei, 1936 a intrat totuși în con‑
ştiinţa umanităţii ca debut al epocii
Marii Terori care a marcat dramatic
19
Volkogonov, Dmitri (1994), Lenin. O
nouă biografie, Editura Orizonturi, Editura Li‑
der, București, p. 267.
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Troţki era deja condamnat la moarte.
Mâna lungă a revoluţiei bolşevice îl va
găsi destul de curând peste Ocean, în
Mexic, țara care îi oferise găzduire.
Deocamdată, după o logică sim‑
plistă şi vulgarizatoare proprie, Stalin
va trage o acoladă în jurul inamicilor
declaraţi ai URSS şi îi va băga pe toţi
(Hitler, militarismul japonez şi Troţki)
în aceeaşi oală, troţkismul va fi echi‑
valat cu o formă a fascismului, iar
duşmanii interni ai regimului stalinist
vor fi catalogaţi fără drept de apel ca
agenţi germano‑japonezi ai lui Troţki.
La indicaţia lui Stalin, în decembrie
1936, Ejov înfiinţează, sub conduce‑
rea sa directă, o „Administraţie cu În‑
sărcinări Speciale”, de fapt o unitate
de elită a NKVD, formată din grupuri
mobile având ca obiectiv asasinarea
în străinătate, dar şi în interiorul gra‑
niţelor URSS, a adversarilor lui Stalin
şi a duşmanilor puterii sovietice, în
general. Concomitent, Stalin acordă
prerogative sporite NKVD, considerat
„eşalonul de avangardă, înarmat al
partidului”. O Plenară a CC al PC(b)
US, din iunie 1937, îi acordă lui Ejov
împuterniciri excepţionale. Pentru o
perioadă, toate instituţiile statului şi
chiar structurile de partid sunt subor‑
donate NKVD, organ chemat să joace
rolul central în executarea operaţiunii
Marii Terori. Salariile şefilor de subdi‑
viziuni sunt triplate, multe alte avan‑
taje sunt acordate lucrătorilor enka‑
vedişti, asemănătoare celor de care
beneficiază nomenclatura de partid.

Declanşarea Marii Terori este pre‑
gătită cu minuţiozitate. Multe măsuri
sunt luate în cel mai strict secret, aşa
cum se pregătesc acţiunile militare
de anvergură. Nimic nu este scăpat
din vedere. În acest fel, scrie Robert
Conquest, Stalin „pusese la punct
controlul direct al Poliţiei Secrete şi
înfiinţase alte mecanisme ale puterii,
răspunzătoare numai în faţa lui însuşi,
capabile, pe baza unei tactici atente,
să înfrângă ierarhia oficială a partidu‑
lui şi statului”21. Marele conducător,
scrie la rândul ei Elena Dundovich,
„controlează personal mecanisme‑
le represiunii, îi trasează obiectivele,
desemnează categoriile victimelor,
stabileşte sau aprobă lungile liste cu
nume pregătite de organele de poliţie
punându‑şi alături semnătura, lucru
extraordinar dată fiind legendara sa
prudenţă”22.
Cadrul organizatoric era pregă‑
tit pentru ca, timp de doi ani, să se
desfăşoare unul dintre cele mai mari
şi monstruoase masacre din istoria
umanităţii, care a cuprins întreaga po‑
pulaţie sovietică, dar şi mulţi cetăţeni
străini care aveau în vreun fel sau al‑
tul legătură cu URSS.
În februarie‑martie 1937, timp de
două săptămâni, din iniţiativa lui Sta‑
lin s‑a desfăşurat o plenară a Comi‑
21
Conquest, Robert (1996/1998), Marea
Teroare. O reevaluare, Humanitas, București,
p. 103.
22
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Vissarionovici Djugașvili Stalin, omul de oțel
care a terorizat Rusia (traducere din limba ita‑
liană), Editura Litera, București, p. 51.
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tetului Central dedicată unei singure
probleme: combaterea sabotajului, a
acţiunilor de diversiune şi spionaj ale
agenţilor japono‑germani şi troţkişti.
Cu acest prilej, Stalin a prezentat un
raport intitulat „Cu privire la deficien‑
ţele muncii de partid şi măsurile ce
trebuie adoptate în vederea lichidării
troţkiştilor şi a altor ipocriţi (talere cu
două feţe)”. Stalin definea troţkismul
ca fiind „o bandă de sabotori furioşi”,
cu o platformă prin care urmărea „să
reinstaureze capitalismul, să dez‑
membreze teritorial Uniunea Sovieti‑
că… să comită acte de terorism împo‑
triva liderilor sovietici”. Iată de ce este
necesar ca „agenţii germano‑japonezi
ai lui Troţki să fie smulşi din rădăcini şi
stârpiţi (s.n.)”. Sintagma potrivit căre‑
ia duşmanii bolşevismului trebuie să
fie smulşi din rădăcini fusese invoca‑
tă de Lenin încă în primele luni de la
preluarea puterii de către bolşevici:
„Cu cât vor fi mai variate încercările
şi eforturile exploatatorilor de a apăra
ceea ce este vechi, cu atât mai repe‑
de va învăţa proletariatul să alunge
din ultimele ascunzişuri pe duşmanii
lui de clasă, să smulgă din rădăcini
(s.n.) dominaţia lor, să distrugă chiar
şi terenul pe care au putut (şi au tre‑
buit) să crească”23. Mai târziu, după
ce‑i apostrofa cu diferite calificative
pe unii dintre foştii colegi de luptă
împotriva ţarismului, Lenin solicita în
termeni categorici ca o comisie „să

facă liste cu numele acestor domni ce
urmează să fie deportaţi fără milă din
ţară. Vom curăţa Rusia odată pentru
totdeauna”24. Exact acest lucru dorea
şi Stalin să reediteze acum: să în‑
tocmească liste nesfârşite cu nume‑
le duşmanilor din toate republicile şi
ţinuturile unionale, care nu vor mai fi
însă expulzaţi din ţară, ci încolonaţi cu
toţii şi trimişi în marş la moarte. Pro‑
porţiile represiunii şi modalităţile de
înfăptuire îl diferenţiau deja pe Stalin
de predecesorul său.
La aceeaşi plenară, liderul co‑
muniştilor ucraineni – S.V. Kosior,
comisarul poporului pentru transpor‑
turi – L.M. Kaganovici sau cel pentru
probleme militare şi navale – K.E.
Voroşilov au prezentat date statistice
concrete prin care argumentau că ei
au trecut deja la lupta pentru demas‑
carea şi „smulgerea din rădăcini a tro‑
ţkiştilor” din sectoarele lor de respon‑
sabilitate. La rândul său, V. Molotov,
şeful Consiliului Comisarilor Poporu‑
lui, a acuzat şi el vechile conduceri
ale NKVD pe motiv că ar fi întârziat
cu patru ani răfuiala cu duşmanii tro‑
ţkişti, reafirmând teza lui Stalin: „Cum
e posibil ca sabotajul să fi atins ase‑
menea proporţii? Cine poartă răspun‑
derea pentru asta? Numai noi suntem
de vină”. Fireşte, rezoluţiile Plenarei
cereau în mod imperios NKVD‑ului
„să ducă până la capăt activitatea de
demascare şi zdrobire a agenţilor tro‑
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ţkişti şi de altă natură, pentru a anihila
complet activitatea lor antisovietică”.
O amplă şi zgomotoasă campanie
de manipulare a maselor însoţea pu‑
nerea în practică a deciziilor politice
ale Plenarei. În numărul din 6 martie
1937, Pravda punea la zid troţkismul
şi legăturile lui cu fascismul internaţi‑
onal, avertizând: „Numărul nesemnifi‑
cativ al acestei bande (troţkiste, n.n.)
nu trebuie să ne liniştească; dimpotri‑
vă, este necesar să ne mărim de zece
ori vigilenţa”.
Spiritul revanşard al Plenarei con‑
tinua să producă efecte pe scară lar‑
gă şi un an mai târziu. În numărul din
15 martie 1938, de pildă, la două zile
după procesul care îi condamnase la
moarte pe Buharin, Iagoda şi alţi foşti
lideri bolşevici, Vecernaia Moskva (Zi‑
arul de seară al Moscovei) incrimina
în inconfundabilul limbaj al epocii pe‑
ricolul nemaiîntâlnit până atunci care
se abătuse asupra URSS: „Istoria nu
cunoaşte crime la fel de cumplite care
să le egaleze pe cele ale bandei din
blocul troţkist de dreapta antisovietic.
Spionajul, sabotajul şi daunele provo‑
cate de ober‑banditul Troţki şi compli‑
cii lui, Buharin, Rîkov şi alţii, trezesc
sentimente de mânie, ură şi dispreţ nu
numai în sufletul poporului sovietic, ci
al întregii omeniri progresiste”.
Aşa cum apreciază istoricul mi‑
litar rus D. Volkogonov, raportul lui
Stalin la Plenara Comitetului Central
din februarie‑martie 1937 a constitu‑
it „expunerea metodologiei terorii, a

represiunii, a înăspririi luptei de clasă
cu duşmanii interni şi externi”. O me‑
todologie care a fundamentat politic
Marea Teroare, conferind legitimitate
acţiunii organelor de represiune şi o
bază ideologică pentru instrumenta‑
rea sistematică a unor crime în pro‑
porţii de masă. Teroarea devenea ast‑
fel, oficial, o politică de stat.
Pe o bază ideologică şi legislati‑
vă pe care o considera solidă, Stalin
pune în operă o întreagă ţesătură de
pedepsire a duşmanilor fortăreţei so‑
cialiste, catalogaţi adversari şi con‑
testatari direcţi ai puterii sovietice, în
fapt ai puterii sale unipersonale. Con‑
ducător cu puteri nelimitate, veritabil
ţar roşu, zeificat, Stalin tratează pro‑
blema ca un monarh absolut, repre‑
zentant al lui Dumnezeu pe pământ.
Probabil că în epoca Marii Terori Sta‑
lin se apropie cel mai mult de chipul şi
comportamentul tiranic‑maladiv al pri‑
mului ţar al Rusiei, Ivan al IV‑lea, cel
Groaznic, a cărui teroare răzbunătoa‑
re s‑a abătut deopotrivă asupra boga‑
ţilor şi săracilor, credincioşilor şi celor
fără credinţă, duşmanilor adevăraţi şi
slujitorilor devotaţi din propriul anturaj.
Ca şi în cazul modelului său ce te‑
rorizase Rusia cu patru secole înain‑
te, Stalin va proceda în perioada Marii
Terori nu doar la o răfuială cu cate‑
gorii limitate ale duşmanilor de clasă
de care caută să se descotorosească
într‑o manieră cât mai rapidă, aşa cum
se întâmpla în epoca lui Lenin. De
această dată, se desfăşoară o amplă
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operaţiune de identificare, demascare
şi pedepsire a duşmanilor camuflaţi în
proporţii de masă în toate cotloanele
societăţii sovietice: de la colhozuri,
sovhozuri, fabrici şi uzine, şantiere
de construcţii sau exploatări miniere
până la domeniile cele mai sensibile
ale creaţiei ştiinţifice şi artistice, presă
şi edituri, instituţii academice şi uni‑
versitare, organizaţii de partid, unităţi
militare, foruri conducătoare de toate
categoriile. Abia acum se poate spu‑
ne că a sosit timpul de a pune în apli‑
care îndemnul lui Lenin la întrecere în
privinţa demascării duşmanilor puterii
şi al imaginării metodelor de supra‑
veghere, torturare şi exterminare a
acestora pentru „a curăţi pământul
rus de toate insectele dăunătoare” şi
a putea astfel „să salveze Rusia, să
salveze cauza socialismului”25.
De fapt, rezistenţa în faţa comunis‑
mului şi a mecanismelor sale represi‑
ve nu a încetat niciodată. Succesele
trâmbiţate nu puteau ascunde calva‑
rul unei vieţi care schimbase complet
fizionomia societăţii sovietice. Într‑un
text clandestin din 1932 („Stalin şi cri‑
za dictaturii proletariatului”), un critic
al stalinismului, M. Riutin, fost mem‑
bru supleant al CC al PC(b)US, se
întreba: „A ajuns Stalin să aibă astăzi
în Comintern statura unui papă infa‑
ilibil? Da, dar nu pentru că partidele
comuniste l‑ar considera o adevăra‑

tă autoritate în domeniul teoriei mar‑
xist‑leniniste…”. De fapt, susţinea
Riutin, autoritatea lui Stalin nu se ba‑
zează pe dreptate şi încredere, ci pe
faptul că „are puterea… şi provoacă
teamă”26. Frica generată de maşinăria
terorii bolşevice, instalată în toate sfe‑
rele societăţii sovietice, întreţinea în
mod cert în popor sentimente de ură
la adresa celui aflat în fruntea regimu‑
lui torţionar.
În timpul Marii Terori, intrarea unei
persoane în atenţia organului de re‑
presiune, arestarea sa şi începerea
anchetei (a interogatoriilor, în primul
rând) conduceau în mod automat la
includerea respectivei persoane nu
doar în cercul suspecţilor care, even‑
tual, mai puteau să‑şi probeze nevi‑
novăţia, ci în cercul vinovaţilor care
trebuie obligaţi să‑şi mărturisească şi
să‑şi asume faptele infame imputate.
O astfel de mentalitate s‑a înrădăcinat
adânc în conduita torţionarilor şi o re‑
găsim intactă un deceniu mai târziu:
„La noi nimeni nu nimereşte nevino‑
vat. Şi nimeni nu iese de aici nepe‑
depsit”, după cum se exprima un an‑
chetator la interogatoriul luat în 1947
unui student la filosofie din Chişinău,
viitorul scriitor şi memorialist Alexei
Marinat, român transnistrean din Va‑
lea Hoţului, localitate din stânga Nis‑
trului.
Un document din 1939 confirma
faptul că folosirea torturii fusese auto‑
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rizată de conducerea politică odată cu
declanşarea Marii Terori: „Comitetul
Central al Partidului arată că este per‑
misă aplicarea metodelor de presiune
fizică în practica NKVD‑ului începând
din 1937… presiunea fizică trebuie fo‑
losită obligatoriu, ca excepţie aplicabi‑
lă duşmanilor cunoscuţi şi învederaţi
ai poporului”.
Un manual, calificat „strict confi‑
denţial” în arhiva Cominternului, refe‑
ritor la „regulile de conspirativitate ale
partidului”, accentua asupra nevoii de
verificare permanentă a militanţilor co‑
munişti: „Este necesar ca orice individ
să fie considerat nesigur, până la pro‑
ba contrarie… În jurisprudenţă este
la modă prezumţia de nevinovăţie. În
activitatea partidului, dimpotrivă, orice
individ trebuie considerat nesigur…
Încrederea în el trebuie demonstrată.
Simpla lipsă a unor date compromiţă‑
toare nu trebuie considerată ca o do‑
vadă că se poate avea încredere în
cineva”27. Un principiu extins la nive‑
lul întregii societăţi sovietice, care s‑a
impus aproape ca o dogmă în atmo‑
sfera de teamă şi suspiciune genera‑
lizată de la mijlocul anilor ’30.
Mecanismul torţionar al bolşevis‑
mului, pus în aplicare pe bandă rulan‑
tă, cu anchete şi interogatorii epuizan‑
te, alternând cu torturi fizice şi presiuni
psihice inimaginabile în cadrul unor
procese ce durau de la patru‑cinci luni
până la doi ani şi jumătate, devenise

o adevărată manifestare ritualică, or‑
ganizată până în cele mai mici detalii
după reguli standardizate. Rezultatul
era aproape fără excepţie aducerea
omului într‑o stare în care voinţa sa
de a rezista era distrusă şi nu avea
alternativă decât de a se lăsa convins
că este vinovat: de regulă, „numai
un acuzat din o sută nu mărturisea”,
după cum scrie Robert Conquest în
lucrarea citată.
Abdicarea veteranilor bolșevici de
la vechile principii de luptă și asuma‑
rea unor acte contrarevoluționare pe
care de fapt nu le‑au comis poate găsi
o explicaţie în „mistica partidului”, în
transformarea voinţei Partidului într‑o
dogmă, într‑un principiu abstract care
nu poate fi pus niciodată în discuţie.
Rând pe rând, toate victimele din cer‑
cul acestora se vor lăsa copleşite în
cele din urmă de uriaşele sarcini ale
construcţiei socialiste, în numele că‑
rora vor dezarma. „Există ceva măreţ
şi cutezător în ideea politică a unei
epurări generale”, mărturisea Buha‑
rin într‑o ultimă scrisoare adresată lui
Stalin la 10 decembrie 1937, înainte
de a fi executat. „Ştiu că marile pla‑
nuri, marile idei şi marile interese sunt
mai importante decât orice şi ştiu că
ar fi meschin din partea mea să pun
chestiunea persoanei mele pe picior
de egalitate cu sarcinile universal‑is‑
torice care apasă, în primul şi în pri‑
mul rând, pe umerii tăi”28.

27
Vaksberg, Arkadi (1993/1998), Hotel Lux.
Partidele frățești în slujba Internaționalei Co‑
muniste, Humanitas, București, pp. 176‑177.

28
McCauley, Martin (1983/2010), Stalin
și stalinismul, Meteor Press, București, pp.
196‑197.
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Regimul terorii iacobine înlocuise
călăul cu ghilotina, aceasta repre‑
zentând un „progres” deoarece deca‑
pitarea era mai puțin traumatizantă.
Bolșevicii au făcut un pas mai depar‑
te, înlocuind ghilotina cu împușcarea.
Obiectivul declarat era nimicirea fără
cruțare a adversarilor politici, fără
nicio îngrădire legală. În această
privință, și național‑socialiștii din Ger‑
mania au recurs la modelul bolșevic.
La scurt timp după preluarea pute‑
rii, în 1933, Hermann Goring afirma
și el, într‑un discurs public, reamintit

în timpul Procesului de la Nurnberg:
„Compatrioți! Măsurile pe care le iau
nu vor fi stânjenite de niciun fel de
scrupule juridice. Aici n‑am de făcut
dreptate, ci numai de nimicit și exter‑
minat, nimic altceva!”.
Dincolo de culoarea politică sau
ideologică ori de motivația pe care
încearcă să o inducă protagoniștii
violenței organizate, teroarea și tero‑
rismul rămân la fel de iraționale, un
flagel al societății umane din toate
timpurile.
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Vespasian V. Pella și
adoptarea Convenției
internaționale pentru
prevenirea și reprimarea
terorismului din 1937
Prof. univ. dr. Gheorghe Sbârnă
Terorismul internațional a luat o
mare amploare la începutul veacului
trecut, în special sub formă de aten‑
tate contra unor șefi de state, de gu‑
verne, atacarea misiunilor diplomati‑
ce și a diplomaților, atentate asupra
personalităților politice sau a unor
persoane particulare cunoscute pen‑
tru opiniile lor.
Un rol însemnat în cercetarea
acestui domeniu i‑a revenit eminen‑
tului jurist Vespasian V. Pella care
încă din 1919 prin lucrările sale con‑
cepuse planul general al unui drept
penal interstatal. În acest plan, el pre‑
conizase crearea unei Curți Penale
Internaționale chemate să se pronunțe
nu doar cu privire la responsabilitatea
statelor, ci și cu privire la cea a indivizi‑
lor care au comis infracțiuni de natură
să tulbure relațiile internaționale. Cu‑

rând aceste idei au fost promovate și
în cadrul unor reuniuni internaționale,
debutul fiind marcat la adunarea de
la Facultatea de Drept din Paris în
martie 1924, în cadrul căreia s‑au pus
bazele Asociației Internaționale de
Drept Penal. Cu acest prilej, V.V.Pella
a reafirmat necesitatea unei coope‑
rări internaționale pe plan juridic și
promitea să‑și aducă, în acest sens,
concursul său activ și devotat. În au‑
gust același an, ca delegat al Parla‑
mentului României la cea de a XXII‑a
Conferință a Uniunii Interparlamenta‑
re de la Berna, juristul român a făcut
câteva considerații și observații per‑
sonale cu privire la prevenirea conflic‑
telor care vizau crima internațională
a războiului de agresiune. Aducând
în discuție noțiunea de drept penal
internațional, el sublinia că acesta
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trebuie să fie un drept nou care poa‑
te avea misiunea reglementării exer‑
citării represiunii în ceea ce privește
faptele comise de state în raporturile
lor cu alte state sau colectivități1. Prin
urmare, războiul trebuia considerat
un delict de drept penal. La propu‑
nerea delegatului român, Conferința
interparlamentară a decis să studieze
problema creării unei jurisdicții penale
internaționale.
O importantă rezoluție în acest
sens a fost pregătită și prezentată de
V.V.Pella în calitate de raportor gene‑
ral, la următoarea Conferință a Uniunii
Interparlamentare desfășurată la Wa‑
shington în 1925. Tot cu acest prilej,
a fost prezentată și cartea sa funda‑
mentală în această materie „La Crimi‑
nalite des Etats et le Droit Penal de l
Avenir”2.
Numeroase personalități politice și
juridice precum: Contele Henri Carton
de Wiart, Donnedieu de Vabres, Enri‑
co Ferri, Henri La Fontaine, Nikolaos
Politis, Bellot, J.A. Roux, Quintiliano
Soldana, Megalos Caloyanni, Stanis‑
lav Rappaport, Jimenes de Asoua și
Schucking au discutat această propu‑
nere în lucrările lor sau în Conferințe,
unele fiind favorabile creării unei Curți

care să se pronunțe doar cu privire la
responsabilitatea Statelor, în timp ce
altele erau favorabile fie creării unei
Curți Penale, fie lărgirii competenței
Curții
Permanente
de
Justiție
Internaționale de la Haga.
În același an, Asociația Interna
țională de Drept Penal a decis să
înainteze această chestiune primu‑
lui Congres de Drept Penal care s‑a
reunit la Bruxelles în 1926. În cadrul
amplelor dezbateri participanții la
Congres au adoptat, la propunerea
raportorilor generali V.V.Pella și Don‑
nedieu de Vabres, o rezoluție preco‑
nizând crearea unei jurisdicții penale
internaționale. Ca urmare a acestei
rezoluții, Asociația Internațională de
Drept Penal a instituit o comisie care a
adoptat în 1927 Proiectul de statut al
unei jurisdicții internaționale, elaborat
de profesorul V.V.Pella. Acest Proiect
a fost trimis la Societatea Națiunilor și
instituțiilor științifice care se ocupa de
probleme de drept penal sau de drept
internațional.
Cu privire la această chestiune s‑a
pronunțat de asemenea în favoarea
unei astfel de jurisdicții și International
Law Association, adoptând un proiect
al profesorului Bellot.
În pofida interesului stârnit de aces‑
te noi idei în mediile internaționale,
guvernele continuau totuși să mani‑
feste o anumită rezervă.
De remarcat că în 1926, deci
cu opt ani înainte de atentatul de la
Marsilia, România a fost primul stat,

1
Union interparlementaire. Compte‑rendu
de la XXII‑e Conference tenue a Berne et
Geneve du 22 au 28 Aout, 1924, Librairie
Payot, Geneve, Berne, pp. 328‑335.
2
„Vespasian V. Pella – în slujba științei
dreptului și a cauzei păcii”, ediție îngrijită și
studiu introductiv de prof. univ. dr. Gheorghe
Sbârnă, Ed. Karta‑Graphic, Ploiești, 2011, pp.
12‑14.
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care adoptând concepțiile profesoru‑
lui Pella, a cerut Societății Națiunilor,
prin scrisoarea sa din 20 noiembrie,
elaborarea unei Convenții pentru re‑
presiunea terorismului. Inițiativa Ro‑
mâniei se datora poziției consecvente
a delegaților români care la multiplele
congrese internaționale au susținut
necontenit din 1922, „universaliza‑
rea represiunii actelor de terorism
și excluderea acestor acte din cate‑
goria delictelor politice”3. Peste doi
ani, în 1928, profesorul V.V.Pella,
delegatul Guvernului român la Co‑
misia I‑a, la cea de a IX‑a Adunare a
Societății Națiunilor, a propus cu oca‑
zia discuțiilor ce‑au avut loc cu privire
la revizuirea Statutului Curții Perma‑
nente de Justiție Internațională, „ca
să dea dreptul acestei Curți de a se
pronunța, la cererea unui stat și asu‑
pra conflictelor de competență poziti‑
vă sau negativă în materie penală”4.
Cazul cel mai important pe care îl
avea în vedere delegatul român era
acela al divergenței între state în ma‑
terie de extrădare, asupra caracteru‑
lui actelor de terorism și anume dacă
în împrejurările în care au fost comise
aceste acte pot fi considerate sau nu
ca delicte politice.
Un prim pas către admiterea unei
astfel de competențe a fost făcut în
1929 la Conferința diplomatică care a
avut loc la Societatea Națiunilor pen‑
tru adoptarea unei Convenții de re‑

presiune a falsificatorilor de monede,
în cadrul căreia România, prin dele‑
gatul său V.V.Pella a propus încheie‑
rea unui Protocol pentru excuderea
falsificărilor de monede din categoria
infracțiunilor politice. Acest Protocol
care consacra teoria eliminării din
categoria delictelor politice a acte‑
lor de terorism, propus de delegatul
Guvernului român, a fost semnat de
numeroase state, în rândul cărora se
aflau toate statele vecine Ungariei și
anume Austria, Cehoslovacia, Yugos‑
lavia și România. Ungaria n‑a semnat
Protocolul5.
În calitatea sa de Secretar General
al Biroului Internațional pentru unifica‑
rea dreptului penal, V.V.Pella a înscris
problema terorismului pe ordinea de
zi a Conferințelor Internaționale pen‑
tru unificarea dreptului penal. La cea
de a treia Conferință de la Bruxelles
din 1930, ca și la următoarele două,
de la Paris în 1931 și de la Madrid în
1933, participanții au discutat în mod
aprofundat problema terorismului și
au adoptat o serie de texte de mare
interes pentru o eventuală Convenție
internațională în această materie.
Consecvent aprofundării acestei
problematici, profesorul V.V.Pella a
publicat în acești ani mai multe stu‑
dii în suita cărora se remarcă lucra‑
rea „La repression des crimes contre
la personnalite de l Etat”, apărută la
Paris în 1931. Ea a fost apreciată
atunci ca cea mai completă lucrare

3
Biblioteca Academiei Române, Fondul
Vespasian V. Pella, ach.22/2004, mapa 18.
4
Ibidem.

5
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asupra noilor forme ale crimelor con‑
tra personalităților politice de stat,
dezvoltând unele teorii care aveau să
stea în anii următori la baza elaborării
unei convenții de reprimare a teroris‑
mului.
Momentul hotărâtor în adoptarea
unei decizii pentru crearea unui cadru
legal al luptei împotriva terorismului, la
nivel internațional, l‑a constituit asasi‑
narea regelui Alexandru al Iugoslaviei
și a ministrului Afacerilor Externe al
Franței, Louis Barthou, la Marsilia, în
anul 1934.
În urma acestui atentat, V.V.Pella
a supus atenției ministrului Afacerilor
Străine Nicolae Titulescu un amplu
raport în care a prezentat considera
țiile sale asupra acțiunii teroriste
îndreptate împotriva Iugoslaviei și
responsabilitatea internațională a
Ungariei și i‑a prezentat „un ante‑pro‑
iect de convenție pentru represiunea
internațională a terorismului care ar
trebui să aibă în vedere următoarele
chestiuni:
1. Definirea actelor de terorism
precizându‑se că omorârea șefilor de
stat și a miniștrilor în funcție intră în
categoria acestor acte.
2. Obligația pentru fiecare stat de
a reprima actele preparatorii comise
pe teritoriul său și de a împiedica ac‑
tivitatea organizațiilor care ar săvârși
asemenea acte.
3. Obligația pentru fiecare parte
contractantă de a extrăda statului pe
teritoriul căruia s‑au comis actele de

terorism sau împotriva căruia aceste
acte au fost îndreptate, pe toți indivizii
care, ca autori erau complici, au par‑
ticipat la săvârșirea unor atari acte de
terorism.
4. Înființarea în fiecare stat a unui
oficiu național de poliție pentru iden‑
tificarea teroriștilor, precum și a unui
oficiu internațional de centalizare a
tuturor a tuturor informațiilor în legă‑
tură cu prevenirea și reprimarea tero‑
rismului.
5. Stabilirea de raporturi directe și
rapide între oficiile naționale de poliție.
6. Recunoașterea – precum s‑a
făcut în Convenția din 1929 privind
falsificările de monede (art. 19) – a
competenței Curții Permanente de
Justiție Internațională, nu numai pen‑
tru interpretarea, dar și pentru aplica‑
rea convenței”6.
Cu acest sistem – concluziona
savantul jurist – „în locul principii‑
lor atât de puțin eficace ale dreptului
internațional de astăzi cu privire la
răspunderea statelor pentru crimele
comise sau pregătite pe teritoriul lor
și îndreptate contra altor state sau
supușilor acestor state, se va ajunge
la o răspundere internațională efecti‑
vă”.
În decembrie 1934, Guvernul fran‑
cez a propus Consiliului Societății
Națiunilor să realizeze studii în vede‑
rea elaborării convențiilor pentru com‑
baterea terorismului și pentru crea‑
rea unei Curți Penale Internaționale.
6
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La scurt timp a fost numit de către
Consiliul Societății Națiunilor, un co‑
mitet de juriști în acest scop, format
din reprezentanți ai unor ţări precum
Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii,
Chile, Spania, Franța, Ungaria, Italia,
Polonia, România, Elveția și U.R.S.S.
Acest comitet format din 11 membri
juriști de renume mondial în această
chestiune era prezidată de reprezen‑
tantul Belgiei, Contele Henri Carton
de Wiart, președinte în acel timp și al
Consiliului Uniunii Interparlamentare.
România, prin ministrul său de Afaceri
Străine, Nicolae Titulescu, l‑a desem‑
nat pe profesorul V.V.Pella, care era
incontestabil promotorul noilor idei
consacrate reprimării internaționale a
terorismului.
Comitetul de juriști, însărcinat să
elaboreze un proiect de convenție
pentru reprimarea internațională a
terorismului, s‑a reunit la Geneva în
aprilie 1935. Scopul acestei convenții,
așa cum a fost precizat de acest co‑
mitet, era „de a asigura o întrajutora‑
re internațională în vederea preveni‑
rii și reprimării actelor de delict care
sunt de natură, prin violența lor sau
prin teroare, a provoca, fie o schim‑
bare sau un pericol în funcționarea
puterii sau a serviciilor publice într‑un
stat străin, fie o tulburare în relațiile
internaționale”7. Comitetul a așezat
la baza lucrărilor sale un anteproiect
redactat de V.V.Pella care înscria o

serie de prevederi și obligații pentru
toate părțile contractante de a lua
pe teritoriul lor măsurile necesare în
vederea prevenirii, din partea stră‑
inilor, a tuturor activităților care pot
atenta la ordinea publică sau la secu‑
ritatea unui alt stat. Mai mult, repre‑
zentantul României a pregătit și un
proiect de dispoziții pentru crearea
unei Curți înternaționale care a fost
discutat și adoptat de anumiți membri
ai Comitetului. Aprobat de Societatea
Națiunilor, a fost ulterior înmânat Gu‑
vernelor Statelor membre ale Ligii, ca
proiect emanând de la reprezentanții
din Comitet ai Belgiei, Franței, Spani‑
ei și României8.
Proiectul pentru crearea Curții
Penale Internaționale a fost publi‑
cat într‑o revistă de specialitate în
1935, fiind o mărturie grăitoare a
capacității și tenacității profesorului
Pella, care a știut să preconizeze și
să apere concepțiile pe care le con‑
sidera susceptibile de îmbunătățire și
perfecționare, rezervând Curții Pena‑
le această menire în viitor9.
Primul proiect pentru combaterea
terorismului elaborat de Comitetul
de experți ai Societății Națiunilor a
fost discutat și la a șasea Conferință
internațională pentru unificarea drep‑
tului penal care s‑a reunit de data
aceasta în septembrie 1935 la Co‑
penhaga. Au fost prezentate și de
această dată rapoarte bine documen‑

7
Compte rendu de la XXXI‑e Conference
tenue a Bruxelles du 26 au 31 jullit 1935,
Librairie Payot, 1935, p. 58.

Ibidem.
Revue de Droit Penal et de Criminologie”,
Bruxelles, 1935.
8

9
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tate și au avut loc însemnate dezba‑
teri cu participarea unor remarcabili
juriști, printre care și secretarul ge‑
neral al Biroului Internațional pentru
unificarea dreptului penal, profesorul
V.V.Pella. La finalul Conferinței au fost
adoptate texte în materie de terorism
și s‑a votat în favoarea creării unei
Curți Penale Internaționale.
Ulterior, Comitetul de juriști ai
Societății Națiunilor s‑a reunit într‑o
a doua sesiune în ianuarie 1936 și a
revizuit proiectul de convenție pentru
combaterea terorismului și a adoptat
proiectul pentru crearea Curții Penale
Internaționale. Cele două proiecte au
fost apoi înaintate Adunării Societății
Națiunilor, care s‑a reunit la Geneva
în septembrie 193610.
O dezbatere amplă a avut loc în
fața primei comisii a acestei adunări
în care au fost formulate și serioase
obiecții, precum și pledoarii în favoa‑
rea lor. S‑au remarcat intervenții ale
unor reputați specialiști ai dreptului
penal precum: Da Matta (Portugalia),
contele Henri Carton de Wiart (Bel‑
gia), Stoikovitch (Jugoslavia), Kulski
(Polonia), Basdevant (Franța), Unden
(Suedia), Potemkin (U.R.S.S.) și John
Fischer Williams (Regatul Unit al Ma‑
rii Britanii). Delegatul României, pro‑
fesorul V.V.Pella a fost desemnat în
calitate de raportor în fața Adunării și
a făcut o expunere savantă cu privi‑

re la aria de cuprindere a celor două
proiecte de convenție. În final el a re‑
dactat de comun acord cu delegatul
Belgiei, Rolin, o rezoluție care a fost
adoptată de Adunarea Generală a
Societății Națiunilor.
La 10 octombrie 1936, Adunarea
Societății Națiunilor a votat rezoluția
următoare, amintită de contele Carton
de Wiart în discursul său de deschide‑
re a Conferinței din noiembrie 1937:
„Adunarea,
Luând cunoștință de al doilea ra‑
port al Comitetului pentru combaterea
internațională a terorismului și de cele
două proiecte de convenție anexate
acesteia,
Recunoscând interesul pe care îl
prezintă pentru consolidarea păcii în‑
cheierea unei convenții cu privire la
prevenirea terorismului,
Considerând totuși că răspunsurile
guvernelor referitoare la proiectul ela‑
borat de Comitet și discuțiile în cadrul
primei Comisii au făcut să apară pen‑
tru anumite guverne incertitudini care
e bine să fie disipate,
Emite părerea că convenția pre‑
conizată inspirându‑se din principiul
că este de datoria fiecărui stat să se
abțină de la orice intervenție în viața
politică a unui stat străin, trebuie să
aibă în principal ca obiect:
1. interzicerea oricărei pregătiri și
executări de atentate teroriste împo‑
triva vieții și libertății persoanelor care
participă la funcționarea puterilor sau
serviciilor publice străine.

10
Biblioteca Academiei, Fond Vespasian
V.Pella, ach.22/2001, mapa 18, Proiect de
raport al Consiliului asupra celei de a doua
sesiuni a Comitetului.
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2. asigurarea prevenirii eficiente
a unor astfel de atentate și în special
stabilirea unei colaborări în vederea
ușurării descoperirii prompte a actelor
pregătitoare.
3. asigurarea prevenirii eficiente a
unor astfel de atentate prezentând un
caracter terorist propriu‑zis și inclu‑
zând un element internațional fie prin
locul pregătirii sau executării lor, fie
prin participanții sau victimele lor.
Constată că anumite guverne au
contestat oportunitatea creării unei
Curți Penale Internaționale, dar că
judecarea vinovaților de o astfel de
jurisdicție a fost estimată de alte gu‑
verne drept o alternativă preferabilă,
în anumite cazuri, extrădării sau înce‑
perii judecării și că din acest punct de
vedere a doua convenție a fost con‑
siderată de aceste guverne din urmă
drept prezentând o utilitate, chiar
dacă nu poate fi general acceptat.
Exprimă dezideratul ca Comitetul
să binevoiască să își revadă concluzi‑
ile în ceea ce privește cele două pro‑
iecte pe care le‑a pregătit, ajutându‑se
de observațiile conținute în răspunsu‑
rile guvernelor sau formulate în cursul
discuțiilor pentru ca o conferință diplo‑
matică să fie convocată de Consiliu în
1937”11.
În baza acestei rezoluții, Comite‑
tul de juriști a trecut, în aprilie 1937,
la cea de a treia și ultima sa sesiu‑
ne, la redactarea definitivă a celor
două proiecte de convenții care au
11

fost încredințate Conferinței intergu‑
vernamentale. Aceasta s‑a reunit la
Geneva de la 1 la 16 noiembrie 1937
sub președinția contelui Henri Car‑
ton de Wiart, având ca vicepreședinți
pe reprezentantul Franței, profesorul
Basdevant și Ruiz‑Guinazu, reprezen‑
tantul Argentinei. Ca raportor general
a fost desemnat profesorul V.V.Pella.
Au urmat apoi dezbaterea genera‑
lă cu privire la cele două convenții
în care din nou reputați specialiști în
dreptul penal și‑au prezentat opiniile.
Adoptarea lor la finalul Conferinței
a marcat un moment de seamă în
evoluția dreptului penal internațional.
Într‑un Raport înaintat regelui Carol
al II‑lea la 11 iulie 1939, în contextul
încheierii misiunii sale de ministru al
României la Haga, profesorul și diplo‑
matul Vespasian V. Pella se referea și
la activitatea pe care o desfășurase
și în acest domeniu, consemnând
că: „În noiembrie 1937 am elaborat
și am obținut încheierea, la Societa‑
tea Națiunilor, a Convențiunii pentru
represiunea terorismului și pentru
crearea Curții Penale Internaționale,
făcând astfel să pătrundă o doctrină
românească în patrimoniul universal
al Dreptului ginților”12.

Ibidem.

12
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Ibidem.

Baader‑Meinhof: „terorismul
roşu” şi instituţiile ordinii
constituţionale
Sebastian Simion
Pe 9 mai, anul acesta, s‑au împli‑
nit patru decenii de la ziua în care,
într‑o celulă de maximă securitate, de
la cel de‑al şaptelea etaj al închisorii
Stammheim – Stuttgart, Ulrike Mein‑
hof – membră fondatoare a Facţiunii
Armata Roşie (Rote Armee Fraktion)
– s‑a sinucis, epuizată psihic de stric‑
teţea recluziunii şi de fricţiunile cu cei‑
lalţi membri din conducerea organiza‑
ţiei. Reacţiile la eveniment au depăşit
cu mult aşteptările autorităţilor vremii,
prevestind celebra „toamna germană”
din anul imediat următor. Proteste,
mişcări stradale violente – şi nu nu‑
mai în Germania – un şir de explozii
în câteva metropole europene (Paris,
Roma, Toulouse, Nîmes, Frankfurt
– marşuri de comemorare, suite de
declaraţii mai mult sau mai puţin viru‑
lente din partea unui public altfel des‑
tul de compozit – în rândurile căruia
se regăseau personaje din stânga
radicală, dar şi intelectuali cu vederi
liberale, scriitori, jurnalişti, artişti, stu‑

denţi, activişti şi chiar personalităţi din
biserica protestantă – toate acestea
au marcat dispariţia „celei mai distin‑
se fiice a Germaniei de după Roza
Luxemburg”, cum o va fi numit poetul
Erich Fried. Victimă certă a condiţiilor
inumane din sistemul penitenciar ger‑
man, cel puţin în accepţiunea lui Otto
Schilly (avocat al acesteia şi viitor
ministru de Interne, trei decenii mai
târziu), dacă nu chiar victimă în sen‑
sul propriu actului criminal – pentru
o semnificativă parte a publicului de
stânga german şi european – despre
Ulrike Meinhof şi comilitonii săi din gu‑
erila urban‑revoluţionară RAF există o
bibliografie extinsă, condensând per‑
spective dintre cele mai diverse (de la
memorialistica aparţinând celor care
au cunoscut‑o direct – membri ai fa‑
miliei, apropiaţi şi membri ai Facţiunii
– la scrieri ale jurnaliştilor şi analiştilor
care au urmărit îndeaproape fenome‑
nul, ale istoricilor contemporaneişti şi,
de dată ceva mai recentă, ale celor
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dedicaţi studiilor privind terorismul în
multitudinea formelor sale de mani‑
festare.
La 9 mai 1976 – zi încărcată de
simbolistică epilogală pentru istoria
germanilor – Ulrike Meinhof a depăşit
destinul acuzatului aşteptându‑şi sen‑
tinţa inerentă participării la comiterea
unor acte de teroare, intrând în gale‑
ria figurilor legendare ale pop‑activis‑
mului radical, ca militantă pentru un
sistem politic eliberat de imperialism,
de tendinţele fascizante şi – în cazul
Germaniei – de remanenţele politice
ale nebulosului trecut nazist. Născută
la mijlocul anilor 30 ai secolului trecut –
prin urmare suficient de în vârstă pen‑
tru a avea o anume memorie a vieţii
în cel de‑al III‑lea Reich – influenţată
de activitatea antifascistă şi împotriva
„cursei înarmării” a Renatei Riemeck
– o apropiată a mamei sale naturale,
Ingeborg Meinhof şi mamă adoptivă a
celor două fiice ale acesteia, după dis‑
pariţia sa – Meinhof a devenit, relativ
repede, una dintre cele mai pregnante
şi respectate voci ale stângii germa‑
ne, articolele sale din periodicul de
stânga konkret reprezentând, de cele
mai multe ori, analize critice, bine ar‑
gumentate, privind evoluţiile din soci‑
etatea germană în perioada de conso‑
lidare a „celei de‑a doua democraţii”.
Poziţionându‑se la stânga‑revoluţiona‑
ră, critică cu traseul pe care social‑de‑
mocraţia germană s‑a înscris după
adoptarea Programului Bad‑Godsberg
(decizie considerată „o deviere reacţi‑

onară a SPD‑ului” – iniţial unul dintre
actorii importanţi ce compuneau miş‑
carea germană împotriva reînarmării)
critică faţă de războaiele imperialiste
din Algeria şi Vietnam şi faţă de bloca‑
jul intervenit în relaţiile Vestului cu Es‑
tul, dar scriind şi despre modul în care
sunt tratate grupurile sociale defavo‑
rizate, despre discriminarea prezentă
în societatea germană (fiind probabil
printre primii jurnalişti care au temati‑
zat poziţia femeii în societatea germa‑
nă postbelică), Ulrike Meinhof a abor‑
dat, în articolele sale, subiecte variate,
însă toate de stringentă şi angajantă
actualitate1. Treptat, îşi va fi restrâns
spaţiul tematic pentru a se focaliza
pe două probleme considerate funda‑
mentale: analiza claselor (şi a luptei
de clasă) şi raţiunea violenţei revolu‑
ţionare. Din cine se compun clasele?
Mai există o clasă a celor oprimaţi de
o clasă superioară? Se poate emanci‑
pa – şi cum anume – clasa celor opri‑
maţi? Căutând să reducă distanţa faţă
de obiectul analizei – pauperizaţii şi cei
care au suferit costurile fizice ale con‑
solidării capitaliste – Ulrike Meinhof s‑a
oprit asupra grupurilor defavorizate:
încarceraţii şi populaţia penitenciară,
persoanele cu dizabilităţi psihice şi de
altă natură, cei aflaţi în custodie socia‑
lă, fugarii etc. Mulţi ani a fost un obser‑
vator foarte atent al acestui mediu re‑
lativ mizer, al cartierelor sărace, dar şi
1
Ulrike Marie Meinhof, Everybody Talks
About the Weather . . . We Don’t: The Writings
of Ulrike Meinhof, edit Karin Bauer, pref.
Elfriede Jelinek, Seven Stories Press, 2008

74

al modului în care funcţionau instituţiile
şi justiţia federală, îmbibate ierarhic
de foşti nazişti (notabil este editorialul
său scris în contextul „Procesului Karl
Wolff” – unul dintre co‑responsabilii
asasinării a 300.000 de evrei la Chel‑
mo şi Sobibor, condamnat în 1964 la
15 ani de închisoare, dar eliberat în
1969; astfel de episoade vor susţine
din plin teza ipocriziei „statului” incapa‑
bil de a se elibera complet de nostal‑
giile şi influenţele trecutului nazist). În
1970, Meinhof va părăsi lupta deschi‑
să pentru schimbare socială, întrând
în clandestinitatea acţiunii directe; par‑
ticipă sau, mai corect spus, furnizează
pretextul acţiunii de eliberare a lui An‑
dreas Baader, condamnat – alături de
Gudrun Ensslin şi alţi doi companioni
– pentru incendierea unor magazine în
Frankfurt în 1968, în semn de protest
faţă de războiul din Vietnam. Astfel va
prinde viaţă Baader – Meinhof Gang la
a cărei faimă postumă vor contribui nu
doar acţiunile teroriste, dar şi politicie‑
nii, poliţia şi justiţia germană; finalmen‑
te, instituţiile statului au fost suficient
de inabile încât au reuşit contra‑per‑
formanţa de a transforma nişte agenţi
ai violenţei (fie ea şi „revoluţionară”) în
martiri ai „statului nedrept” (“Schwei‑
nesystem” în limbajul radicalilor)2.

Traseul lui Meinhof nu a fost diferit
de cel al altor eroi ai genului: mânia
s‑a transformat în protest, protestul
în rezistenţă şi rezistenţa în violenţă.
Epoca i‑a oferit plenar circumstanţele
şi justificările morale necesare: abu‑
zul de forţă al structurilor poliţieneşti
(asemănate terorii SA din anii ’30),
reprimarea violentă a protestatarilor
şi incitarea mediatică la eliminarea
fizică a acestora (tentativa de asa‑
sinare a liderului mişcării studenţeşti
Rudi Dutschke a pornit de la o astfel
de incitare în presa de dreapta), asa‑
sinarea studentului Benno Ohnesorg
în 1967, legislaţia privind starea de ur‑
genţă elaborată de coaliţia CDU‑SPD,
cenzura mediatică, larga populare a
instituţiilor germane (cu precădere a
sistemului judiciar, dar şi a Parlamen‑
tului federal) cu foşti nazişti – toate
au contribuit la decizia de participare
la lupta deschisă împotriva regimului
politic. Alături de Andreas Baader şi
de Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof va
fi parte a primei generaţii de lideri ai
Facţiunii Armata Roşie / Rote Armee
Fraktion. Dintre membrii fondatori ai
RAF, Meinhof era de departe figura
cea mai cunoscută – mai mult decât
tovarăşii săi Andreas Baader sau Gu‑
drun Ensslin – activitatea sa jurnalisti‑
că (editor‑şef la konkret) conferindu‑i
o solidă reputaţie în mediile stângii.
Părăsind arena activismului şi a pro‑
testelor pacifiste în favoarea luptei
armate, Meinhof şi ceilalţi membri ai
RAF au dorit să arate publicului vali‑

2
TERRORISM IN GERMANY: THE
BAADER‑MEINHOF PHENOMENON Lecture
delivered at the GHI, June 5, 2008 Stefan
Aust Editor‑in‑Chief, Der Spiegel, 1994–2008;
Stefan Aust, The Inside Story of R.A.F., Oxford
Univ. Press, 2009
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ditatea tezei lor conform căreia demo‑
craţia liberală germană avea nevoie
urgentă de o asumare şi de o exorci‑
zare a tendinţelor fasciste, latente sau
explicite. Activitatea sa şi a grupului
terorist a ridicat probleme deosebite
elitei politice şi statului german, forţat
a adopta, în regim de urgenţă, măsuri
extinse anti‑teroriste (dincolo de cele
deja adoptate în contextul mişcărilor
studenţeşti din 1968), gest care a fost
interpretat ca o confirmare a tezei
Facţiunii privind „caracterul fascist al
statului”, dar a ridicat probleme com‑
plexe şi la nivelul stângii germane (de
conştiinţă pentru unii, de tactică poli‑
tică pentru alţii). Pentru RFG apariţia
RAF şi activitatea acesteia (şi a par‑
tenerilor săi anarhişti din Bewegung
2. Juni – Mişcarea 2 iunie, respectiv
Revolutionäre Zellen cu pandantul fe‑
minin Rote Zora) a pus probleme si‑
milare celor ridicate în SUA de 9/11.
Legislaţia anti‑terorism se va înăspri,
va fi modificată inclusiv legea consti‑
tuţională a Federaţiei germane, iar
aparatul coercitiv va primi mână liberă
în a utiliza inclusiv mijloace asimilate
torturii (izolarea totală pe perioade
semnificative de timp, utilizarea dis‑
pozitivelor „white‑noise” etc.).
În cei doi ani de „război al celor 6
împotriva celor 60 de milioane” (apud
Heinrich Böll) în care poliţia germa‑
nă a făcut mai multe victime decât te‑
roriştii înşişi3, în perioada procesului

primei generaţii RAF şi continuând cu
perioada de debut a anilor optzeci,
funcţionarea statului de drept ger‑
man a cunoscut evoluţii importante în
sens nu tocmai pozitiv: de la cazurile
de impunere a cenzurii mediatice (cu
încălcarea prevederilor din Legea de
Bază, aşa cum va recunoaşte, ulteri‑
or, chiar fostul Cancelar Schmidt) la
restricţionarea dreptului la apărare a
celor condamnaţi (avocaţii putând fi
îndepărtaţi chiar în timpul procesului)
şi suplimentarea privilegiilor acuzării
(procesul putând continua şi în absen‑
ţa celui acuzat, din octombrie 1977
legea devenind şi mai restrictivă, de‑
ţinuţii putând fi izolaţi perioade întregi
de timp fără a se permite nici măcar
accesul avocaţilor apărării, ceea ce,
în limitele CEDO de astăzi, e similar
cu aplicarea torturii). Inspiraţi de tur‑
bulenţa vremurilor, unii politicieni sau
chiar înalţi demnitari federali – parcă
propunându‑şi intenţionat o confirma‑
re a aserţiunilor RAF privind rezilienţa
influenţelor totalitare în statul german
– au venit şi cu propriile sugestii:
procurorul general Kurt Rebmann a
solicitat reintroducerea pedepsei ca‑
pitale (prin împuşcare), în vreme ce
Franz Joseph Strauss – una dintre fi‑
gurile importante ale CSU, o perioadă
rival al lui Kohl, dar şi ipotetic recipient
al unei părţi dintr‑o presupusă mită de
milioane de dolari date de Lockheed
unor demnitari germani – propunea
extinderea atribuţiilor Curţilor Marţi‑
ale, eventual însărcinate cu execuţia

Peter Brückner, Grabrede für Ulrike
Meinhof, 15.05.1976
3
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in situ a membrilor RAF (aplicarea
talionului pe „ostaticii” prelevaţi de
forţele de represiune ale statului sau
chiar antrenarea unor echipe care
să elimine – fără niciun fel de pro‑
ces – „cadrele” mişcărilor teroriste la
nivel european, aici paternitatea ideii
aparţinând celor din serviciile BND).
Cert este că fostul cancelar Schmidt
a rămas, după această perioadă, cu
o neîncredere totală în serviciile de
„intelligence”4 şi în capacitatea aces‑
tora de a răspunde, democratic şi raţi‑
onal, la provocările din societate.

yene Tupamaros – Movimiento de
Liberación Nacional (în care viitorul
preşedinte Mujica a fost membru ac‑
tiv, suferind rigorile unui arest prelun‑
git) şi din alte astfel de mişcări adepte
ale guerilei revoluţionare şi ale acţiunii
directe. Preluând conceptul de guerilă
urbană de la Guevara (în opinia căru‑
ia grupurile înarmate reduse numeric
sunt capabile de a declanşa revoluţia
generală, dacă sunt coerente în acţi‑
une şi dispuse a utiliza exemplar vio‑
lenţa) şi din scrierile brazilianului Car‑
los Marighella, RAF a adoptat strate‑
gia – public diseminată – luptei arma‑
te având ca obiectiv final „schimbarea
revoluţionară” a Germaniei Federale.
Aceasta a fost şi una dintre cauzele
pentru care RAF a intrat, mai mult de‑
cât alte grupări provenite din acelaşi
ferment ideologic, în atenţia publicu‑
lui german şi european. S‑a adăugat
proeminenţa publică a celor care au
compus prima generaţie a Facţiunii:
Horst Mahler, avocat şi apărător al
mai multor protestatari activi în miş‑
cările de la finele anilor ’60, ziarista
Ulrike Meinhof, cu un deceniu de acti‑
vitate jurnalistică angajată; cuplul An‑
dreas Baader – Gudrun Ensslin, intrat
în atenţia publicului după incendierea
unor magazine din Frankfurt, în 1968.
Din chiar debutul activităţii sale,
grupul şi‑a probat apetenţa pentru
acţiunile spectaculoase, eliberarea
lui Andreas Baader (14 mai 1970)
reprezentând o astfel de acţiune. De
la acea dată, pentru o bună perioadă

Facţiunea Armata Roşie – câteva
repere

Între organizaţiile teroriste oc‑
cidentale de dată relativ recentă,
Baader‑Meinhof se profilează ca fiind
una dintre cele mai longevive (şi mai
active) astfel de entităţi, timp de apro‑
ximativ trei decenii gruparea, de si‑
ne‑stătătoare sau în cooperare cu alte
organizaţii, asumându‑şi paternitatea
unui număr impresionant de atenta‑
te. Provenind din zona ideologică a
stângii revoluţionare, Baader‑Mein‑
hof Gang (numele creat şi preferat de
presă) sau RAF (Rote Armee Frakti‑
on, numele ales de fondatori) s‑a mo‑
delat organizaţional inspirându‑se din
afro‑americanii de la Black Panthers,
din activitatea guerilei urbane urugua‑
4
Cf. interviului acordat în 2007 pentru Die Zeit
(http://www.zeit.de/2007/36/Interview-HelmutSchmidt/seite‑6)
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de timp, RAF va capta atenţia publi‑
cului şi a presei, urmare a acţiunilor
întreprinse, dar şi a „politicii editoria‑
le” a grupului care, periodic, îşi făcea
cunoscute poziţiile şi punctele de ve‑
dere prin diverse manifeste şi broşuri
(1971: Conceptul de guerilă urbană
şi Despre lupta armată în Europa de
Vest). Raportat la grupurile de ace‑
eaşi factură, RAF şi‑a asumat rolul de
avangardă a tuturor organizaţiilor de
stânga, comitete de acţiune, asociaţii,
proiecte etc., de la care a solicitat so‑
lidaritate şi sprijin5. Un alt aspect a pri‑
vit internaţionalizarea activităţilor, în
acest sens stabilindu‑se contacte cu
mişcările palestiniene (Fatah şi PFLP
– Frontul Popular de Eliberare al Pa‑
lestinei), cu radicalii de stânga sue‑
dezi, cu Armata Roşie Japoneză şi
cu alte astfel de grupări, fără însă ca
R.A.F. să proiecteze acţiuni teroriste
în afara spaţiului german. Relaţiile cu
palestinienii au fost în mod particular
importante, aceştia furnizând cadrul
pentru pregătirea militară (în Iordania
şi Beirut) şi accesul la obţinerea de
echipament militar profesional (plăţile
fiind făcute din fondurile obţinute prin
jafurile bancare din RFG). Suportul
STASI va conta esenţial abia de la a
doua generaţie RAF (şi se va mani‑
festa în diverse moduri, de la distribu‑

irea unor fonduri la acordarea de rezi‑
denţă în RDG pentru cei în pericol imi‑
nent de a fi arestaţi). Unii dintre autori
acordă o atenţie poate prea mare ro‑
lului serviciilor speciale est‑europene
(STASI, KGB sau STB‑ul cehoslovac);
lucrurile trebuie nuanţate, utilizarea
grupărilor teroriste de acest gen, de
către estici, făcându‑se în coordonare
individuală (fiecare serviciu de securi‑
tate având propriile obiective) şi nu în
baza unei strategii comune a tuturor
acestor servicii, eventual coordona‑
tă de Moscova. De altfel, exista şi o
oarecare precauţie în a sprijini aceste
mişcări, pentru a nu furniza eventuale
modele pentru tinerii radicali din ţările
socialiste (surse de inspiraţie pentru
atacarea nomenclaturii).
Declarativ – în perioada sa puter‑
nic ideologizată, respectiv generaţia
Meinhof‑Baader‑Ensslin – R.A.F. s‑a
considerat parte a luptei revoluţionare
mondiale, exprimându‑şi solidaritatea
cu mişcările de eliberare din Lumea
a Treia, cu cauza palestiniană şi cu
toate mişcările îndreptate împotriva
regimurilor corupte şi opresoare, a im‑
perialismului occidental (american în
special). Acronimul în sine (RAF) era
unul cu ecouri puternice în imaginarul
german, pentru care RAF – Royal Air
Force – a însemnat mai ales seria de
bombardamente apocaliptice din pe‑
rioada ultimului Război Mondial (400
000 de civili fiind victime, alte cca. 8
milioane de persoane rămânând fără
case).

5
Sondajele din perioada 1971‑1972
indicau o creştere a „simpatiei” pentru
Baader– Meinhof de la 5% la 20% cf. Textes
des prisonniers de la Fraction Armee Rouge
et dernieres lettres d’Ulrike Meinhof, Paris,
F.Maspero 1977, p. 21

78

Rote Armee Fraktion înseamnă o
istorie a terorii, întinsă pe parcursul a
trei generaţii diferite: perioada fonda‑
torilor (1970‑1972), apoi o perioadă
de organizare şi de câştigare a notori‑
etăţii prin fundamentarea ideologică a
terorii, urmată de o perioadă cu lideri
mai puţin cunoscuţi (generaţia a 3‑a).
Deşi primele victime apar încă de la
finele anului 1970, activitatea iniţială
era restrânsă, interacţiunile armate cu
forţele de siguranţă fiind mai curând
sporadice, ecourile exacerbate şi pro‑
vocatoare de panică fiind mai degra‑
bă o chestiune creată şi menţinută de
presă. Începând cu luna mai a anului
1972 grupul va trece la o altă etapă,
fiind lansată prima campanie de ata‑
curi cu materiale explozive: au avut
loc şase astfel de atacuri cu bombe,
în numai câteva săptămâni, din care
două îndreptate direct spre reprezen‑
tanţii „imperialismului american”, re‑
stul având ca ţinte presa de dreapta,
forţele de poliţie şi structurile judiciare
federale. Trofeele recoltate: patru sol‑
daţi americani morţi şi zeci de persoa‑
ne rănite.6 La puţin timp, în iunie ’72,
principalii lideri ai grupului sunt ares‑
taţi, inclusiv Andreas Baader, Ulrike
Meinhof şi Gudrun Ensslin. Aparent,
problema era ca şi rezolvată, iar fina‑

lul unul previzibil: un proces public de
durată, finalizat cu ani grei de temni‑
ţă pentru cei implicaţi, respectiv de‑
mantelarea iremediabilă a RAF. Mali
principii malus finis: niciunul dintre cei
arestaţi nu renunţă la luptă; mai mult,
au grijă ca publicul să afle acest lucru
– greve colective ale foamei, clama‑
rea condiţiilor execrabile din sistemul
penitenciar, mesaje în linia stângii ra‑
dicale transmise prin intermediari etc.
Campania de solidarizare din aceas‑
tă perioadă va alimenta mitologia din
jurul RAF (cei arestaţi sunt victimele
statului, sunt „soldaţi ai libertăţii” tortu‑
raţi şi eventual ucişi de un regim poli‑
tic tributar trecutului fascist etc.). Înce‑
pând cu 1973 în oraşele importante şi
mai ales în centrele universitare, iau
fiinţă comitete de solidaritate, nu pu‑
ţine dintre acestea iniţiate de avocaţii
implicaţi în apărarea membrilor ares‑
taţi. Pe 9 noiembrie 1974 cea de‑a
treia grevă a foamei a celor arestaţi a
provocat moartea unuia dintre mem‑
brii RAF, Holger Meins, declanşând
un val de mânie publică a stângii ger‑
mane radicale şi simpatizanţilor aces‑
teia. Acest val de protest stă la baza
celei de‑a doua generaţii RAF, dispu‑
se la acţiuni extrem de violente pen‑
tru a‑şi elibera „fondatorii” (cum a fost

6

Frankfurt
Heidelberg
Karlsruhe
Oberursel
Koln

11.05.1972
24.05.1972
7.04.1977
30.07. 1977
5.09.1977

Incidente teroriste RAF 1970‑1980
IED (dispozitiv exploziv improvizat)
VBIED (auto exploziv)
Atac armat
Atac armat
Atac armat
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Personal militar SUA
Personal militar SUA
Instituţie guvernamentală
Mediul de afaceri / bancar
Mediul de afaceri / bancar

cea de la Ambasada Germaniei de la
Stockholm şi uciderea unor diplomaţi
ai statului german). Cum era evident
că tergiversarea procesului nu putea
induce temporizarea acţiunilor teroris‑
te, acesta a început la scurt timp după
episodul Stockholm. Clădirea unde
s‑a desfăşurat – extrem de sofisticată
în privinţa securităţii – a fost special
construită pentru liderii RAF, lângă
închisoarea
Stuttgart‑Stammheim;
modificarea legislaţiei a urmat acelaşi
traseu al urgenţei (părţi din Codul Pe‑
nal fiind rescrise pentru acest proces).
Procesul a fost unul nu foarte lung
(1975‑1977), dar presărat din plin
cu evenimente dramatice. Pe 9 mai
1977 Ulrike Meinhof se sinucide, pro‑
vocând al doilea mare val de proteste
în Germania şi consolidarea poziţiilor
celei de‑a doua generaţii RAF7. Pen‑
tru cei 3 lideri rămaşi (încă) în viaţă,
erau previzibile sentinţe de condam‑
nare pe viaţă. Eforturile „generaţiei
secunde” se concentrează pe încer‑
cările de eliberare a liderilor încarce‑
raţi, pentru aceasta desfăşurând acţi‑
uni extrem de violente (începe Ofensi‑
va 77, care va ţine aproximativ 8 luni,
în acest interval având loc uciderea
procurorului‑şef Siegfried Buback8 şi
a companionilor acestuia, asasinarea

unui bancher, un asalt eşuat împotri‑
va sediului Procuraturii Federale, ră‑
pirea unui lider al mediului de afaceri
– gărzile sale de corp fiind împuşcate
– deturnarea unei curse aeriene de
către terorişti palestinieni, parteneri ai
RAF (eliberată la Mogadishu de for‑
ţele speciale germane). Finalul etapei
consemnează sinuciderea colectivă a
lui Andreas Bader, Gudrun Ensslin şi
Karl Raspe (ca reacţie, omul de afa‑
ceri răpit va fi executat). La finalul in‑
tervalului – unul care a ridicat cele mai
mari provocări la adresa democraţiei
germane postbelice – exista opinia
că RAF se va dizolva, lipsindu‑i lian‑
tul fondator capabil să‑i confere con‑
sistenţă propagandistică. Şi, pentru a
doua oară, estimările au fost eronate:
Facţiunea Armata Roşie s‑a restruc‑
turat, au apărut noi lideri, acţiunile îşi
menţin spectaculozitatea (jafuri de
bănci, atacuri având ţinte NATO etc.),
parte din participanţi evită arestările
refugiindu‑se în RDG (în 1980). După
arestarea liderilor generaţiei secunde,
despre a treia generaţie datele sunt
mult mai fragmentare. Post 1977 stra‑
tegia RAF s‑a schimbat, fiind publica‑
te broşuri în care erau justificate noile
poziţii adoptate; pentru o scurtă peri‑
oadă RAF a devenit partenerul Action
Directe. În anii ’80, victimele atentate‑
lor teroriste au fost în principal militari,
şefi‑executivi din industria de apărare,
din reprezentanţe etc. Ultimele victime
– anii 1989 şi 1990 – au fost din me‑
diul financiar şi de afaceri. După care

7
Siegfried Haag, Christian Klar, Brigitte
Mohnhaupt etc.
8
considerat răspunzător de moartea membrilor
RAF Holger Meins, Siegfried Hausner şi Ulrike
Meinhof – atentatul de la 04.07.77 a fost asumat
de RAF, comandoul „Ulrike Meinhof” – Die Welt:
Die mörderische „Offensive 77” begann zu Ostern,
04.04.07
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RAF a intrat într‑o remisie definitivă:
pe 10 aprilie 1992 se proclamă unila‑
teral armistiţiul, în 1993 având loc ul‑
timul atentat cu bombă – evident, nu
putea fi decât unul cu valenţe simbo‑
lice, vizând o construcţie penitenciară
aproape finalizată – fără a se înregis‑
tra victime. În 1998, RAF şi‑a anunţat
dizolvarea, punând capăt unui inter‑
val de aproape trei decenii de violen‑
ţe. Între timp, nici societatea germană
nu mai era aceea de la graniţa anilor
’60‑’70 şi nici „comunismul” nu mai
era un obiectiv valid, după dispariţia
regimurilor socialiste central‑est‑eu‑
ropene. În Germania Federală stân‑
ga reformistă a devenit mult mai aptă
în a‑şi exercita reformismul în spaţiul
democraţiei parlamentare; în 1980
apar „Verzii”, catalizând în mai mică
sau mai mare măsură mediile pro‑
testatare ale anilor şaizeci; şi stânga
radicală a găsit mijloacele legale de
a‑şi face cunoscute opţiunile şi ideile
– între ele, editarea unui ziar de suc‑
ces, Die Tageszeitung. Degenerarea
atacurilor RAF (între care notoriul caz
Pimental), îndepărtarea de idealurile
„mişcării 68” au îndepărtat bună parte
din vechii suporteri radicali de ceea
ce devenise RAF în ultima perioadă
a existenţei sale. Încercările de coa‑
lizare a grupurilor de guerilă urbană
din diverse ţări europene (în formula
AIF– Frontul anti-imperialist) au eşuat
în special din cauza lipsei de interes
a organizaţiilor din Grecia, Spania şi
Italia şi dezmembrării francezilor de la

Action Directe. După 1989 terorismul
de extremă‑stânga a dispărut aproa‑
pe în totalitate din Europa, dispariţia
regimurilor comuniste afectând inclu‑
siv supravieţuirea grupărilor teroriste
seculare din Orientul Mijlociu.
Influenţa postumă a Grupului
Baader‑Meinhof poate fi considerată
cvasi‑inexistentă la nivelul capacităţii
de a mai genera organizaţii teroriste
„succesoare” de aceeaşi anvergură
(şi cu aceeaşi motivare ideologică),
poate cu excepţia unor mici bravade
gen „Autonome Zelle In Gedenken
an Ulrike Meinhof” – AZUM (activă
în prima jumătate a ultimului deceniu
a secolului trecut, membrii acesteia
limitându‑se la acţiuni împotriva pro‑
prietăţilor, eventual incendieri) sau
Militante Gruppe-MG, activă în cam‑
paniile anti‑G8; este foarte probabil
ca genul acesta de grupuscule să
mai apară – aşa cum vor continua să
existe maoişti, guevarişti etc. Trebu‑
ie luat în calcul şi faptul că nu toţi cei
din RAF (din „generaţia a 3‑a”) au fost
descoperiţi şi procesaţi de sistemul
juridic german. Din cealaltă perspec‑
tivă, a influenţei culturale şi socio‑po‑
litice postume, moştenirea RAF este
mult mai densă, istoria RAF fiind parte
a istoriei RFG (în fapt, cea mai mare
provocare adresată societăţii germa‑
ne postbelice şi, prin efectele sale,
comparabilă cu 9/11 pentru SUA).
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Echilibrul libertate – securitate:
sistemul german al „democraţiei
militante”, Rote Armee Fraktion şi
legislaţia anti‑teroristă ulterioară

o gamă largă de pericole endogene,
dar nu le lipsesc posibilităţile de a‑şi
mobiliza mijloacele şi măsurile nece‑
sare pentru a echilibra „excesul de
democraţie”10 cu măsuri suplimentare
de securitate (în scopul îndepărtării
acelor factori de incertitudine care ar
putea afecta iremediabil chiar natura
regimului democratic). În cazul RFG
însă natura ecuaţiei democraţie –
securitate era complicată de trecutul
nazist. Între ce limite trebuia gândită
reacţia la terorismul intern într‑o ţară
care a suportat tarele unui regim vi‑
olent‑totalitar şi pentru care ordinea
constituţională, menţinerea acesteia,
era vitală? Experienţa incendierii Rei‑
chstagului – ca pretext pentru decre‑
tarea încetării tuturor drepturilor de
bază, precum şi a garanţiilor constitu‑
ţionale conexe – modul în care forţele
anti‑democratice au utilizat, la limită,
constituţionalismul şi pluralismul pen‑
tru a da lovituri succesive Republicii de
la Weimar sfârşind, în cele din urmă,
prin a o înlocui cu un regim totalitar
(nu înainte de a‑i oferi lui Goebbels
şansa de a o ridiculiza în Parlament,
după ce NSDAP a devenit partid ma‑
joritar) erau suficient de aproape, în
timp, pentru a nu naşte emoţii la toate
nivelurile societăţii germane. Legea
Fundamentală (Grundgesetz) a fost
astfel preconizată încât să răspundă
şi eventualelor tentaţii ale unora care
şi‑ar fi dorit o revenire la „terorismul de
stat” şi la consensul popular practicat

Democraţiile nu închid niciodată,
complet, posibilităţile de schimbare a
regimului de guvernare9. Punctele de
vedere sau curentele de idei critice
faţă de starea curentă a societăţilor –
între care unele pot fi profund ataşate
valorilor democratice, altele total an‑
ti‑democratice – se manifestă, pasiv
sau activ, în toate regimurile demo‑
cratice. Când un anume prag este de‑
păşit, instituţiile sunt datoare să ascul‑
te şi să ofere celor nemulţumiţi opor‑
tunităţile necesare pentru a‑şi pleda
cauza (sau cauzele) pentru care iau
în considerare schimbarea modu‑
lului de guvernare. Şi acest lucru se
şi întâmplă în democraţii, partidele,
facţiunile politice sau organizaţiile din
mediul asociativ – urmând procedurile
şi mecanismele constituţionale – ex‑
punându‑şi opiniile şi viziunile într‑o
manieră acceptabilă pentru cea mai
mare parte a societăţii (nu mai puţin
adevărat este că, în interiorul acestui
joc complex, unele dintre aceste idei
sau opinii pot fi ne‑etice sau la limita
democraţiei, în funcţie de cât de com‑
patibili cu valorile democratice sunt
promotorii lor). Este un truism enun‑
ţul potrivit căruia porţile democraţiei
sunt mereu deschise inamicilor săi in‑
terni; democraţiile sunt vulnerabile la
Mark Chou, Theorising
Palgrave Pivot, 2013, p. 44
9

Democide,

10
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Ibidem, p. 71

de nazişti. De aceea, legea constituţi‑
onală stabileşte că „Demnitatea uma‑
nă este inviolabilă. Respectarea şi
protejarea acesteia reprezintă obliga‑
ţia tuturor autorităţilor statului (Cap. 1
Art. 1). Însă tot Legea fundamentală
şi‑a luat măsurile preventive pentru
a se asigura că inamicii democraţiei
nu vor folosi drepturile şi libertăţile
fundamentale pentru a le exploata
în sens contrar, rezultând un sistem
al prevederilor „nedemocratice” – vi‑
zând protejarea democraţiei chiar cu
riscul încălcării drepturilor individuale
– sistem adeseori numit „democraţie
militantă”11. În acest sistem al pre‑
venţiei intră: autoritatea de a desfiinţa
formele de asociere care, prin scopu‑
rile promovate şi prin activităţile deru‑
late, constituie ameninţări la ordinea
constituţională (Art. 9 (2)), autoritatea
de a restrânge libertatea de mişcare
a persoanelor pentru evitarea unor
ameninţări iminente (Art. 11 (2)) şi au‑
toritatea de a anula drepturile funda‑
mentale acelor indivizi care constituie
pericole la adresa ordinii constituţio‑
nale şi democratice (Art. 11). Art. 22
statuează chiar interzicerea partidelor
care constituie ameninţări pentru de‑
mocraţie şi ordinea constituţională.
Fără a fi des uzitat, acest sistem al
„democraţiei militante” a avut impact
– pe baza sa Curtea Constituţiona‑
lă a interzis, în 1952, Sozialistische

Reichspartei Deutschlands şi Partidul
Comunist (KPD – în care U. Meinhof
a militat), ambele speţe fiind de im‑
portanţă mai mult simbolică, întrucât
niciuna dintre cele două formaţiuni
nu reprezenta – prin anvergura elec‑
torală – o ameninţare reală la adresa
ordinii de drept. Dacă, din această
perspectivă, „democraţia militantă”
arăta că se pot aplica cu succes regu‑
lile de apărare a ordinii democratice,
mişcările radicale şi terorismul de tip
Baader‑Meinhof vor veni cu noi provo‑
cări, suscitând un răspuns mai degra‑
bă autoritar din partea instituţiilor ordi‑
nii democratice. În acest nou registru
al provocărilor răspunsul a venit nu
din partea, sau nu numai din partea,
a ceea ce Legea Fundamentală ofe‑
rea, cât din voinţa principalelor forţe
politice ale momentului de a extinde
eşafodajul constituţional, astfel încât
să ofere statului mai multă securitate.
În consecinţă, se perfectează Marea
Coaliţie SPD-CDU în vederea întăririi
securităţii statului prin consens politic.
Elita politică modifică cadrul legislaţi‑
ei fundamentale prin două măsuri cu
impact major: Notstandsgesetze şi
Notstandsverfassung (legile stării de
urgenţă, respectiv starea de urgenţă
constituţională), 11 noi articole fiind
adăugate Legii Fundamentale (Starea
de apărare, Cap. X). În anii următori,
alte prevederi restrictive se vor adău‑
ga, între care şi Kontaktsperregesetz
(limitarea drepturilor juridice ale celor
implicaţi în activităţi teroriste), ca şi

11
Russell A. Miller, Comparative Law
and Germany’s Militant Democracy, in US
NATIONAL SECURITY, INTELLIGENCE AND
DEMOCRACY (Russell A. Miller ed., 2008)
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măsuri de solicitare a loialităţii celor
angajaţi în posturi publice (zeci de mii
de persoane au fost controlate, une‑
le fiind îndepărtate din serviciile deţi‑
nute). Inviolabilitatea corespondenţei
şi a comunicaţiilor putea fi încălcată,
Curtea Constituţională opinând în
perioada respectivă că se respectă
proporţionalitatea, respectiv măsurile
restrictive sunt favorabile scopului ge‑
neral, acela al menţinerii ordinii con‑
stituţionale. Nu toate măsurile vor re‑
zista revizuirilor constituţionale, însă
de regulă Curtea va favoriza securita‑
te în raport cu libertatea.
Punctual, efectele s‑au resimţit pe
mai multe planuri:
•	Legislativ (prin modificarea
substanţială a drepturilor şi li‑
bertăţilor cetăţeneşti – în sens
restrictiv – modificarea Consti‑
tuţiei (Grundgesetz für die Bun‑
desrepublik Deutschland), mo‑
dificarea codului penal (Strafge‑
setzbuch) în regim de urgenţă;
11 noi articole au fost adăugate
constituţiei federale (Legea de
Bază)
• În domeniul libertăţii de ex‑
presie – în unele cazuri oficia‑
lii au impus cenzura media sau
măsuri asimilate acesteia (fostul
cancelar Schmidt recunoscând
cel puţin o astfel de intervenţie
prin care s‑au interzis apariţia
unor articole privind R.A.F.)
• Restrângerea dreptului la
muncă (la iniţiativa lui Willi

Brandt – altfel, un om de stân‑
ga – se decide că „inamicii Sta‑
tului şi ai Constituţiei” nu pot fi
angajaţi în serviciile publice;
este verificată loialitatea a peste
100.000 de persoane, puterile
poliţiei devenind astfel similare
„poliţiei politice”
• În planul întăririi aparatului
coercitiv al statului – prin re‑
organizarea ordinii publice, con‑
solidarea aparatului poliţienesc,
adoptarea unor măsuri susţinu‑
te de înzestrarea a forţelor de
poliţie cu tehnologii moderne,
schimbarea paradigmei pasiv /
represiv în neutralizarea grupă‑
rilor teroriste, diferenţierea mă‑
surilor contra‑teroriste de cele
anti‑teroriste etc.)
• În planul relaţiilor dintre po‑
liticienii germani şi aparatul
de justiţie şi „intelligence” (în
acest caz echilibrul oamenilor
politici împiedicând derapajele
venite din ambele zone menţio‑
nate)
În final, ceea ce s‑a obţinut a fost
o societate ceva mai puţin tolerantă,
mai paranoidă şi mult mai dispusă a
accepta chiar şi enormităţi legislative
(cum a fost interzicerea tuturor „radi‑
calilor” şi „mişcărilor radicale” fără o
definire clară a termenilor) dacă erau
justificate ca fiind necesare menţine‑
rii „securităţii”, prevestind, într‑un fel,
ceea ce se va întâmpla câteva decenii
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mai târziu în contextul „Războiului îm‑
potriva terorii”.
În ceea ce priveşte „terorismul
roşu” din Europa, acesta rămâne de
domeniul istoriei chiar dacă, în interi‑
orul mişcărilor anti‑globalizare sau al
reţelelor Anti‑fa, mai pot fi decelate şi
caracteristici proprii, în urmă cu ceva
ani, organizaţiilor de extremă‑stânga.
Ideologia nu mai reprezintă o miză,
chiar şi organizaţiile plasate la stân‑
ga acordând o mai mare atenţie au‑
tonomismului decât afilierii ideologice
la unul dintre curentele „roşii” tradiţi‑
onale (leduanism, maoism, troţkism,

bolşevism ş.a.m.d.). Formele hibride
– de tipul anarho‑eco‑terorismului sau
al miliţiilor pentru drepturile animalelor
– cunosc o anumită extindere, fără a
atinge potenţialul violenţelor teroriste
din deceniile opt şi nouă ale secolului
trecut (armele de foc şi explozibilii fi‑
ind substituite de sprayuri cu vopsea,
praştii şi eventual cocteiluri Molotov).
Rămâne de studiat însă în ce măsură
eventuale grupări teroriste din zona
stângii radicale pot deveni aliate di‑
recte sau indirecte ale grupărilor tero‑
riste de factură islamistă.
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Uniunea Europeană
în faţa unor provocări:
migraţia şi terorismul
Eugen Gasnaş
În ultimii ani, Europa a fost afectată
de o sumedenie de crize, mai mult sau
mai puţin legate între ele, care, însă,
prin suprapunere, au ajuns să provoa‑
ce o furtună fără precedent în interi‑
orul Uniunii Europene. O listă destul
de aproximativă ar trebui să cuprindă:
temerile cu privire la viabilitatea mo‑
nedei euro, datoria suverană, teroris‑
mul intern, cea mai mare migrație de
la al Doilea Război Mondial încoace,
ascensiunea partidelor de extremă
dreaptă, cum ar fi Frontul Național din
Franța sau Partidul Libertăţii din Aus‑
tria (al cărui candidat a câştigat pri‑
mul tur al alegerilor prezidenţiale din
această ţară), creşterea euro‑scepti‑
cismului (în special în Marea Britanie,
unde este posibil să se voteze ieşirea
ţării din UE în cadrul apropiatului refe‑
rendum), amenințarea Rusiei faţă de
vecinii săi din Vest etc.
O întrebare care se pune, în aces‑
te zile, cu multă acuitate, poate fi ast‑
fel formulată: Este migrația o sursă
de terorism? Un studiu întreprins de

o echipă de cercetători condusă de
Vicenzo Bove1, de la Universitatea
Warwick, Marea Britanie, pentru a
determina dacă migrația contribuie la
răspândirea atacurilor teroriste între
țări a ajuns la o concluzie negativă.
Constatările indică, în esenţă, fap‑
tul că, atunci când migranții se mută
dintr‑o țară la alta, aceştia asimilează
noi cunoştinţe şi deprinderi și apar noi
perspective de dezvoltare, care sti‑
mulează inovația tehnologică și dise‑
minarea de idei noi care, la rândul lor,
impulsionează creșterea economică.
Există, însă, şi reversul. Studiul,
care se bazează pe analiza teroris‑
mului și migrației în 145 de țări, pe o
perioadă de 30 de ani, arată, însă, şi
că țările cu cel mai înalt nivel de expu‑
nere la răspândirea terorismului sunt
cele care au mulți migranți din regiuni
Bove, Vicenzo, Bohmelt, Tobias: Does
Immigration Induce Terrorism?, The Journal of
Politics, aprilie 2016, vol. 78, The University of
Chicago Press, accesat la www.journals.uchi‑
cago.edu
1
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cu un număr mare de incidente tero‑
riste. În ţările gazdă, extremismul se
răspândeşte din țările cu o incidență
ridicată a terorismului atât la nivel ma‑
cro, cât şi la nivel micro. La nivel ma‑
cro, teroriștii pot exploata legăturile
dintre membrii unui grup de migranți,
prin radicalizarea acestora. La nivel
micro, migranții pot aduce în noua lor
țară expertiza lor în tactici şi abilităţi
teroriste, pe care le pot transmite unor
grupuri sau teroriștilor individuali din
țara gazdă.
Într‑un studiu publicat de Institu‑
tul de Studii de Securitate, Roderick
Parkes2 scrie că migranţii nu sunt „toți
turiști sau teroriști”, aşa cum îi cata‑
loghează unii. Dar cele trei categorii
nu sunt chiar atât de distinct separa‑
te. Migranții pot să fi fost anterior co‑
nectaţi la grupuri radicale, care le‑au
oferit un statut şi un loc de muncă.
Și, la rândul lor, pot gravita spre sti‑
lul de viață turistic, nu în ultimul rând,
prin dezvoltarea propriilor mijloace
de inter‑conectare (folosind reţelele
de contrabandă etc.) Statutul lor poa‑
te balansa între două extreme, fiind
atractiv acelor puteri care doresc să
reordoneze economia globală.
În decursul anului trecut şi în pri‑
mele luni ale acestui an, ca să ne
referim numai la această perioadă,
statele membre ale Uniunii Europe‑
ne s‑au confruntat cu o serie de cri‑
ze deosebit de grave care au pus la

încercare solidaritatea europeană. Să
menţionăm: întârzierile serioase, cu
accente dramatice, cauzate de modul
în care statele membre UE au răs‑
puns la fluxurile de refugiaţi care au
venit fie pe Marea Mediterană, fie pe
ruta Balcanilor; atacurile teroriste de
la Paris, din noiembrie 2015, atacurile
teroriste de la Bruxelles din 22 martie.
În multe momente de cumpănă,
guvernele unor state membre UE au
fost pe punctul, sau cel puţin au existat
speculaţii, că doresc activarea Artico‑
lului 222 – clauza de solidaritate stipu‑
lată în Tratatul de la Lisabona (Tratatul
de Funcţionare a Uniunii Europene –
TFUE)3. Să reamintim, în acest sens,
că, în urma tragediei de la Clubul Co‑
lectiv din Bucureşti, din 30 octombrie
2015, au existat dezbateri aprinse, atât
în mediile politice, cât şi în presă, pri‑
vind oportunitatea recurgerii la clauza
de solidaritate şi România.
Şi totuşi, nu este prima dată, în ulti‑
mii 50 de ani, când Europa se confrun‑
tă cu asemenea situaţii. Renumitul is‑
toric Norman Davis scria în cartea sa
Europa – o istorie4, că a constituit o
3
Versiunea consolidată a Tratatului pri‑
vind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene, .Jurnalul Ofici‑
al al Uniunii Europene, 2008/C 115/01, ISSN
1830‑3668, Anul 51, Ediţia în limba română,
accesată la: www.ecb.europa.eu/ecb/legal/
pdf/
4
Davis, Norman, Europe – A History,
Chapter XII: Divisa et Indivisa, Europe – Di‑
vided and undivided; 1945 – 1991, în format
ePub – eBook, accesată la: epubbookonline.
com/b/5152/norman‑davies/europe‑a‑histo‑
ry/20

2
Parkes, Roderick, Toursim, terrorism
and migration, nr. 27, aprilie 2016, accesat la:
www.iss.europa.eu/publications/
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adevărată Revoluţie acordul realizat
de naţiunile europene după cel de‑al
Doilea Război Mondial, când multe
dintre ele au abandonat obiceiurile lor
coloniale şi s‑au angajat într‑o relaţie,
bazată pe o „afinitate fără prea mul‑
tă tragere de inimă”. Istoricul britanic
de origine poloneză face o observaţie
deosebit de interesantă: în perioada
de vârf a imperiilor, coloniile britanice
acopereau o suprafaţă de 125 de ori
mai mare decât teritoriul Marii Britanii,
coloniile franceze erau de 19 ori mai
mari decât Franța, coloniile belgiene
de 78 de ori mai mari decât Belgia. Iar
efectele procesului de decolonizare
au fost resimţite aproape la fel de pro‑
fund de către ex‑imperialiști ca şi de
către fostele colonii. Vechile puteri im‑
periale au fost reduse la aceeași con‑
diţie ca și celelalte state suverane din
Europa, ceea ce a făcut ca uniunea
dintre ele să fie mai puțin problema‑
tică. În deceniile care au urmat dez‑
membrării imperiilor, s‑a constatat că
mai mulți oameni din Caraibe sau din
sub‑continentul indian au venit în Ma‑
rea Britanie, iar mai mulţi musulmani
s‑au stabilit în Franța decât în orice
altă perioadă anterioară.
Nici Marea Mediterană nu este de‑
parte de istoria zbuciumată a Europei
continentale. De‑a lungul timpului,
aceasta a fost martora, atât unor vio‑
lenţe fără margini, cât şi unor migrații
în masă. Marele istoricul francez Fer‑

nand Braudel5, un specialist de necon‑
testat în istoria Mării Mediterane scria
că istoria sa este extrem de complica‑
tă, dar poate fi decelat un fel de tipar
distinct, un fel de geografie a migrației
umane. Şi conchide istoricul francez,
această poveste a „popoarelor Mării”,
care datează de peste 3000 ani, ne
spune cu ce se poate confrunta Eu‑
ropa, în secolul 21, în cazul în care
Orientul Mijlociu și Africa de Nord ar
deveni nelocuibile din cauza războa‑
ielor interne şi/sau încălzirii globale.
Şi totuşi, în ciuda tensiunilor exis‑
tente, niciun stat membru UE nu a re‑
curs la acest Articol 222 – clauza de
solidaritate a UE.
În urma atacurilor teroriste din
Franța, Guvernul acestei ţări a recurs,
în ultimă instanţă, la Articolul 42.7 din
Tratatul Uniunii Europene (TUE), re‑
spectiv clauza de apărare reciprocă6.
Decizia de punere în aplicare a cla‑
uzei de solidaritate – Articolul 222 –
prevede clar că nu se poate recurge
la prevederile acestei clauze dacă nu
au fost epuizate măsurile de protec‑
ţie civilă, iar Guvernul francez nu îşi
epuizase această capacitate. În plus,
Franţa ar fi dorit o formă de sprijin
5
Braudel, Fernand, La Méditerranée.
l’histoire et l’espace, Une étude, accesată la:
ePub – eBook: anonfiles.xyz/book/f/livre.php
6,
Versiunea consolidată a Tratatului pri‑
vind Uniunea Europeană şi a Tratatului privind
funcţionarea Uniunii Europene, .Jurnalul Ofici‑
al al Uniunii Europene, 2008/C 115/01, ISSN
1830‑3668, Anul 51, Ediţia în limba română,
accesată la: https://www.ecb.europa.eu/ecb/
legal/pdf/
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care era în afara jurisdicției clauzei:
o intervenție militară în afara UE. În
esenţă, clauzei de solidaritate îi lip‑
seşte dimensiunea externă, ceea ce a
făcut, în final, să nu se poată recurge
la ea, de exemplu, în cazul atacurilor
de la Paris.
La nivelul UE, există un dispozitiv
de protecţie civilă care poate fi uşor
accesat şi care şi‑a dovedit, în mul‑
te instanţe, eficienţa. Acest dispozitiv
este format, din partea Consiliului Eu‑
ropean, de Mecanismul integrat pen‑
tru răspuns politic la crize (IPCR), iar
din partea Comisiei, de Mecanismul
de protecție civilă (CPM), fiecare în‑
deplinind roluri diferite. Astfel, IPCR
este menit să accelereze procesul de
luare a deciziilor între statele mem‑
bre, în timpul unei crize, în timp ce
CPM coordonează răspunsurile la cri‑
ze atât în statele membre UE, cât şi în
statele ne‑membre UE, inclusiv Islan‑
da, Turcia, Serbia și fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei.
Istoria acestui Articol 222 – clauza
de solidaritate – este deosebit de in‑
teresantă. Ideea a început să prindă
contur după atacurile teroriste din 11
septembrie 2001 din SUA şi, iniţial, a
fost gândită ca o reflectare a Artico‑
lului 5 – clauza de apărare a NATO.
După ce Europa a trecut şi prin şocul
atacurilor teroriste de la Madrid, din
martie 2004, clauza de solidaritate
a fost gândită, tot mai mult, sub for‑
ma unui mecanism de ultimă instanță
care venea în completarea Mecanis‑

mului de protecție civilă a UE. Pe con‑
siderentul că principala amenințare a
teritoriului european venea de la un
număr restrâns de forțe non‑statale,
cum ar fi rețelele teroriste sau riscuri‑
le de mediu, clauza de solidaritate ve‑
nea ca răspuns la această cerinţă: un
stat membru care se confruntă cu un
atac terorist sau un dezastru natural
de amploare (de ex., o scurgere chi‑
mică sau inundații masive) trebuie să
aibă posibilitatea să solicite sprijinul
celorlalte state membre, inclusiv sub
forma unor elemente militare aflate
sub control civil.
Răspunde Articolul 222 – clauza
de solidaritate – provocărilor cu care
se confruntă UE în ultima vreme?
Mediul de securitate al UE se schim‑
bă dramatic, iar Uniunea trebuie să
facă faţă atât amenințărilor de mediu
(inundațiile, incendiile forestiere, ac‑
cidentele industriale etc.) la care UE
poate răspunde prin intermediul unor
mecanisme de protecție civilă, cât şi
atacurilor teroriste, dezastrelor provo‑
cate de om și incidentelor de agresiu‑
ne inter‑statală, din ce în ce mai frec‑
vente şi, în mod evident, puse la cale
de factori ostili externi.
În anii precedenţi, statele membre
UE fuseseră în măsură să atenue‑
ze impactul migrației prin abordarea
la sursă a cauzelor sale profunde și,
într‑o oarecare măsură, uniformizarea
efectelor sale. Refugiații din statele
din prima linie, cum era, de exemplu,
Malta, au fost relocaţi, iar standardele
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de azil au fost armonizate, refugiații
nefiind tentaţi, în acel moment, să se
îndrepte în masă către cel mai favora‑
bil stat membru. Situaţia s‑a schimbat
însă în 2015 şi la începutul lui 2016.
Numărul mare de refugiați care fug
de războaiele din propriile lor ţări sau
din ţările învecinate pune o presiune
acută pe zonele de frontieră ale UE,
iar mulți migranți ilegali nu se mai în‑
cadrează în mecanismele de relocare
a refugiaților în Europa, fluxurile de
migranţi generând, astfel, tensiuni în
interiorul UE.
Având în vedere contextul extern
tot mai dificil de abordat, unele state
membre au ajuns acum să desfășoare
în plan intern mijloacele pe care ante‑
rior le utilizau în plan extern. Nu este
de mirare că statele membre UE au
căutat să clarifice sensul Articolului
222 din TFUE, pentru a vedea dacă
nu este cumva relevant şi pentru anu‑
mite situaţii care, poate, nu au fost
prevăzute de iniţiatori.
Pentru a răspunde acestor preocu‑
pări, UE a elaborat o legislație secun‑
dară: Decizia de punere în aplicare
a clauzei de solidaritate (2014/415 /
UE)7, care delimitează domeniul juris‑
dicţional de aplicare a Articolului 222
și, prin urmare, chestiunea delicată
teritorială: poate clauza de solidarita‑

te să fie aplicată unor situații în afara
UE? Răspunsul este clar: nu se poate
aplica. Chiar dacă un stat membru ar
putea recurge la clauza de solidarita‑
te, ca răspuns la un atac terorist/dez‑
astru, să spunem, care își are originea
în afara UE, acesta trebuie să se afle
pe teritoriul unui stat membru, la fel ca
şi răspunsul colectiv. Mai mult decât
atât, deși structurile de politică exter‑
nă ale UE trebuie să fie implicate în
punerea în aplicare a Articolului 222,
rolul lor este non‑operațional și, cu
preponderenţă, informațional. Sarcina
principală a Serviciului European de
Acțiune Externă și a Înaltului Repre‑
zentant/Vicepreşedintele pentru politică externă F. Mogherini este de a ra‑
porta cu privire la cauzele și efectele
crizei externe.
În conformitate cu Decizia de pu‑
nere în aplicare, condiţia principală
de activare este ca un stat membru
confruntat cu o criză să fi epuizat toa‑
te resursele disponibile, atât la nivel
național, cât și prin intermediul aran‑
jamentelor obişnuite de protecţie civi‑
lă ale UE. De asemenea, Decizia de
punere în aplicare stabilește procedu‑
ra pe baza căreia se poate invoca și
declanşa clauza de solidaritate.
Deşi printre guvernele statelor
membre UE pare să prevaleze ideea
unei clauze de solidaritate bazate pe
un puternic răspuns colectiv la noua
gamă de crize de securitate internă
cu care se confruntă UE, exisă şi voci

7
DECIZIA CONSILIULUI din 24 iunie
2014 privind modalitățile de punere în aplicare
de către Uniune a clauzei de solidaritate
(2014/415/UE), în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 192, Legislaţie, ISSN 1977/0782,
An 57, Ediţia în limba română, accesată la:
eur‑lex.europa.eu/legal‑content/RO/TXT/PDF/
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care îşi exprimă temerea că Artico‑
lul 222 ar putea fi folosit inadecvat.
Astfel, ar putea obliga statele să răs‑
pundă la o criză internă de securita‑
te, care să presupună acţiuni cu grad
ridicat de risc (de exemplu, în teritorii
care nu se află pe continentul euro‑
pean). De asemenea, s‑ar putea ajun‑
ge în situaţia de a se recurge la instru‑
mente folosite exclusiv în incidente
ostile din străinătate. În cazul în care
un guvern doreşte să recurgă la cla‑
uza de solidaritate, ca răspuns la un
atac terorist, poate oare să utilizeze
forţe de poliție sau de armată puse la
dispoziţie de un alt stat membru, deşi
acest lucru contravine prevederilor
constituţionale privind utilizarea forței
pe propriul său teritoriu? Decizia de
punere în aplicare pare să restrângă,
de altfel, şi interpretarea noţiunii de
„teritoriu al unui stat membru”, pentru
a evita posibilitatea apariţiei unor situ‑
aţii în care, să spunem, o ambasadă
din străinătate ar fi atacată de grupări
teroriste sau o navă comercială care
arborează pavilionul său ar fi pirata‑
tă.8
Toate aceste situaţii, reale sau ipo‑
tetice, pun, fundamental, în discuţie,
modul în care UE trebuie să gestio‑
neze șocurile de securitate interne,
ale căror cauze profunde se află în
afara teritoriului său. Există şi discuţii
privind o posibilă relaţionare între cla‑

uza de solidaritate şi Politica de se‑
curitate şi apărare comune (PSAC).
În cazul în care clauza este activată,
răspunsul UE trebuie să se limiteze la
teritoriul statelor membre, în schimb,
operațiunile PSAC pot fi utilizate nu‑
mai în afara Uniunii.
Există analişti care consideră că,
prin extinderea domeniului jurisdicţio‑
nal al Articolelor 222 și 42.7, ar putea
apărea anumite riscuri. Există oare
riscul ca solidaritatea să fie „tranzac‑
ţionată”, un stat membru intrând în
acest „joc” al solidarităţii pentru a obţi‑
ne un „capital” pe care să‑l „tranzacţi‑
oneze” în schimbul unui posibil sprijin
într‑o altă criză?.
În virtutea Articolului 222, PSAC
poate fi chemat să joace, în continu‑
are, un rol important. În cazul în care,
de exemplu, sunt desfăşurate resur‑
se militare în interiorul UE, structuri‑
le decizionale şi de coordonare ale
PSAC pot fi utile. În această situaţie,
Decizia de punere în aplicare lasă la
latitudinea statelor membre să decidă
ce resurse să fie disponibile în caz de
criză. Decizia de punere în aplicare
se referă doar la răspunsul Uniunii și
nu încalcă, în conformitate cu articolul
222, alineatul 2, dreptul statelor mem‑
bre, de a se organiza așa cum consi‑
deră necesar.
În cazul în care Articolul 222 ar
fi invocat în timpul actualei crize a
migrației, misiuni PSAC ar putea fi
cu uşurinţă stabilite sau, în cazul în
care există, reactivate. În acest sens,

8
Parkes, Roderick, Migration and
terrorism, the new frontiers for European
solidarity, nr. 38, decembrie 2015, accesat la:
www.iss.europa.eu/publications/
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există deja EUCAP Sahel Niger,
pentru a controla migraţia în Africa,
sau EUNAVFOR, o misiune creată
anul trecut pentru a patrula în apele
internaționale ale Mării Mediterane.
O secţiune a Deciziei de punere în
aplicare a clauzei de solidaritate se
referă la posibilitatea de a face evalu‑
ări europene comune privind anumite
amenințări. Consiliul European este,
astfel, îndrituit, să solicite rapoarte de
la instituțiile și agenţiile UE cu privire
la riscurile de importanţă majoră. Este
premisa unui răspuns pro‑activ şi efi‑
cient la orice tip de criză. Uniunea Eu‑
ropeană are mecanisme funcţionale,
preventive, integrate în dinamica sa
de politici comunitare, care pot fi ac‑
tivate în cazul unor riscuri majore şi
care pot atenua impactul unor posibi‑

le dezastre, atât în interiorul, cât şi în
afara UE. Articolele 222 și 42.7 sunt
concepute doar ca instrumente de ul‑
timă instanță.

Poate că UE este mai rezisten‑
tă decât cred mulţi, dar problema
nu este numai instituțională. De‑a
lungul istoriei sale, Europa nu a
reușit să integreze influxurile suc‑
cesive, astfel încât populaţia de di‑
ferite etnii a avut tendinţa, în multe
momente, de a se enclaviza. Re‑
sentimentele se pot amplifica atât
în interiorul, cât și în afara acestor
comunități închise. Poate cultura
europeană, altfel atât de generoa‑
să cu locuitorii săi, să devină acel
creuzet care să genereze atât de
mult dorita unitate în diversitate?
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Instrumente ale Uniunii
Europene pentru
combaterea terorismului
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Cuvinte cheie: Uniunea Europeană, terorism, strategie, Securitate,
combatere, radicalizare, directive, regulament.

Abstract: Uniunea Europeană repre‑
zintă, în opinia noastră, cel mai de suc‑
ces proiect integraționist inițiat vreoda‑
tă pe bătrânul continent, reușind, după
mai bine de 60 ani de evoluție treptată,
să realizeze un nivel de armonizare,
pe diferite sectoare, fără echivalent
în peisajul organizațiilor internaționale
contemporane. Acest fapt se reflec‑
tă și pe planul relațiilor internaționale
unde, pe lângă politicile distincte ale
statelor membre, Uniunea Europeană
beneficiază și de instrumentul Politicii
Europene de Securitate Comună, me‑
nit a sprijini eforturile Uniunii de a juca
un rol important pe arena mondială.
Cu toate acestea, aspectul în cauză
aduce după sine, într‑o lume globali‑
zată, unde atât beneficiile, cât și ris‑
curile se mondializează cu rapiditate,
o serie de riscuri și amenințări noi,
una dintre acestea fiind terorismul,
cu tot ce înseamnă consecințele sale
dramatice. În fața acestei provocări,

Uniunea este obligată să adopte mă‑
surile necesare salvgardării securității,
libertății și prosperității cetățenilor săi.

1. Considerații introductive
Uniunea Europeană reprezintă for‑
ma actuală a construcției comunitare
începute în perioada imediat următoa‑
re încheierii celui de‑al Doilea Război
Mondial. Astfel, prima organizație de
integrare apărută în spațiul continentu‑
lui european, Comunitatea Europeană
a Cărbunelui și Oțelului (înființată prin
Tratatul de la Paris, semnat în 1951),
avea ca obiective, în afară de deter‑
minările economice ale asigurării flu‑
xului liber al mijloacelor de producție
(în speță: cărbune și oțel), menținerea
unui climat internațional stabil, în Eu‑
ropa, și evitarea unei conflagrații vii‑
toare, prin intermediul controlului exer‑
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citat de la nivel supranațional asupra
potențialului industrial al Germaniei și
utilizarea acestuia, în condiții de su‑
praveghere, pentru sprijinirea efortului
comun de combatere a amenințării so‑
vietice.
Totuși, construcția comunitară nu
și‑a stopat devenirea sa în acest sta‑
diu, ci a trecut rapid la noi sectoare
de colaborare și, ulterior, integrare,
semnarea Tratatului instituind Comu‑
nitatea Economică Europeană si a
Tratatului Instituind Comunitatea Eu‑
ropeană a Energiei Atomice (Roma,
1957) transferând atenția statelor
membre spre crearea unei uniuni va‑
male și, treptat, a unei piețe comune
în toate sectoarele economice. Totuși,
noile obiective și nivelul de dezvolta‑
re economică adus de acestea nu au
determinat abandonarea ideii de con‑
struire a unei identități europene atât
în domeniul securității, cât și în cel al
politicii externe. Eșecurile suferite pe
primul palier, cum ar fi abandonarea
planului Pleven, nu au fost definitive,
Cooperarea Politică Europeană, con‑
stând, la început, în întâlniri periodice
ale miniștrilor de Externe ale statelor
membre, conducând, treptat, la con‑
sacrarea legală a unei Politici Exter‑
ne și de Securitate Comună, definită
prin Tratatul pentru Uniunea Europea‑
nă, semnat la Maastricht, în 1992, și
dezvoltată ulterior, până la atingerea
formei actuale, al cărei principal sediu
al materiei îl reprezintă Tratatul pentru
Funcționarea Uniunii Europene (Lisa‑
bona, 2007).

În ceea ce privește terorismul,
acesta reprezintă una dintre noțiunile
cele mai dificil de definit din domeniul
științelor securității și nu numai.
După cum se exprimă anumiți
specialiști în domeniu, „primele încer‑
cări de definire a terorismului, din punct
de vedere juridic, au apărut în timpul
«Conferinţelor Internaţionale pentru
Unificarea Legii Penale», prin interme‑
diul lui Quintilliano Saladana, care a
introdus, în 1925, în cadrul Academiei
de la Haga, conceptul de «crimă inter‑
naţională» (ce includea, în sfera sa de
definire, crimele împotriva drepturilor
omului şi crimele comise împotriva şe‑
filor statelor străine sau a reprezentan‑
ţilor diplomatici ai acestora). Din cauza
inabilităţii statelor de a cădea de acord
asupra definirii «crimei politice» sau a
determinării exacte a ceea ce constitu‑
ie un act terorist, patru conferinţe inter‑
naţionale au eşuat în încercarea de a
defini terorismul.”1
„În cadrul conferinţei de la Co‑
penhaga din anul 1935 se ajunge la
definirea juridică a terorismului ca
«act voluntar comis împotriva vieţii,
integrităţii fizice, sănătăţii sau libertăţii
oficialităţilor; orice act care primejdu‑
ieşte o comunitate, creează o stare
de teroare în vederea schimbării au‑
Terorismul – dimensiune geopolitică și
geostrategică. Războiul terorist. Războiul îm‑
potriva terorismului, Centrul de Studii Strate‑
gice de Securitate din cadrul Academiei de
Înalte Studii Militare (în prezent: Universitatea
Națională de Apărare „Carol I”), București,
2002, extras de pe cssas.unap.ro, accesat
05.03.2016.
1
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este deopotrivă armă şi victimă, călău
şi condamnat.”5

torităţii publice sau împiedicarea ac‑
ţiunilor acesteia, sau care urmăreşte
deranjarea relaţiilor internaţionale».”2
„Prima «Conferinţă a Ligii Naţiu‑
nilor pentru prevenirea şi pedepsi‑
rea terorismului» a avut loc între anii
1935‑1936, în cadrul acesteia adop‑
tându‑se definirea actelor teroriste ca
«actele criminale îndreptate împotriva
unui stat, astfel gândite şi concepute
să creeze teroare în minţile persoa‑
nelor particulare, a grupurilor sociale
sau a opiniei publice».”3
„În 1972, administraţia americană
a înaintat, în cadrul celei de‑a şasea
Adunări Generale a ONU, memoriul
«Propunerea SUA privind legiferarea
convenţiei pentru prevenirea şi pe‑
depsirea anumitor acte de terorism
internaţional», finalizată cu decizia
ONU de a stabili un «Comitet Ad Hoc
pentru terorismul internaţional». La 9
decembrie 1985, ONU a adoptat pen‑
tru prima dată o rezoluţie de condam‑
nare a actelor teroriste, definindu‑le
ca «acte criminale».”4
„Terorismul se prezintă ca un feno‑
men social extrem de complex, con‑
stând în manifestarea spectaculoa‑
să a violenţei, cu scopul de a atrage
atenţia, a înspăimânta, a chinui şi a
impune un anumit tip de comporta‑
ment, uneori, pur şi simplu pentru a
teroriza, printr‑o gamă foarte diversi‑
ficată de acţiuni‑limită, în care omul

2. Europa și fenomenul terorist
Urmărindu‑și obiectivele de a deve‑
ni un actor de prim rang al sistemului
internațional contemporan și de a pre‑
lua din sarcinile în domeniul salvgar‑
dării securității cetățenilor săi, Uniunea
și‑a consolidat instrumentele PESC/
PSAC reacționând, în general post‑fac‑
tum, la evoluțiile mediului internațional
de securitate. Astfel, evenimente pre‑
cum căderea blocului comunist, Primul
Război din Golf, confruntările sânge‑
roase din spațiul fostei Iugoslavii sau
loviturile aeriene împotriva acestui
stat au determinat, fiecare, modificări
ale instrumentelor juridice care deser‑
vesc arhitectura de securitate euro‑
peană. Nici fenomenul terorist nu face
excepție, diversele atentate produse
în Europa și în lume, între care cele
de la 11 septembrie 2001 se remarcă
prin tragismul deosebit, au determinat
reacții din partea decidenților europeni.
Observăm, din acest punct de vede‑
re, două tendințe. Prima dintre acestea
este adaptarea destul de rapidă la no‑
ile provocări, prin adoptarea de instru‑
mente juridice apte de a conferi cadrul
necesar acțiunii concrete a Uniunii,
chiar dacă, uneori, imposibilitatea ar‑
monizării intereselor statelor membre
face imposibilă luarea unei decizii de
implicare efectivă în soluționarea unei
crize. Cea de‑a doua este reprezenta‑

Ibidem.
Ibidem.
4
Ibidem.
2
3

5
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Ibidem.

tă de o oarecare inerție a acțiunii Uni‑
unii, reformele sau inovațiile în materia
politicii externe sau a securității fiind,
în general, posterioare evenimentelor
care le‑au facut necesare, această
tendință diminuând din forța Uniunii
Europene pe plan internațional.
În ceea ce privește un scurt istoric
al atentatelor teroriste, produse în Eu‑
ropa, după anul 1989, se pot menționa
o serie de evenimente marcante. Spre
exemplu, în data de 25 iulie 1995, în
Franța, o bombă a explodat într‑un
tren aflat în stația „Saint‑Michel” din
Paris, cauzând moartea a opt per‑
soane. Atribuit extremiștilor islamiști
algerieni, atentatul a fost cel mai sân‑
geros dintr‑o serie de acțiuni teroriste
comise în vara anului 1995 și soldate
cu peste 200 de răniți. Mai târziu, în
15 august 1998, în Marea Britanie, un
atentat cu mașină‑capcană la Oma‑
gh (centrul provinciei Ulster) a cauzat
moartea a 29 de persoane și rănirea
altor 220. Atentatul a fost revendicat
de o facțiune disidentă a organizației
Armata Republicană Irlandeză (IRA) și
care se opunea procesului de pace din
Irlanda de Nord. Mai târziu, pe 11 oc‑
tombrie 2002, în Finlanda, un atentat
cu bombă în centrul comercial Vantaa,
din apropiere de Helsinki, s‑a soldat cu
șase morți, printre care autorul (un stu‑
dent de 19 ani), și peste 80 de răniți.6
Unul dintre cele mai sângeroase
atentate ale ultimilor ani s‑a produs pe

11 martie 2004, în Spania. Zece bom‑
be au explodat la Madrid și în suburbi‑
ile sale, la bordul a patru trenuri, pro‑
vocând moartea a 191 de persoane
și rănirea a peste 2.000. Seria neagră
continuă în 7 iulie 2005, în Marea Bri‑
tanie, cu patru atentate sinucigașe,
comise simultan în trei rame de me‑
trou și într‑un autobuz din Londra,
care s‑au soldat cu 56 de morți și 700
de răniți. Atacurile au fost revendica‑
te de o grupare care a susținut că se
numește Al‑Qaeda.7
Ulterior, pe 22 iulie 2011, în Norve‑
gia, un extremist de dreapta, Anders
Behring Breivik, a detonat o bombă în
apropierea sediului guvernului de la
Oslo, după care la scurt timp s‑a de‑
plasat pe insula Utoya, unde avea loc
o tabără de vară a tinerilor socialiști
norvegieni, ucigând 69 de persoane,
majoritatea dintre ei adolescenți. El
execută o pedeapsă de 21 de ani de
închisoare, pedeapsa maximă în Nor‑
vegia, care va putea fi prelungită pe
termen nedeterminat dacă autorul va
fi considerat periculos. Și în 18 iulie
2012, în Bulgaria, cinci turiști israeli‑
eni au fost asasinați pe aeroportul din
Burgas, în urma exploziei unei bombe
plasate într‑un autocar. Șoferul aces‑
tuia și autorul atentatului au decedat
de asemenea în atentat. Israelul a
acuzat că la originea atacului s‑a aflat
mișcarea libaneză Hezbollah. În in‑
tervalul 11-19 martie 2012, în Franța,
Mohamed Merah (23 de ani) a ucis trei

6
www.agerpres.ro, Cele mai grave aten‑
tate teroriste din Europa începând din 1995
(cronologie), 07.01.2015, accesat 05.03.2016.
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militari cu focuri de armă la Toulouse
și Montauban (Sud‑Vestul Franței), iar
pe 19 martie trei copii și un profesor
la colegiul evreiesc „Ozar Hatorah”
din Toulouse. Autorul a fost omorât de
poliție pe 22 martie, după un asediu de
32 de ore asupra apartamentului său.8
Pe 22 mai 2013, în Marea Britanie,
un militar britanic, Lee Rigby (25 de
ani), a fost ucis de doi bărbați în apro‑
pierea unei cazarme a Artileriei rega‑
le în Woolwich, cartier din Sud‑Estul
Londrei. Potrivit martorilor, cei doi
agresori au încurajat trecătorii să fil‑
meze scena în timp ce ei strigau „Alla‑
hu akbar!”, după care au fost arestați
de poliție, iar în 24 mai 2014, în Bel‑
gia, un bărbat a deschis focul în holul
de la intrarea în Muzeul evreiesc din
Bruxelles, ucigând patru persoane,
printre care un cuplu de turiști israeli‑
eni. Reținut la Marsilia (Sudul Franței),
presupusul autor, francezul de origine
algeriană Mehdi Nemmouche (29 de
ani), a fost predat la finalul lunii iu‑
lie justiției belgiene, care l‑a inculpat
pentru „asasinat în context terorist” și
l‑a plasat în arest preventiv.9
Europa este șocată din nou pe 7
ianuarie 2015, către ora locală 11.30
(12.30, ora României), când doi băr‑
baţi îmbrăcaţi în negru, cu cagule pe
faţă şi înarmaţi cu arme automate,
deschid focul la sediul publicației sati‑
rice Charlie Hebdo din Paris, în plină
şedinţă de redacţie, strigând „Allahu
8
9

akbar!”, ucid 12 persoane, după care
fug cu o maşină către Nord‑Estul Pa‑
risului.10 Teroarea va atinge, însă, noi
culmi după ce şapte militanți islamişti
comit o serie de atentate sinucigaşe în
câteva puncte din Paris, în data de 14
noiembrie 2015, cum ar fi arena spor‑
tivă Stade de France, situată la perife‑
ria Parisului, în fața căreia trei terorişti
s‑au aruncat în aer în momentul desfă‑
şurării unui meci de fotbal amical între
selecţionatele Franţei şi Germaniei, în
timp ce, aproape simultan, alţi trei tero‑
rişti comit atacuri sinucigaşe în Clubul
Bataclan, unde se afla în desfășurare
un concert rock și un alt atac sinuci‑
gaş are loc în zona Voltaire din Paris.
În ziua următoare atentatului, bilanțul
acestuia ajunge, deja, la 132 de morţi
şi 349 de răniţi, dintre care 99 în stare
gravă, ceea ce face ca atentatul de la
Paris să fie cel mai grav atac terorist
comis în Europa Occidentală, după
cel de la Lockerbie (Scoția), săvârşit
în 1988 la bordul unui avion de linie și
soldat cu 270 de morți.11

3. Uniunea Europeană împotriva
terorismului. Documente
programatice şi legislative

De‑a lungul perioadei analizate,
confruntată fiind cu întregul spectru al
10
Valentin Vidu, Filmul evenimentelor din
Franţa, începând cu atacul de la Charlie Heb‑
do, www.mediafax.ro, 09.01.2015, accesat
05.03.2016.
11
Mihai Drăghici, Atentate teroriste la
Paris, www.mediafax.ro, 15.11.2015, accesat
05.03.2016.
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metodelor teroriste de acțiune, o par‑
te dintre acestea fiind exemplificate
mai sus și cu imaginea și rezonanța
unor evenimente petrecute în exteri‑
orul spațiului european, dar cu impact
direct sau indirect asupra întregii lumi,
cum ar fi atentatele teroriste de la 11
septembrie 2001, Uniunea Europea‑
nă și‑a cristalizat propria abordare a
combaterii fenomenului terorist, pe
care a cuprins‑o într‑o serie de docu‑
mente programatice, dar și de acte
normative, toate fiind menite a ofe‑
ri liniile directoare sau mecanismele
concrete ale unei lupte pe care întrea‑
ga lume este constrânsă să o poarte
și în cadrul căreia niciun moment de
neglijență nu poate fi permis, fără a se
solda cu consecințe tragice.
„Primul demers în această direc‑
ţie s‑a concretizat în adoptarea, de
către Consiliul European – structură
care defineşte liniile directoare politi‑
ce generale ale UE – a unui «Plan de
acţiune antiteroristă», ale cărui pre‑
vederi au fost transpuse, ulterior, în
instrumente legislative, implementate
la nivelul tuturor statelor membre. Do‑
cumentul de bază în domeniul luptei
împotriva terorismului la nivel comu‑
nitar – Decizia‑cadru 2002/475/JAI
privind combaterea terorismului – a
fost adoptat în iunie 2002, pentru a
asigura caracterul integrat al abordă‑
rii infracţiunilor teroriste la nivelul UE.
Este de menţionat faptul că, anterior
acestei decizii, doar şase state mem‑
bre UE aveau în legislaţia naţională

prevederi care să incrimineze infrac‑
ţiunea de terorism.”12
„Această decizie‑cadru (2002/475/
JAI) și decizie de modificare (2008/919/
JAI) impun țărilor UE să‑și alinieze
legislațiile și să introducă sancțiuni mi‑
nime pentru infracțiunile teroriste. Deci‑
ziile definesc infracțiunile teroriste, pre‑
cum și infracțiunile care privesc grupu‑
rile teroriste sau infracțiunile legate de
activități teroriste și stabilesc normele
pentru transpunere în țările UE.”13
Deciziile menţionate definesc con‑
ceptul de infracțiune teroristă ca o
combinație de două elemente: obiec‑
tive (crimă, vătămări corporale, luarea
de ostatici, șantajul, comiterea unor
atacuri, amenințarea de a săvârși ori‑
care dintre faptele de mai sus etc.) și
subiective (fapte săvârșite cu scopul
de a intimida grav o populație, de a de‑
stabiliza sau de a distruge structurile
unei țări sau organizații internaționale,
sau de a constrânge puterile publice
să se abțină de la a îndeplini un act
oarecare). În continuare, un grup te‑
rorist este definit ca fiind o asociere
structurată, formată din două sau mai
mult de două persoane, stabilită în
timp și care acționează concertat în
vederea săvârșirii de infracțiuni tero‑
riste.14
Strategii ale Uniunii Europene şi ale
Alianţei Nord‑Atlantice în prevenirea şi com‑
baterea fenomenului terorist, extras de pe
www.sri.ro, accesat 06.03.2016.
13
Ibidem.
14
Norme UE privind infracțiunile teroriste
și sancțiunile aferente, www.eur‑lex.europa.
eu, 02.06.2015, accesat 06.03.2015.
12
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De asemenea, deciziile solicită fi‑
ecărei țări UE să incrimineze faptele
pregătitoare ca fiind infracțiuni legate
de activități teroriste. Exemplele in‑
clud provocările publice de a comite
o infracțiune de terorism, recrutarea
și instruirea pentru terorism și furtul,
șantajul sau falsificările cu scopul de
a săvârși infracțiuni teroriste. În conti‑
nuare, deciziile impun statelor mem‑
bre să incrimineze actele de instigare,
complicitate sau tentativă, precum și
încercarea de a săvârși anumite tipuri
de infracțiuni, să stabilească pedep‑
se penale pentru persoanele juridice
și să prevadă reguli și praguri pentru
pedepse și sancțiuni, să stabileas‑
că competența în ceea ce privește
infracțiunile teroriste, atunci când
infracțiunea este săvârșită pe terito‑
riul țării respective sau la bordul unei
nave sub pavilionul său sau a unei ae‑
ronave înregistrate în țara respectivă,
să stabilească competența dacă au‑
torul infracțiunii este resortisantul sau
rezidentul țării respective, infracțiunea
este săvârșită în beneficiul unei
entități juridice de pe teritoriul aceste‑
ia, infracțiunea este săvârșită împotri‑
va populației sau instituțiilor din țara
UE sau împotriva unei instituții UE
cu sediul în respectiva țară, să sta‑
bilească competența în cazul în care
refuză predarea sau extrădarea unei
persoane suspectate sau condamna‑
te pentru săvârșirea unei infracțiuni
teroriste, să coopereze cu alte țări din
UE și să decidă care dintre acestea
își asumă jurisdicția atunci când sunt

implicate mai multe țări într‑un anumit
caz și să adopte măsuri pentru a asi‑
gura asistență adecvată pentru famili‑
ile victimelor.15
Remarcăm, în acest context, promptitudinea cu care Comunitățile Euro‑
pene reacționează la amenințarea
teroristă, și solidaritatea pe care o
manifestă cu statele victime ale feno‑
menului terorist, indiferent de situarea
lor geografică în afara continentului
european. Practic, prin acest efort,
Comunitățile din acel moment (actu‑
almente Uniunea) își asumă un rol
global în efortul de combatere a tero‑
rismului, întărindu‑și calitatea de ac‑
tor de sine stătător pe scena relațiilor
internaționale, independente și diferite
de statele componente. Totuși, după
această reușită legislativă se ridică o
întrebare firească, despre modul cum
inițiativa descrisă a fost transpusă în
practică.
În legătură cu acest aspect, în ra‑
portul din septembrie 2014 privind
punerea în aplicare a deciziei‑cadru
2008, Comisia Europeană remar‑
că faptul că „majoritatea țărilor UE
(în afară de Irlanda și Grecia) au
adoptat măsuri pentru incriminarea
infracțiunilor recent introduse, precum
provocările publice, recrutarea și in‑
struirea pentru terorism.” De aseme‑
nea, este subliniat faptul că „există în
continuare anumite chestiuni nerezol‑
vate privind modalitatea în care pune‑
rea în aplicare a acestei decizii‑cadru
15
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în legislația națională a țărilor UE va
afecta provocarea indirectă și incrimi‑
narea faptelor săvârșite de așa‑zișii
«actori individuali».” 16
Totuși, același raport identifică și
anumite aspecte în cazul cărora pro‑
gresele efectuate nu sunt considerate
suficiente, menționate, însă, sub for‑
ma sublinierii unor aspecte care tre‑
buie îmbunătățite. Dintre acestea, ob‑
servăm „necesitatea unei abordări mai
ample pentru ca aplicarea legii să se
axeze pe prevenirea timpurie a radi‑
calizării și a recrutării pentru terorism”
sau „monitorizarea și evaluarea apli‑
cării măsurilor de drept penal privind
terorismul, acordând atenția cuvenită
protecției drepturilor fundamentale.”17
Un alt document analizat este chiar
Strategia Europeană de Securitate.
Intitulat „O Europă mai sigură într‑o
lume mai bună”, acesta are meritul de
a fi identificat, pentru prima dată într‑o
astfel de formă, la nivel european,
principalele riscuri și amenințări la
adresa securității europene, precum
și o serie de valori după care Uniunea
se conduce în combaterea acestora.
După cum spunea și principalul
inițiator și promotor al Strategiei, Javi‑
er Solana, fost Înalt Reprezentant
pentru PESC, „Strategia europeană
de securitate a fost adoptată în de‑
cembrie 2003 și a devenit un reper în
dezvoltarea politicii externe și de se‑
curitate a UE. Pentru prima dată, UE
16
17

Ibidem.
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a convenit asupra unei evaluări comu‑
ne a amenințării și a stabilit obiective
clare pentru promovarea intereselor
sale în materie de securitate, pe baza
valorilor noastre principale.”18
În ceea ce privește terorismul,
acesta este identificat, de către Stra‑
tegie, ca una dintre amenințările
cheie la adresa securității europene.
Conform acesteia, „terorismul re‑
prezintă un risc pentru viaţă; acesta
presupune costuri semnificative; te‑
rorismul are drept scop subminarea
deschiderii şi a toleranţei societăţilor
noastre şi reprezintă o ameninţare
strategică crescândă pentru întreaga
Europă. Din ce în ce mai mult, miş‑
cările teroriste dispun de resurse im‑
portante, sunt conectate prin reţele
electronice şi sunt gata să recurgă la
o violenţă nelimitată pentru a produce
daune masive. Cel mai recent val de
terorism este global ca arie de aco‑
perire şi este legat de un extremism
religios violent. Acesta este rezultatul
unor cauze complexe. Acestea includ
presiunea modernizării, crizele cultu‑
rale, sociale şi politice, precum şi alie‑
narea tinerilor care trăiesc în societăţi
străine. Acest fenomen face parte, de
asemenea, din propria noastră socie‑
tate. Europa este atât o ţintă, cât şi o
bază pentru un asemenea tip de te‑
18
Javier Solana, Raport privind punerea în
aplicare a Strategiei Europene de Securitate
– Asigurarea securității într‑o lume în schim‑
bare, Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Euro‑
pene, Luxemburg, 2009, extras de pe www.
consilium.europa.eu, accesat 05.03.2016.
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rorism: statele europene sunt ţinte şi
au fost atacate. Baze logistice ale Al
Qaeda au fost descoperite în Regatul
Unit, Italia, Germania, Spania şi Bel‑
gia. Este indispensabilă acţiunea con‑
certată la nivel european.”19
Observăm amploarea percepu‑
tă a nivelului acestei amenințări nu
doar din fermitatea formulării textului,
dar și din întinderea spațiului dedi‑
cat domeniului analizat, sau din pla‑
sarea acestuia aproape de debutul
Strategiei, ceea ce sugerează faptul
că terorismul este văzut ca una din‑
tre cele mai importante și prezen‑
te amenințări la adresa securității
cetățenilor europeni. Totuşi, Strategia
nu se rezumă la aceste referiri la fe‑
nomenul terorist, ci îl amintește și în
contextul altor amenințări identificate,
ce ar putea fi relaționate, prin mijloa‑
cele și posibilitățile de transpunere în
practică, cu terorismul. Spre exemplu,
în cadrul amenințării denumite Prolife‑
rarea armelor de distrugere în masă,
este subliniată posibilitatea ca aces‑
tea să fie utilizate de către rețelele te‑
roriste pentru îndeplinirea scopurilor
proprii. De asemenea, următoarea
amenințare analizată, Conflictele regi‑
onale, este descrisă și prin prisma fa‑
vorizării dezvoltării rețelelor teroriste,
iar Eşecul statal este văzut tot ca un
fenomen care poate servi drept ele‑
ment de favorizare a apariției, dezvol‑
19
Consiliul Uniunii Europene, Strategia
Europeană de Securitate – O Europă sigură
într-o lume mai bună, Luxemburg: Oficiul pen‑
tru Publicaţii al Uniunii Europene, 2009, p. 4

tării și persistenței rețelelor teroriste,
prin existența unor regiuni vaste, cu
acces la resurse de diferite tipuri, dar
fără a fi supuse unui control efectiv,
din partea unei autorități statale, care
să combată respectivele grupări. De
asemenea, Criminalitatea organizată
este menționată și prin prisma legă‑
turilor pe care aceste grupări le pot
avea cu terorismul.
Practic, întreaga secțiune dedi‑
cată amenințărilor cheie la adresa
securității europene este construită în
jurul referirilor la fenomenul terorist.
În ceea ce privește o parte din mă‑
surile efective adoptate în cadrul lup‑
tei împotriva terorismului, chiar Stra‑
tegia ne oferă câteva exemple. Astfel,
aceasta menționează că „după 11
septembrie, Uniunea a reacţionat cu
măsuri precum adoptarea unui man‑
dat european de arestare, iniţiative
îndreptate împotriva finanţării tero‑
rismului şi un acord privind asistenţa
juridică reciprocă cu Statele Unite ale
Americii. UE continuă să dezvolte co‑
operarea în acest domeniu şi să îşi
îmbunătăţească apărarea.”
Uniunea, conform Strategiei, „des‑
făşoară de mulţi ani o politică de com‑
batere a proliferării” și „tocmai a ajuns
la un acord asupra unui nou program
de acţiune care prevede măsuri desti‑
nate să consolideze Agenţia Europea‑
nă pentru Energie Atomică, măsuri de
intensificare a controalelor exporturi‑
lor şi de combatere a transporturilor
ilegale şi achiziţiilor ilicite. UE este
angajată pe calea realizării unei ade‑
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ziuni universale la regimurile tratatelor
multilaterale, precum şi a consolidării
tratatelor şi a dispoziţiilor acestora în
materie de verificare.”
De asemenea, „Uniunea Europea‑
nă şi statele membre au intervenit
pentru a contribui la soluţionarea con‑
flictelor regionale şi pentru a repune
pe picioare statele aflate în derivă,
inclusiv în Balcani, Afganistan şi în
Republica Democrată Congo. Resta‑
urarea bunei guvernări în Balcani,
promovarea democraţiei şi dotarea
autorităţilor din aceste regiuni cu ca‑
pacităţi pentru a face faţă criminalităţii
organizate reprezintă una dintre cele
mai eficiente căi de combatere a cri‑
minalităţii organizate în cadrul UE.”20
Modalitatea de abordare a com‑
baterii amenințărilor identificate este
descrisă tot de către Strategia de
Securitate a UE. Aceasta se expri‑
mă astfel: „conceptul nostru tradiţi‑
onal de autoapărare – de până la şi
incluzând Războiul Rece – s‑a bazat
pe ameninţarea reprezentată de inva‑
zie. Odată cu noile ameninţări, prima
linie de apărare se va situa deseori
în afara graniţelor. Noile ameninţări
sunt dinamice. Riscurile proliferării
sporesc în timp; rămase singure, re‑
ţelele teroriste vor deveni chiar şi mai
periculoase. Eşecul statal şi criminali‑
tatea organizată se răspândesc dacă
sunt neglijate – după cum am putut
vedea în Africa de Vest. Aceasta im‑
plică faptul că ar trebui să fim pregătiţi
20

să acţionăm înainte de apariţia unei
crize. Prevenirea conflictelor şi pre‑
venirea apariţiei ameninţărilor nu pot
începe prea devreme. În contrast cu
ameninţarea vizibilă masivă din timpul
Războiului Rece, niciuna dintre noile
ameninţări nu este pur militară; şi nici
nu se poate face faţă oricăreia dintre
ele prin mijloace pur militare. Fiecare
ameninţare necesită o combinaţie/un
mix de instrumente. Proliferarea poa‑
te fi urmărită prin controlul exporturilor
şi poate fi atacată prin exercitarea de
presiuni politice, economice şi de altă
natură în paralel cu abordarea cau‑
zelor politice determinante. Pentru a
face faţă terorismului poate fi necesa‑
ră combinarea de informaţii secrete
şi de mijloace poliţieneşti, judiciare,
militare şi de altă natură. În statele
aflate în derivă, pot fi necesare in‑
strumente militare pentru restabilirea
ordinii şi mijloace umanitare pentru
a face faţă crizelor imediate. Dacă în
conflictele regionale sunt necesare
soluţii politice, mijloacele militare şi o
poliţie eficientă pot fi necesare în faza
post‑conflict. Instrumentele economi‑
ce servesc pentru reconstrucţie, iar
gestionarea civilă a crizelor ajută la
restaurarea guvernării civile. Uniunea
Europeană este bine dotată, în speci‑
al pentru a răspunde unor situaţii cu
aspecte atât de multiple.”21
Din această prezentare a abordării
europene a gestionării și combaterii
amenințărilor expuse reies, în opinia
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21
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noastră, o serie de diferențe față de
abordarea fenomenului de către SUA,
de exemplu, precum și o serie de ca‑
uze ale acestora. Astfel, în general,
Statele Unite acționează în contex‑
tul unor mult mai importante resurse
disponibile, care pot susține operații
vaste destinate combaterii terorismu‑
lui direct în zonele unde proliferează
(a se vedea, spre exemplu, acțiunile
din Afganistan sau Irak)., precum și
a unei voințe politice unitare și încli‑
nate spre acțiune. În paralel, Uniunea
Europeană este oarecum deficitară la
capitolul capabilități, din cauza politicii
de reducere a bugetelor apărării din
statele membre, specifică anilor cri‑
zei financiare și nu numai, iar o voință
politică unitară, mai ales în probleme
cu impact politic puternic, precum
desfășurarea unor astfel de operații,
este greu de întrunit într‑o Uniune cu
28 de state cu viziuni și interese di‑
ferite. În acest context, Uniunea are
un succes superior în desfășurarea
unor acțiuni care nu implică o com‑
ponentă de forță atât de importantă.
De aceea, combaterea terorismului în
sfera euro‑atlantică poate fi privită ca
un tandem SUA‑UE, în care sarcini‑
le concrete, cu aplicații globale, sunt
asumate în funcție de adecvarea la
specificul acțiunii fiecărei părți.
De altfel, și Strategia de Securitate
a Uniunii Europene admite faptul că
„unul dintre elementele centrale ale
sistemului internaţional este repre‑
zentat de relaţiile transatlantice. Acest

fapt nu este numai în interesul nostru
bilateral, ci consolidează comunitatea
internaţională ca întreg. NATO repre‑
zintă o ilustrare semnificativă a aces‑
tei relaţii.”22
În ceea ce privește punerea efec‑
tivă în practică a obiectivelor stabilite
prin Strategia de Securitate, Raportul
prezentat de către Javier Solana, la
cinci ani de la elaborarea documen‑
tului, prezintă atât reușite, cât și capi‑
tole în care este nevoie de mai multă
acțiune, la nivel concret.
În prima categorie se încadrea‑
ză constatarea că, „bazându‑se pe
o gamă unică de instrumente, UE
contribuie deja la o lume mai sigu‑
ră.” Aceasta a „depus eforturi pentru
a construi securitatea pentru oameni,
prin reducerea sărăciei și a inegalității,
promovarea bunei guvernanțe și a
drepturilor omului, sprijinirea dezvol‑
tării și combaterea cauzelor conflicte‑
lor și ale nesiguranței. UE rămâne cel
mai important donator al țărilor aflate
în nevoie. Este necesar un angaja‑
ment pe termen lung pentru stabiliza‑
rea de durată.”
De asemenea, Raportul afirmă că,
„pe parcursul ultimului deceniu, politi‑
ca europeană de securitate și apăra‑
re, ca parte integrantă a politicii noas‑
tre externe și de securitate comună, a
dobândit mai multă experiență și și‑a
sporit capacitatea, cu peste 20 de mi‑
siuni desfășurate ca răspuns la diferi‑
te crize, de la instaurarea păcii după
22

103

Ibidem, p. 9

tsunami în Aceh și până la protecția
refugiaților în Ciad.”
Deficiențele sunt identificate drept
capitole unde acțiunea Uniunii trebuie
să prezinte un caracter mai pronunțat,
mai aplicat. Astfel, Raportul identifi‑
că faptul că UE a „luat multe măsuri
pentru a proteja societățile noastre
împotriva terorismului”, dar admite că
este nevoie de eforturi suplimentare
în ceea ce privește măsurile de „coor‑
donare pentru a acționa în cazul unui
incident terorist major, în special dacă
se utilizează materiale chimice, radio‑
logice, nucleare și de bioterorism, pe
baza dispozițiilor existente, precum
planurile de coordonare a crizelor și
mecanismul de protecție civilă. Sunt
necesare eforturi suplimentare în
ceea ce privește finanțarea terorismu‑
lui, precum și o politică europeană efi‑
cientă și cuprinzătoare privind schim‑
bul de informații, ținând seama în mod
corespunzător de protecția datelor cu
caracter personal.”
Apreciem că, pentru remedierea
acestor deficiențe, este nevoie de con‑
tinuarea și adâncirea cooperării în ca‑
drul NATO, dar și de eforturi mai bine
susținute din partea Uniunii, atât în
ceea ce privește armonizarea acțiunii
în domeniu, cât și din punctul de ve‑
dere al unei bugetări adecvate a ca‑
pitolului analizat, indispensabil pentru
asigurarea unui climat de securitate
adecvat, la nivelul întregului continent.
„Dinamica terorismului a determi‑
nat adoptarea, în anul 2005, a unei

Strategii UE privind combaterea te‑
rorismului, structurată pe patru piloni
– Prevenire, Protecţie, Monitorizare şi
Răspuns. Primul pilon îşi propune să
abordeze fundamentele insecurităţii şi
factorii care contribuie la apariţia tero‑
rismului. Dar paşii care vizează creş‑
terea securităţii trebuie întreprinşi fără
prejudicierea drepturilor şi libertăţilor
individului, a deschiderii şi toleranţei
din societăţile europene. Mai mult, ac‑
ţiunile UE se referă şi la consolidarea
normelor bunei guvernări atât în ca‑
drul Uniunii, cât şi în afara acesteia.”23
„Al doilea pilon al Strategiei vizea‑
ză protejarea cetăţenilor şi a infras‑
tructurii, prin introducerea, la nivel
comunitar, a: Sistemului Informatic
privind Vizele (VIS) şi a Sistemului In‑
formatic Schengen de a doua genera‑
ţie (SIS II), implementarea unor stan‑
darde comune agreate referitoare la
aviaţia civilă şi securitatea portuară
şi maritimă, respectiv crearea unui
program european pentru protejarea
infrastructurilor critice.”24
„Cel de‑al treilea pilon vizează ur‑
mărirea şi investigarea activităţilor
teroriştilor, atât la nivel comunitar, cât
şi pe plan internaţional. Un element
esenţial este împiedicarea planificării,
deplasării şi comunicării teroriştilor şi
dezmembrarea reţelelor teroriste prin
eliminarea posibilităţilor de obţinere
de fonduri financiare şi materiale ope‑

23
24
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www.sri.ro, op. cit, accesat 06.03.2016.
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raţionale. Scopul final este aducerea
teroriştilor în faţa justiţiei.”25
„Cel de‑al patrulea pilon include
măsuri destinate diminuării consecin‑
ţelor unui atac terorist, prin îmbună‑
tăţirea capacităţii de răspuns, atât a
cetăţenilor, cât şi a autorităţilor. Sub‑
secvent Strategiei enunţate şi deri‑
vând din liniile directoare trasate de
acestea a fost adoptat un set de do‑
cumente sectoriale: Strategia şi Pla‑
nul de Acţiune al UE privind comba‑
terea radicalizării şi recrutării şi Stra‑
tegia de comunicare media. Strategia
UE pentru combaterea radicalizării şi
recrutării stabileşte trei direcţii princi‑
pale: destructurarea activităţilor reţe‑
lelor şi persoanelor care recrutează în
scop terorist, asigurarea prevalenţei
liderilor moderaţi asupra celor care
promovează extremismul şi promo‑
varea securităţii, justiţiei, democraţiei
şi şanselor pentru toţi. Strategia de
comunicare media este, de aseme‑
nea, structurată pe trei componente
principale: mesaje‑cheie privind com‑
baterea terorismului, sugestii privind
modul de transmitere de mesaje‑che‑
ie către diferite audienţe şi un lexicon
comun actualizabil.”26
Acțiunea Uniunii a vizat, însă, și un
alt câmp important, în lupta împotri‑
va terorismului. Astfel, este cunoscut
faptul că una dintre cele mai eficiente
metode de a ține sub control acest fe‑
nomen este de a întrerupe fluxul de
25
26

Ibidem.
Ibidem.

mijloace financiare care se îndreaptă
spre susținerea activităților teroriste.
Exact în această direcție și‑a propus
să acționeze Uniunea Europeană
printr‑o serie de acte normative ana‑
lizate în cele ce urmează.
După cum afirmă și Directiva
2005/60/CE a Parlamentului Euro‑
pean și a Consiliului, din 26 octom‑
brie 2005, privind prevenirea utilizării
sistemului financiar în scopul spă‑
lării banilor și finanțării terorismului,
în expunerea sa de motive, aceste
activități se produc deseori în context
internațional, astfel încât orice măsuri
adoptate numai la nivel național sau
chiar la nivel comunitar, fără a ține
seama de coordonarea și cooperarea
internațională, ar avea efecte limita‑
te. Prin urmare, măsurile adoptate
de Comunitate în acest domeniu ar
trebui să fie compatibile cu acțiuni în‑
treprinse în alte foruri internaționale27,
ceea ce se înscrie în linia celor afir‑
mate de noi mai sus, cu privire la
participarea Uniunii la lupta globală
împotriva terorismului, în calitate de
actor internațional de prim rang și de
sine stătător.
Aceeași directivă afirmă faptul că,
deși definiția spălării banilor se limita,
inițial, la infracțiuni privind drogurile,
în ultimii ani s‑a înregistrat tendința
27
Directiva 2005/60/CE a Parlamentului
European și a Consiliului, din 26 octombrie
2005, privind prevenirea utilizării sistemului
financiar în scopul spălării banilor și finanțării
terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din data de
25.11.2005, p.15
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unei definiții mult mai largi, bazată
pe o gamă mai amplă de infracțiuni
principale. O gamă mai largă de
infracțiuni principale facilitează rapor‑
tarea tranzacțiilor suspecte și coope‑
rarea internațională în acest domeniu,
ceea ce impune ca, în conformitate
cu noile standarde internaționale, să
se introducă, spre exemplu, dispoziții
mai precise și mai detaliate referitoare
la identificarea clientului și a oricărui
beneficiar efectiv al sumelor urmărite
și verificarea identității acestora.28
Directiva impune, în al său articol
1, obligația, pentru statele membre,
de a se asigura că spălarea banilor
și finanțarea terorismului sunt interzi‑
se. În sensul directivei analizate, sunt
considerate spălare a banilor, atunci
când sunt comise intenționat: conver‑
sia sau transferul de bunuri, cunos‑
când că acele bunuri provin dintr‑o
activitate infracțională sau dintr‑un act
de participare la astfel de activități, cu
scopul ascunderii sau disimulării ori‑
ginii ilicite a bunurilor sau al sprijinirii
oricărei persoane implicate în comi‑
terea activităților respective pentru a
se sustrage consecințelor legale ale
acțiunilor sale; ascunderea sau disi‑
mularea naturii, sursei, localizării, uti‑
lizării, circulației, a drepturilor aferente
sau a dreptului de proprietate reale,
cunoscând că acestea provin dintr‑o
activitate infracțională sau dintr‑un act
de participare la astfel de activități;
achiziția, deținerea sau utilizarea de

bunuri, cunoscând, la data primirii lor,
că acestea provin dintr‑o activitate
infracțională sau dintr‑un act de par‑
ticipare la astfel de activități; partici‑
parea, asocierea în vederea comiterii,
tentativele de comitere și sprijinirea,
incitarea, facilitarea și consilierea pen‑
tru comiterea oricăreia dintre acțiunile
menționate la literele anterioare. De
asemenea, Directiva consideră spă‑
lare a banilor chiar și situația în care
activitățile care au generat bunurile ce
urmează a fi spălate au fost derulate
pe teritoriul unui alt stat membru sau
al unei țări terțe.29
Cât despre „finanțarea terorismu‑
lui”, aceasta, în lumina Directivei,
înseamnă furnizarea sau colectarea
de fonduri prin orice mijloace, în mod
direct sau indirect, cu intenția folo‑
sirii acestora, sau cunoscând faptul
că vor fi folosite, în totalitate sau în
parte, pentru a comite oricare dintre
infracțiunile menționate la articolele
1‑4 din Decizia‑cadru 2002/475/JAI
a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
combaterea terorismului (analizată
anterior).30
În continuare, Directiva conține
obligația, pentru statele membre, de
a interzice instituțiilor lor de credit și
instituțiilor financiare deținerea de
conturi anonime sau de carnete de
economii anonime.31 Tot statele mem‑
bre vor solicita instituțiilor și persoa‑
nelor vizate de Directivă să aplice, în
Ibidem, art. 1
Ibidem, art. 1.
31
Ibidem, art. 6.
29
30

28

Ibidem.
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funcție de risc, măsuri de precauție
sporită privind clientela, în situațiile
în care aceasta, prin natura sa, poate
prezenta un risc mai mare de spălare
a banilor sau de finanțare a teroris‑
mului. Statele membre se vor asigura
că instituțiile și persoanele vizate de
Directivă acordă o atenție specială
oricărei amenințări de spălare a ba‑
nilor sau de finanțare a terorismului
care poate apărea din produse sau
tranzacții care ar putea favoriza ano‑
nimatul și adoptă măsuri, după caz,
pentru a preveni folosirea acestora în
scopul spălării banilor sau al finanțării
terorismului.32
De asemenea, statele membre
sunt obligate să solicite instituțiilor și
persoanelor vizate de directiva anali‑
zată să acorde o atenție specială ori‑
cărei activități pe care o consideră în
mod deosebit susceptibilă, prin natu‑
ra sa, de a avea legătură cu spălarea
banilor sau finanțarea terorismului și
în special tranzacțiilor complexe sau
cu valori neobișnuit de mari sau tutu‑
ror tipurilor neobișnuite de tranzacții
care nu au un scop economic aparent
sau legal vizibil.33
Prin articolul 21, Directiva impune
fiecărui stat membru obligația de a
institui o Unitate de Informații Finan‑
ciare (UIF), pentru a combate cu efi‑
cacitate spălarea banilor și finanțarea
terorismului. Aceasta se constituie
ca o unitate centrală națională, res‑
32
33

ponsabilă cu primirea (și, în măsura
posibilului, solicitarea), analizarea și
comunicarea către autoritățile com‑
petente a informațiilor care se referă
la posibile spălări de bani, posibile
finanțări ale terorismului sau care
sunt solicitate de legislația sau regle‑
mentările naționale. Statele membre
se vor asigura că UIF are acces, în
mod direct sau indirect, în timp util, la
informațiile financiare, administrative
și de aplicare a legii de care are ne‑
voie pentru a‑și îndeplini sarcinile în
mod adecvat.34
Acestea vor solicita instituțiilor și
persoanelor vizate de Directivă și, după
caz, directorilor și angajaților acestora,
să coopereze pe deplin, informând
prompt UIF, din proprie inițiativă, în
cazul în care instituția sau persoana
vizată de Directivă are cunoștință, sus‑
pectează sau are motive temeinice să
suspecteze că se comite ori s‑a comis,
ori a avut loc o tentativă de spălare a
banilor sau de finanțare a terorismu‑
lui și furnizând prompt UIF, la cererea
acesteia, toate informațiile necesare,
în conformitate cu procedurile stabilite
prin Directivă.35
Se mai precizează că statele
membre solicită instituțiilor și persoa‑
nelor vizate de Directivă să se abțină
de la realizarea de tranzacții despre
care au cunoștință sau suspectează
că au legătură cu spălarea banilor
sau finanțarea terorismului, până nu

Ibidem, art. 13
Ibidem, art. 20.

34
35
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Ibidem, art. 22.

îndeplinesc acțiunile necesare în con‑
formitate cu articolul 2. În conformita‑
te cu legislația statelor membre, pot
fi furnizate instrucțiuni de nerealizare
a tranzacției. În cazul în care se sus‑
pectează că o astfel de tranzacție dă
naștere la o operațiune de spălare a
banilor sau de finanțare a terorismului
și în cazul în care o astfel de abținere
este imposibilă sau susceptibilă de a
zădărnici eforturile de urmărire a be‑
neficiarilor unei operațiuni suspecte
de spălare a banilor sau de finanțare
a terorismului, instituțiile și persoane‑
le în cauză informează UIF de îndată
după aceea.36
Directiva mai precede stabilirea de
politici și proceduri adecvate și cores‑
punzătoare în materie de precauție
privind clientela, în materie de decla‑
rare, păstrare a evidențelor, control in‑
tern, evaluare a riscurilor, gestionare a
riscurilor, managementul de conformi‑
tate și comunicare, pentru a preîntâm‑
pina și a împiedica operațiunile legate
de spălarea banilor sau finanțarea te‑
rorismului.37 În plus, statele membre
solicită ca instituțiile și persoanele vi‑
zate de Directivă să adopte măsurile
adecvate pentru ca angajații acestora
să cunoască dispozițiile în vigoare ale
acesteia. Măsurile includ participarea
angajaților în cauză la programe spe‑
ciale permanente de formare, menite
să îi ajute să recunoască operațiunile
care ar putea avea legătură cu spă‑

larea banilor sau cu finanțarea tero‑
rismului și să îi instruiască în privința
conduitei în astfel de cazuri. Mai mult,
statele membre se asigură că aceste
persoane au acces la informații actua‑
lizate privind practicile celor care spală
bani și finanțează terorismul și privind
indiciile care conduc la recunoașterea
tranzacțiilor suspecte și se asigură că,
ori de câte ori este posibil, este fur‑
nizat în timp util un feedback privind
eficacitatea și urmările rapoartelor pri‑
vind spălarea banilor sau finanțarea
terorismului.38
Statele sunt sprijinite și de Comi‑
sie, în aplicarea prevederilor Direc‑
tivei, aceasta putând adopta măsuri
de punere în aplicare, cum ar fi clari‑
ficarea aspectelor tehnice ale anumi‑
tor definiții, stabilirea criteriilor tehnice
pentru a evalua dacă situațiile prezin‑
tă un risc redus de spălare a banilor
sau de finanțare a terorismului, stabi‑
lirea criteriilor tehnice pentru a evalua
dacă situațiile prezintă un risc ridicat
de spălare a banilor sau de finanțare
a terorismului sau stabilirea criteriilor
tehnice pentru a evalua dacă se justifi‑
că neaplicarea prezentei directive anu‑
mitor persoane juridice sau fizice care
desfășoară o activitate financiară în
mod ocazional sau la scară limitată.39
Conform articolului 41 din Directi‑
vă, Comisia este asistată de un Comi‑
tet pentru prevenirea spălării banilor
și a finanțării terorismului.40
Ibidem, art. 35.
Ibidem, art. 40.
40
Ibidem, art. 41.
38

Ibidem, art. 24.
37
Ibidem, art. 34.
36
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Analizând acestea, apreciem că
Directiva în cauză reprezintă un im‑
portant exemplu de acțiune concretă,
direcționată, a Uniunii Europene, îm‑
potriva terorismului, într‑un domeniu
în care Uniunea a dovedit și anterior
rezultate benefice și vizibile (cel al utili‑
zării dreptului ca element de securitate
și stabilitate), care nu doar că permi‑
te Uniunii să producă, prin acțiunea
sa, un impact semnificativ la nivel
internațional, dar sprijină și adâncirea
integrării la nivel „intern”, prin pașii
efectuați spre armonizarea unui dome‑
niu văzut, preponderent, ca aparținând
competenței statelor membre.
Acesta nu a reprezentat, însă, ulti‑
mul efort legislativ al Uniunii în direcția
combaterii terorismului. Zece ani mai
târziu, în 2015, un nou act normativ
(Directiva 2015/849 a Parlamentului
European și a Consiliului, din 20 mai
2015, privind prevenirea utilizării sis‑
temului financiar în scopul spălării ba‑
nilor sau finanțării terorismului) va lua
locul celui precedent. Acesta, opinăm
noi, introduce anumite elemente teh‑
nice și de principiu inovatoare, care
potențează capacitățile Uniunii de a
bloca fluxurile financiare destinate
rețelelor teroriste, păstrând, totoda‑
tă, cea mai mare parte a dispozițiilor
Directivei din 2005, abrogată prin pre‑
zentul act.
Astfel, o primă inovație este repre‑
zentată de propunerea delegării, că‑
tre Comisie, a competenței de a ad‑
opta acte în conformitate cu articolul

290 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), în sco‑
pul de a identifica jurisdicțiile din țări
terțe care au deficiențe strategice în
regimurile lor naționale privind com‑
baterea spălării banilor și a finanțării
terorismului („țări terțe cu grad înalt
de risc”). În acest scop, Comisia ar
trebui să țină seama de informațiile
furnizate de organizații internaționale
și de organisme de standardizare în
domeniul combaterii spălării banilor
și a finanțării terorismului, cum ar fi
declarații publice ale GAFI, rapoarte
de evaluare reciprocă, rapoarte de
evaluare detaliate sau rapoarte de
monitorizare publicate, precum și să
adapteze evaluările sale în funcție de
schimbările prezentate în acestea,
după caz.41
De asemenea, Directiva aduce o
lărgire a cadrului situațiilor văzute ca
prezentând un risc mai mare de spăla‑
re a banilor sau de finanțare a teroris‑
mului, cu referire, în special, la cazul
relațiilor sistemului financiar cu per‑
soane fizice care dețin sau au deținut
funcții publice importante în Uniune
și la nivel internațional, și în special
persoane din țări în care corupția este
Directiva 2015/849 a Parlamentului Eu‑
ropean și a Consiliului, din 20 mai 2015, pri‑
vind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanțării teror‑
ismului de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 648/2012 al Parlamentului European și al
Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/
CE a Parlamentului European și a Consiliului
și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, secțiunea L, nr.
141/73 din data de 5.6.2015
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larg răspândită. Astfel de relații pot
expune sectorul financiar în special
la riscuri de reputație și riscuri juridi‑
ce semnificative. Efortul internațional
de combatere a corupției justifică, de
asemenea, necesitatea de a acorda
o atenție deosebită acestor persoa‑
ne și de a aplica măsuri adecvate de
precauție sporită privind clientela care
se încadrează în aceste categorii.42
Observăm, așadar, o inovație im‑
portantă, adusă de Directiva în cau‑
ză, cu privire la recunoașterea rolului
corupției în sprijinirea dezvoltării și
persistenței fenomenului terorist, în
anumite state ale lumii.
În continuare, Directiva precizează
că, prin derogare de la interdicția ge‑
nerală de a efectua tranzacții suspec‑
te, entitățile obligate ar trebui să poa‑
tă efectua astfel de tranzacții înainte
de a informa autoritățile competente,
atunci când abținerea de la executa‑
rea tranzacțiilor respective este im‑
posibilă sau poate zădărnici efortu‑
rile de urmărire a beneficiarilor unei
operațiuni suspecte de spălare a ba‑
nilor sau de finanțare a terorismului.
Dar acest lucru nu ar trebui să adu‑
că atingere obligațiilor internaționale
acceptate de statele membre de a
îngheța fără întârziere fondurile și alte
active ale teroriștilor, ale organizațiilor
teroriste sau ale persoanelor care
finanțează terorismul, în conformi‑
tate cu rezoluțiile relevante ale Con‑

siliului de Securitate al Organizației
Națiunilor Unite.43
Un alt aspect tratat de Directivă
este obligația, pentru statele mem‑
bre, de a face tot ce le stă în putință
pentru a proteja persoanele, inclusiv
angajații și reprezentanții entităților
obligate împotriva unor amenințări
sau acțiuni ostile și a furniza, în con‑
formitate cu dreptul intern, o protecție
adecvată acestor persoane, în speci‑
al în ceea ce privește dreptul acesto‑
ra la protejarea datelor lor cu caracter
personal și drepturile lor la o protecție
jurisdicțională efectivă și reprezentare
efectivă.44
Un aspect important este, consi‑
derăm noi, și precizarea expresă a
calificării combaterii spălării banilor și
a finanțării terorismului drept rațiune
importantă de interes public, de către
toate statele membre, ceea ce poa‑
te servi ca temei pentru îngrădirea
anumitor drepturi ce țin de materia
libertăților de circulație în interiorul
Uniunii Europene.
De asemenea, problematica date‑
lor cu caracter personal este tratată
cu deosebită atenție de către directi‑
vă. Aceasta afirmă că, pentru a fi în
măsură să coopereze pe deplin și să
dea un răspuns rapid solicitărilor de
informații din partea autorităților com‑
petente în scopul prevenirii, al de‑
pistării sau al investigării activităților
de spălare a banilor și de finanțare
43

42

Ibidem.
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a terorismului, entitățile obligate
ar trebui să păstreze, timp de cel
puțin cinci ani, informațiile necesare
obținute prin măsuri de precauție pri‑
vind clientela, precum și înregistrări‑
le privind tranzacțiile sau, în situații
excepționale, chiar pentru o perioadă
suplimentară de maxim alți cinci ani
și fără a aduce atingere dispozițiilor
din dreptul penal intern privind mij‑
loacele de probă aplicabile anchete‑
lor penale și procedurilor judiciare în
curs. În plus, statele membre ar tre‑
bui să ceară instituirea unor garanții
specifice pentru a asigura securitatea
datelor și ar trebui să determine care
persoane sau categorii de persoane
sau autorități ar trebui să aibă acces
exclusiv la datele păstrate.45
În ceea ce privește cooperarea glo‑
bală împotriva terorismului, Directiva
stabilește că, în cazul în care instituțiile
de credit și instituțiile financiare din
cadrul Uniunii au sucursale și filiale
situate în țări terțe în care cerințele în
acest domeniu sunt mai puțin stricte
decât cele ale statului membru, pen‑
tru a evita aplicarea unor standarde
foarte diferite în cadrul instituției sau
grupului de instituții, acestea ar tre‑
bui să aplice standardele Uniunii re‑
spectivelor sucursale și filiale sau, în
cazul în care aplicarea unor astfel de
standarde este imposibilă, să notifice
acest lucru autorităților competente
din statul membru de origine.46
45
46

Mai mult, în situația în care o enti‑
tate obligată operează unități într‑un
alt stat membru, inclusiv prin interme‑
diul unei rețele de agenți, autoritatea
competentă din statul membru de ori‑
gine ar trebui să fie responsabilă de
supravegherea aplicării de către enti‑
tatea obligată a politicilor și proceduri‑
lor grupului referitoare la combaterea
spălării banilor și a finanțării teroris‑
mului, ceea ce poate implica inclusiv
vizite in situ în unitățile situate într‑un
alt stat membru.47
Directiva mai urmărește să de‑
termine statele membre să prevadă,
în dreptul intern, sancțiuni și măsuri
administrative eficace, proporționale
și disuasive pentru nerespectarea
dispozițiilor naționale de transpunere
a prezentei directive. Relativa armo‑
nizare a măsurilor punitive, dorită de
decidentul unional, este motivată de
faptul că, în prezent, statele membre
„dispun de o gamă diversificată de mă‑
suri și sancțiuni administrative pentru
încălcarea principalelor dispoziții pre‑
ventive.”, iar „această diversitate ar
putea fi în detrimentul eforturilor depu‑
se pentru combaterea spălării banilor
și a finanțării terorismului”, răspunsul
Uniunii fiind „în pericol de a fi fragmen‑
tat.” Aşadar, Directiva îşi propune să
includă o serie de măsuri și sancțiuni
administrative pe care statele mem‑
bre să le aibă la dispoziție, cel puțin
pentru încălcări grave, repetate sau
sistematice ale cerințelor referitoare
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la măsurile de precauție privind clien‑
tela, păstrarea evidențelor, raportarea
tranzacțiilor suspecte și controalele
interne ale entităților obligate, asigu‑
rându‑se, totodată, că impunerea de
măsuri și sancțiuni administrative în
conformitate cu prezenta directivă și
de sancțiuni penale în conformitate cu
dreptul intern nu încalcă principiul non
bis in idem.48
În continuare, Directiva prevede
măsuri pentru cooperarea dintre sta‑
tele membre și Comisie, care va reali‑
za o evaluare privind riscurile de spă‑
lare a banilor și de finanțare a tero‑
rismului, care afectează piața internă.
Aceasta va pune raportul menționat
la dispoziția statelor membre și a
entităților obligate, pentru a le ajuta
să identifice, să înțeleagă, să gestio‑
neze și să atenueze riscul de spălare
a banilor și de finanțare a terorismu‑
lui, precum și pentru a permite altor
părți interesate, inclusiv legiuitorilor
naționali, Parlamentului European și
reprezentanților unităților de informații
financiare, să înțeleagă mai bine ris‑
curile pe care le gestionează. Comisia
va emite recomandări statelor mem‑
bre privind măsurile adecvate pentru
abordarea riscurilor identificate.49
Mai departe, în sarcina statelor se
instituie o obligație de a lua măsurile
corespunzătoare pentru identificarea,
evaluarea, înțelegerea și atenuarea
riscurilor de spălare a banilor și de
48
49

finanțare a terorismului la care se ex‑
pun, precum și a oricăror preocupări
legate de protecția datelor în acest
context. În ceea ce privește evalua‑
rea acestor riscuri, conform Directi‑
vei, fiecare stat membru o utilizea‑
ză în scopul îmbunătățirii regimului
său de combatere a spălării banilor
și a finanțării terorismului, în special
prin identificarea domeniilor în care
entitățile obligate trebuie să aplice
măsuri sporite și, după caz, prin spe‑
cificarea măsurilor care trebuie lua‑
te; identifică, după caz, sectoarele
sau domeniile cu risc mai scăzut sau
mai ridicat de spălare a banilor și de
finanțare a terorismului; o utilizează
pentru a‑l ajuta la alocarea și ierarhi‑
zarea resurselor pentru combaterea
spălării banilor și a finanțării teroris‑
mului; o utilizează pentru a asigura că
pentru fiecare sector sau domeniu se
elaborează reglementări corespunză‑
toare, în funcție de riscul de spălare a
banilor și de finanțare a terorismului și
pune de îndată la dispoziția entităților
obligate informațiile corespunzătoare
pentru facilitarea desfășurării proprii‑
lor evaluări ale riscurilor de spălare a
banilor și de finanțare a terorismului.50
Jurisdicțiile țărilor terțe care au
deficiențe strategice în regimurile lor
naționale privind combaterea spălării
banilor și a finanțării terorismului, care
prezintă pericole semnificative pentru
sistemul financiar al Uniunii (denumite
în continuare „țări terțe cu grad înalt
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de risc”), sunt identificate în scopul de
a proteja buna funcționare a pieței in‑
terne.
Statele membre impun ca, în cazul
în care dreptul țării terțe nu permite
punerea în aplicare a politicilor și pro‑
cedurilor descrise mai sus, entitățile
obligate se asigură că sucursalele și
filialele deținute în proporție majorita‑
ră din țara terță respectivă aplică mă‑
suri suplimentare pentru a face față
în mod eficace riscului de spălare a
banilor sau de finanțare a terorismului
și informează autoritățile competente
din statul membru de origine. Dacă
măsurile suplimentare nu sunt sufici‑
ente, autoritățile competente din sta‑
tul membru de origine aplică măsuri
suplimentare de supraveghere, inclu‑
siv măsuri prin care impun grupului
să nu stabilească relații de afaceri
sau să înceteze relațiile de afaceri
respective, să nu efectueze tranzacții
și, dacă este necesar, să își închidă
operațiunile în țara terță.51
Statele membre se asigură că
unitățile de informații financiare fac
schimb, din proprie inițiativă sau la
cerere, de orice informații care pot fi
relevante pentru prelucrarea sau ana‑
lizarea de către acestea a informațiilor
legate de spălarea banilor sau
finanțarea terorismului și de persoa‑
nele fizice sau juridice implicate, chiar
dacă tipul de infracțiuni principale

51

care poate fi implicat nu este identifi‑
cat în momentul schimbului.52
Desigur, Directiva mai conține o
varietate de reglementări de natură
tehnică, însă prezentarea acestora
excede scopului și spațiului prezentu‑
lui demers.

4. Concluzii
Am analizat, în expunerea de față,
o parte dintre mecanismele aflate la
dispoziția Uniunii Europene, cu rol
în combaterea fenomenului terorist,
pe continent și în afara lui. Desigur,
studiul de față nu are pretenția de a
se fi constituit într‑o prezentare exha‑
ustivă a acestor mijloace, ci are doar
rolul de a puncta o parte dintre prin‑
cipalele repere în materie, în ordinea
cronologică a apariției lor și, unde
este cazul, de a le analiza compara‑
tiv și de a le plasa în context. În urma
analizei efectuate, am ajuns la con‑
cluzia că, în urma efectului generat
de atentatele teroriste din ultimii ani,
începând cu momentul 11 septembrie
2001, Uniunea Europeană s‑a anga‑
jat ferm pe drumul combaterii teroris‑
mului, acționând ca un actor mondial
și întărindu‑și coeziunea internă, în
sectorul analizat, ceea ce, pentru o
structură formată, actualmente, din 28
de state, reprezintă un demers deloc
simplu. De aceea, profunzimea dez‑
voltării mecanismelor politico‑juridice
pentru combaterea terorismului, pe
care le‑am analizat reprezintă, în con‑

Ibidem, art. 45

52
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text, o reușită greu de tăgăduit. Totuși,
remarcăm și anumite neajunsuri ale
acestui demers, în speță faptul că une‑
le programe nu au fost, până în acest
moment, implementate la nivelul dorit,
iar dezvoltarea instrumentelor de tip
soft, pe care o salutăm, a lăsat mult în
urmă evoluția instrumentelor de forță,
de care, uneori, poate fi nevoie pen‑
tru a oferi o reacție fermă la adresa
riscurilor și amenințărilor identificate,

acolo unde acestea își au originea. În
acest sens, opinăm că, dacă dorește
să joace un rol cu adevărat mondial,
Uniunea trebuie să investească mai
mult în această direcție, continuând
și întărind, totodată, cooperarea tran‑
satlantică, în cadrul NATO, pentru
potențarea polului de putere pe care
Strategia Europeană de Securitate îl
denumește „o adevărată axă a bine‑
lui”.
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Rezumat: Lucrarea abordează infrac
țiunile de terorism cuprinse în Legea
cadru nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, în lumina
modificărilor aduse acestei legi oda‑
tă cu intrarea în vigoare în data de 1
februarie 2014 a noului Cod penal și
a Codului de procedură penală, pre‑
cum și a legilor de punere în aplicare a
acestor coduri.
Sunt analizate o serie de aspecte de
drept penal material și de drept pro‑
cesual penal, cu incidență în materia
acestei categorii de infracțiuni, urmate
de analiza punctuală a modificărilor în
cazul fiecărei infracțiuni din cadrul legii
menționate anterior.

I. Introducere
Noțiunea de „terorism” este din
punct de vedere etimologic un derivat
de la „teroare”, cuvânt care este de

origine latină. Încă înainte de romani,
în mitologia greacă, teroarea (Pho‑
bos) și frica (Dimos) erau numele ce‑
lor doi cai, care trăgeau carul de luptă
al lui Ares, zeul războiului. Simbolisti‑
ca acestor cuvinte este semnificativă.
Războiul, lupta, conflictul presupun
recurgerea la folosirea forței, a mijloa‑
celor violente, distructive.
Resorturile psihologice imediate
ale acestui proces sunt în primul rând
frica (teama, spaima) și teroarea. În
același timp, terorismul afectează
grav atât structura socială, cât și in‑
dividul luat ca atare, putând distorsi‑
ona codul de percepere și realitatea
de care membrii societății depind și
în care au încredere. Incertitudinea
legată de aberația comportamentală
presupusă de terorism poate duce la
dezorientare socială și descurajare.

1
Conferenţiar universitar dr. în cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, judecător detaşat
la Ministerul Afacerilor Externe.
2
Judecător în cadrul Judecătoriei Pucioasa.
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Prin dimensiunile globale și forme‑
le sale de manifestare, terorismul a
devenit una dintre calamitățile teribile,
tot mai prezente și mai amenințătoare
la nivelul comunității internaționale.
Statul român s‑a implicat și el în
activitatea comună a statelor refe‑
ritor la combaterea acestui flagel al
lumii contemporane3. Prin Legea
nr. 19/19974, România a aderat la
Convenția Europeană privind reprima‑
rea finanțării terorismului, iar prin Le‑
gea nr. 623/20025, România a ratificat
Convenția internațională privind repri‑
marea finanțării terorismului, adoptată
la New York la 9 decembrie 1999. De
asemenea, prin Legea nr. 411/20066
România a ratificat Convenția Con‑
siliului Europei privind prevenirea te‑
rorismului, adoptată la Varșovia la 16
mai 2005.
La nivel internațional există și alte
tratate care au ca scop combaterea și
prevenirea terorismului. Cel mai im‑
portant act normativ la nivel regional
este Decizia‑cadru nr. 2002/475/JAI
a Consiliului Europei privind comba‑
terea terorismului, publicată în J.O. L
164 din 22 iunie 20027.
A se vedea pe larg M. A. Hotca, M. Do‑
brinoiu, Infracțiuni prevăzute în legile specia‑
le. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck,
București, 2010, pp. 81‑82.
4
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 34 din 4
martie 1997.
5
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 852 din
26 noiembrie 2002.
6
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 949 din
24 noiembrie 2006.
7
A se vedea Tudorel Toader, Infracţiunile
prevăzute în legile speciale, Ediția a 5‑a
3

Ca urmare a atacurilor teroriste
din 11 septembrie 2001, Organizația
Națiunilor Unite a adoptat mai multe
rezoluții în această materie, cea mai
importantă fiind Rezoluţia nr. 1368 din
12 septembrie 2001, a Consiliului de
Securitate, prin care actele respecti‑
ve au fost calificate ca fiind acte de
agresiune, armata directă în sensul
propriu al cuvântului, ceea ce dă, în
conformitate cu art. 51 al Cartei Naţiu‑
nilor Unite, dreptul la legitimă apărare
individuală și colectivă.

II. Cadru legal intern privind
terorismul

La data de 25 noiembrie 2004 a
intrat în vigoare Legea nr. 535/2004
privind prevenirea şi combaterea te‑
rorismului8, cel mai important act nor‑
mativ intern special adoptat în aceas‑
tă materie, care a abrogat Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 141/2001
pentru sancţionarea unor acte de te‑
rorism şi a unor fapte de încălcare a
ordinii publice.
Intrarea în vigoare în data de 1
februarie 2014 a Legii nr. 286/2009
privind noul Cod penal9, împreună cu
normele de punere în aplicare cuprin‑
se în Legea nr. 187/201210, a adus
– revizuită și actualizată, Editura Hamangiu,
București, 2012, p. 333.
8
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 1161 din
8 decembrie 2004.
9
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 510 din
24 iulie 2009.
10
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 757 din
12 noiembrie 2012.
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unele modificări de substanță și în
materia incriminării infracțiunilor de
terorism.
De asemenea, sub aspect proce‑
dural au fost aduse modificări în ma‑
teria analizată, prin intrarea în vigoare
la aceeași dată a Legii nr. 135/2010
privind noul Cod de procedură penală
al României11, și normele de punere
în aplicare a acestuia, cuprinse în Le‑
gea nr. 255/201312.
Modificările aduse de noua legislație
în materie vor fi expuse în continuare,
dar pentru început menționăm că, din
punct de vedere al structurii incrimină‑
rii, Legea cadru nr. 535/2004, acordă
un prim capitol definirii terorismului,
actelor de terorism, faptele săvârșite
de entitățile teroriste, incriminează uni‑
tar actele teroriste şi stabileşte obliga‑
ţiile legale ale instituţiilor din Sistemul
Naţional de Prevenire şi Combatere a
Terorismului (SNPCT)13.
Astfel, art. 1 din Legea nr. 535/2004
definește „terorismul” drept ansamblul
de acţiuni şi/sau ameninţări care pre‑
zintă pericol public şi afectează secu‑
ritatea naţională, având următoarele
caracteristici:
a) sunt săvârşite premeditat de en‑
tităţi teroriste, motivate de concepţii şi
atitudini extremiste, ostile faţă de alte
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 486 din
15 iulie 2010.
12
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 515 din
14 august 2013.
13
A se vedea Iosif Bararu, Infracţiunile de
terorism: legislaţie şi procedură penală, Edi‑
tura Universul Juridic, București, 2010, pp.
13‑15.
11

entităţi, împotriva cărora acţionează
prin modalităţi violente şi/sau distruc‑
tive;
b) au ca scop realizarea unor
obiective specifice, de natură politică;
c) vizează factori umani şi/sau fac‑
tori materiali din cadrul autorităţilor
şi instituţiilor publice, populaţiei civile
sau al oricărui alt segment aparţinând
acestora;
d) produc stări cu un puternic im‑
pact psihologic asupra populaţiei, me‑
nit să atragă atenţia asupra scopurilor
urmărite.
De asemenea, potrivit art. 3 alin. (1)
lit. i) din Legea nr. 51/1991 privind se‑
curitatea naţională a României, con‑
stituie ameninţări la adresa securităţii
naţionale a României: actele teroriste,
precum şi iniţierea sau sprijinirea în
orice mod a oricăror activităţi al căror
scop îl constituie săvârşirea de ase‑
menea fapte.
În concepţia Legii nr. 535/2004,
prevenirea terorismului este o sarci‑
nă importantă desfăşurată de autori‑
tăţile competente ale statului şi care
se desfăşoară individual sau în co‑
operare. Un accent important cade
pe combaterea activității de finanțare
a terorismului, art. 36 incriminând în
acest sens infracțiunea de finanțare a
terorismului. Astfel, în lege sunt pre‑
văzute operațiunile financiar‑bancare
interzise (art. 23), precum și obligația
instituțiilor financiar‑bancare de a refu‑
za efectuarea unor astfel de operațiuni
și de a sesiza de îndată Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel (art. 25).
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Prin Legea nr. 508/200414 a fost
înfiinţată Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Orga‑
nizată şi Terorism, ca structură cu
personalitate juridică, specializată în
combaterea infracţiunilor de crimina‑
litate organizată şi terorism, și care
funcționează în cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie.
Activităţile de identificare a per‑
soanelor care iniţiază, pregătesc, co‑
mit ori favorizează actele de terorism
în intervenţia antiteroristă (când sunt
iminente) sau contrateroristă (când
activităţile teroriste s‑au produs sau
sunt în desfăşurare), sunt derulate
conform metodologiilor curente de
lucru elaborate de cadrele de profil şi
aprobate de conducerea Serviciului
Român de Informații, care are impor‑
tante atribuții în acest sens.
Astfel, potrivit art. 6 din Legea nr.
535/2004, cooperarea în domeniu
se realizează ca Sistem naţional de
prevenire şi combatere a terorismului
(SNPCT), iar S.R.I. este autoritatea
națională cu rol în coordonarea teh‑
nică a acestui sistem, prin intermediul
Centrului de coordonare operativă
antiteroristă (CCOA15). În cazul unui
14
Publicată în Monitorul Oficial, nr. 1089
din 23 noiembrie 2004.
15
CCOA este structura organizatoricofuncţională, organizată în cadrul S.R.I., ce
asigură continuitatea şi coerenţa funcţionării
sistemului de legătură ce articulează compo‑
nentele SNPCT. Structura şi efectivele CCOA
se aprobă prin hotărârea Consiliului Suprem
de Apărare a Ţării (art. 14 din Lege).

atac terorist, Serviciul Român de In‑
formaţii, prin unitatea specializată,
execută intervenţia contrateroristă,
independent sau în cooperare cu alte
forţe abilitate, pe întregul teritoriu al
ţării, asupra obiectivelor atacate sau
ocupate de terorişti, în scopul captu‑
rării ori anihilării acestora, eliberării
ostaticilor şi al restabilirii ordinii lega‑
le. Totodată, la solicitarea Serviciului
Român de Informaţii, în funcţie de
amploarea şi de natura acţiunii te‑
roriste, pot fi angrenate, în condiţii‑
le legii, forţe cu misiuni specifice din
Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Apărării Naţionale şi Ser‑
viciul de Protecţie şi Pază, precum şi
din alte structuri din sistemul securită‑
ţii şi apărării naţionale (art. 11).
Conform art. 8 din Lege, ministe‑
rele şi celelalte autorităţi şi instituţii
publice cu atribuţii în aplicarea preve‑
derilor acestei legi au obligaţia de a
sesiza Serviciul Român de Informaţii
cu privire la persoanele fizice şi juri‑
dice suspecte de săvârşirea sau de
favorizarea în orice mod a actelor de
terorism.
În scopul prevenirii şi combaterii
actelor de terorism şi a faptelor asimi‑
late acestora, autorităţile şi instituţiile
publice componente ale SNPCT des‑
făşoară activităţi specifice, individual
sau în cooperare, în conformitate cu
atribuţiile şi competenţele lor legale şi
cu prevederile Protocolului general de
organizare şi funcţionare a Sistemului
naţional de prevenire şi combatere a
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terorismului, aprobat de Consiliul Su‑
prem de Apărare a Ţării.
Din punct de vedere legislativ, pen‑
tru activitățile de prevenire, combate‑
re şi reprimare a terorismului, legea
specială instituie un cadru unitar și
optim, mai ales sub aspect penal al
incriminării și de procedură penală.
Astfel, sub aspectul incriminării pe‑
nale, se poate observa mai întâi că
pedepsele au limite speciale mai ridi‑
cate în comparație cu incriminările de
drept comun, chiar dacă în ansamblu
legiuitorul a redus pedepsele pentru
infracțiuni odată cu intrarea în vigoare
a Legii nr. 286/2009 privind noul Cod
penal și a Legii de punere în aplicare
nr. 187/2012, urmare a regândirii sis‑
temului sancționator în această mate‑
rie16.
Unele infracțiuni autonome din
Codul penal sunt preluate ca elemen‑
te constitutive în cazul infracțiunilor
de terorism cuprinse în art. 32 și 33
din Legea nr. 535/2004. A fost mo‑
dificat conținutul anumitor concep‑
te folosite în lege, au fost introduse
două noi infracțiuni în art. 331 și art.
332, respectiv au fost abrogate unele
dispoziții existente în lege17.
În cuprinsul art. 42 din Legea nr.
535/2004, legiuitorul a incriminat însă și o
serie de contravenții legate de activitatea
organelor cu atribuții în materia combaterii
terorismului, dispoziții care potrivit art. 43
din lege se completează cu reglementările
generale ale O.G. nr. 2/2001 referitoare la
regimul juridic al contravenţiilor, care se aplică
în mod corespunzător.
17
Spre exemplu, prin pct. 10 al art. 159,
Titlul II din Legea nr. 187/2012, a fost abrogat
16

Sunt incriminate faptele din cate‑
goria propriu-zisă a actelor de tero‑
rism: recrutarea unei persoane pentru
săvârșirea de acte de terorism, consti‑
tuirea și conducerea unei asociații te‑
roriste, finanțarea terorismului, ame‑
ninţarea cu terorismul, sau alarmarea,
fără motiv întemeiat, cu producerea
de acte de terorism, inclusiv tentativa
la o parte dintre aceste infracțiuni.
Bunurile derulate cu ocazia
săvârșirii infracțiunilor de terorism
sunt supuse măsurii de siguranță a
confiscării speciale conform art. 112
C.pen, respectiv a confiscării extinse
reglementate de art. 1121 C.pen., care
prevede că: „Sunt supuse confiscării
şi alte bunuri decât cele menţionate
la art. 112, în cazul în care persoana
este condamnată pentru comiterea
uneia dintre următoarele infracţiuni,
dacă fapta este susceptibilă să îi pro‑
cure un folos material şi pedeapsa
prevăzută de lege este închisoarea
de 4 ani sau mai mare: ... f) infracţiuni
din legislaţia privind combaterea tero‑
rismului”.
Cu privire la infracțiunile din
această materie, este important de
reținut că instanța nu va putea reține
circumstanța atenuantă legală prevă‑
zută de art. 75 alin. 1 lit. d) din noul
Cod penal, constând în acoperirea in‑
art. 39 din Legea nr. 535/2004, care incrimina
„fapta persoanei care administrează, cu ştiinţă,
bunuri care aparțin unor entități teroriste, în
nume propriu, prin tăinuire sau prin transfer
către alte persoane, ori care sprijină, în orice
mod, astfel de fapte.”
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tegrală a prejudiciului material cauzat
prin infracţiune18, această categorie
de infracțiuni fiind exceptată expres
de lege de la efectul circumstanței în
discuție.
Sub aspect procesual penal, art.
40 alin. (1) din Legea nr. 535/2004,
astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 255/2013 de punere în aplicare
a noului Cod de procedură penală,
prevede că competenţa materială de
judecată în primă instanţă a infracţi‑
unilor de terorism aparţine curţii de
apel. Urmărirea penală trebuie efec‑
tuată obligatoriu de către procuro‑
rul din cadrul Parchetului specializat
(D.I.I.C.O.T.,) de pe lângă instanța
competentă, conform art. 56 alin. (3)
lit. d) C.proc.pen.
Prin pct. 3 al art. 76, Titlul II, din Le‑
gea nr. 255/2013 a fost abrogat însă
alin. (2) al art. 40 din Legea care pre‑
vedea că: „Procedura de urmărire pe‑
nală și de judecată este cea prevăzută
de lege pentru infracțiunile flagrante”.
În această situație, vor deveni aplica‑
bile dispozițiile comune privind urmă‑
rirea penală și judecata, cuprinse în
Codul de procedură penală.
Totodată, pct. 3 al art. 76, Titlul II,
din Legea nr. 255/2013 a fost abrogat
18
Această
circumstanță
atenuantă
legală a fost introdusă prin art. 245 pct.
5 din Legea nr. 187/2012 de punere în
aplicare a noului Cod penal. Pentru condițiile
cumulative cerute pentru a deveni incidentă
această circumstanță, a se vedea Ilie Pașcu
(coordonator) ș.a., Noul Cod penal Comentat.
Partea generală, Editura Universul Juridic,
București, 2014, p. 467.

și art. 41 din Lege, care prevedea că:
„Operatorii sau furnizorii de servicii
poștale, precum și cei de rețele de
comunicații electronice au obligația
de a transmite de îndată procuroru‑
lui, la solicitarea scrisă a acestuia,
informațiile necesare identificării per‑
soanelor suspecte de pregătirea sau
de săvârșirea actelor de terorism”.
Soluția legislativă este explicabilă prin
faptul că această procedură a fost
transferată, ca mijloc de probă, în cu‑
prinsul art. 147 C.proc.pen., unde se
prevede că: „(1) Reţinerea, predarea
şi percheziţionarea trimiterilor poştale
se poate dispune de judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la instanţa că‑
reia i‑ar reveni competenţa să judece
cauza în primă instanţă sau de la in‑
stanţa corespunzătoare în grad aces‑
teia în a cărei circumscripţie se află
sediul parchetului din care face parte
procurorul care a întocmit propune‑
rea, cu privire la scrisorile, trimiterile
poştale sau obiectele trimise ori primi‑
te de făptuitor, suspect, inculpat sau
de orice persoană care este bănuită
că primeşte ori trimite prin orice mij‑
loc aceste bunuri de la făptuitor, sus‑
pect sau inculpat ori bunuri destinate
acestuia, dacă: a) există o suspiciune
rezonabilă cu privire la pregătirea sau
săvârşirea unei infracţiuni; b) măsu‑
ra este necesară şi proporţională cu
restrângerea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, date fiind particulari‑
tăţile cauzei, importanţa informaţiilor
sau a probelor ce urmează a fi obţinu‑
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te ori gravitatea infracţiunii; c) probele
nu ar putea fi obţinute în alt mod sau
obţinerea lor ar presupune dificultăţi
deosebite ce ar prejudicia ancheta
ori există un pericol pentru siguranţa
persoanelor sau a unor bunuri de va‑
loare.”
Articolul 20 din Legea nr. 535/2004
califică infracţiunile prevăzute în Le‑
gea nr. 535/2004 drept „ameninţări la
adresa securităţii naţionale a Româ‑
niei”, și constituie temeiul legal pen‑
tru organele de stat cu atribuţii în do‑
meniul securităţii naţionale să solicite
autorizarea efectuării unor activităţi
specifice culegerii de informaţii, potri‑
vit procedurii prevăzute în Legea nr.
51/1991 privind siguranţa naţională a
României, care se aplică în mod co‑
respunzător. Astfel, potrivit art. 15 din
această Lege, procurorul competent
din cadrul Parchetului de pe lângă În‑
alta Curte de Casație și Justiție poate
sesiza cu propunere de autorizare a
unei activități specifice culegerii de
informații această din urmă instanță,
solicitarea urmând a fi examinată,
de urgenţă, în camera de consiliu de
unul din judecătorii anume desemnaţi
de preşedintele Înaltei Curţi de Casa‑
ţie şi Justiţie, care se pronunță prin
încheiere motivată.
Procurorul are însă la dispoziție și
un alt mijloc de probă, anume utiliza‑
rea investigatorilor sub acoperire sau
cu identitate reală şi a colaboratorilor,
pe care îi poate utiliza fără a fi nevo‑
ie de intermedierea judecătorului de

drepturi și libertăți. În acest sens, art.
148 alin. (1) C.proc.pen. prevede că
autorizarea folosirii investigatorilor sub
acoperire se poate dispune de procu‑
rorul care supraveghează sau efectu‑
ează urmărirea penală, pe o perioadă
de maximum 60 de zile, și atunci când
există o suspiciune rezonabilă cu pri‑
vire la pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni contra securităţii naţionale
prevăzute de Codul penal şi de alte
legi speciale, precum şi în cazul in‑
fracţiunilor de trafic de droguri, trafic
de arme, trafic de persoane, acte de
terorism sau asimilate acestora, de fi‑
nanţare a terorismului, și altele. Potrivit
alin. (4), în cazul investigării infracţiu‑
nilor contra securităţii naţionale şi in‑
fracţiunilor de terorism pot fi folosiţi ca
investigatori sub acoperire şi lucrători
operativi din cadrul organelor de stat
care desfăşoară, potrivit legii, activităţi
de informaţii în vederea asigurării se‑
curităţii naţionale. Deși conform alin.
(9) durata totală a măsurii folosirii in‑
vestigatorilor, în aceeaşi cauză şi cu
privire la aceeaşi persoană, nu poate
depăşi un an, legea instituie anumite
excepții – între care și „acte de tero‑
rism”, situație în care măsura poate fi
dispusă de către procuror pe o durată
nelimitată în timp.
Pe de altă parte, art. 150 C.proc.
pen. prevede că procurorul care su‑
praveghează sau efectuează urmă‑
rirea penală poate dispune, pe o pe‑
rioadă de maximum 60 de zile, par‑
ticiparea autorizată la anumite activi‑
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tăţi19, și atunci când există o suspiciu‑
ne rezonabilă cu privire la pregătirea
sau săvârşirea de acte de terorism20.
Spre deosebire de procedura folosirii
investigatorilor sub acoperire, art. 150
alin. (9) C.proc.pen. prevede că dura‑
ta totală a măsurii participării autori‑
zate la anumite activități, cu privire la
aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu
poate depăşi un an, în toate cazurile.
În paralel cu aceste proceduri, pro‑
curorul mai are la dispoziție măsura
supravegherii tehnice, care potrivit
art. 139 alin. (1) și (2) se dispune de
judecătorul de drepturi şi libertăţi, în
cazul în care există o suspiciune rezo‑
nabilă cu privire la pregătirea sau să‑
vârşirea unor acte de terorism, dacă
sunt îndeplinite și celelalte condiții.
Supravegherea tehnică este deci în
competența judecătorului de drepturi şi
libertăţi (definit în art. 53 C.proc.pen.),
însă conform art. 141 C.proc.pen., în
19
Art. 138 alin. (11) C.proc.pen., astfel
cum a fost modificat prin Legea nr. 255/2013,
prevede că „Prin participarea autorizată la
anumite activităţi se înţelege comiterea unei
fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni
de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni
sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau
privind o persoană despre care se bănuieşte
că ar fi dispărută, că este victima traficului
de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de
operaţiuni privind droguri, precum şi prestarea
unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea
organului judiciar competent, în scopul
obţinerii de mijloace de probă.”
20
Deși Codul nu definește infracțiunea
de „acte de terorism”, urmează a fi incluse
în această categorie faptele prevăzute de
art. 32 alin. (1) și (3) din Legea nr. 535/2004,
analizate mai jos (pct. III. A.).

situații de urgență, prin ordonanță, pro‑
curorul poate autoriza, pe o durată de
maxim 48 de ore, măsuri de suprave‑
ghere tehnică, însă are obligația de a
sesiza, în termen de cel mult 24 de ore
de la expirarea măsurii, judecătorul de
drepturi şi libertăţi de instanța compe‑
tentă prevăzută de alin. (3) al art. 141,
în vederea confirmării măsurii.
Pentru a epuiza analiza sub aspect
procesual, să mai precizăm că potrivit
art. 223 alin. (2) C.proc.pen., măsura
arestării preventive se poate lua față
de inculpat și dacă din probe rezultă
suspiciunea rezonabilă că acesta a
săvârșit acte de terorism şi, pe baza
evaluării gravităţii faptei, a modului şi
a circumstanţelor de comitere a aces‑
teia, a anturajului şi a mediului din
care acesta provine, a antecedentelor
penale şi a altor împrejurări privitoare
la persoana acestuia, se constată că
privarea sa de libertate este necesară
pentru înlăturarea unei stări de pericol
pentru ordinea publică.
Având în vedere cadrul legal in‑
tern menționat anterior, mai ales
cel internațional de incriminare a
infracțiunilor de terorism, propriu-zise
sau asimilate ori conexe acestora, și
atenția acordată de legiuitor acestei
categorii de infracțiuni, remarcăm ca‑
racterul de crimă internațională lato
sensu a acestui delict21, care figurea‑
ză, de altfel, printre principalele for‑
21
Cu privire la conceptul de crimă
internațională, a se vedea Beatrice Onica‑Jarka,
Jurisdicția internațională penală, Ediția a 2‑a,
Editura C.H.Beck, București, 2008, pp. 6‑9.
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me de ilicit penal abordate în dreptul
internațional penal.

III. Incriminarea penală privind
faptele de terorism în Legea nr.
535/2004
În dreptul intern, cadrul legal al
infracțiunilor de terorism este în pre‑
zent reglementat în principal de Le‑
gea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modifică‑
rile aduse prin noua legislație penală
și de procedură penală, modificări ce
vor fi arătate punctual în continuare.
În cazul tuturor infracțiunilor regle‑
mentate de această lege, forma de
vinovăție este intenția, directă – de
regulă, sau indirectă. Mobilul sau sco‑
pul au relevanță în ceea ce priveşte
procesul de individualizare judiciară a
pedepselor.
Urmarea imediată principală con‑
stă într‑o stare de pericol (tulburarea
gravă a ordinii publice), pentru soci‑
etate (nesiguranță, teamă, panică,
neliniște etc.), iar rezultatul secun‑
dar este cel specific faptei în cauză
(moartea, vătămarea integrității fizice
sau psihice, producerea unor pagube
materiale etc.)22.
A. Potrivit art. 32 din Lege, „consti‑
tuie acte de terorism şi se sancţionea‑
ză cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei
limite speciale se majorează cu o tre‑
ime, şi cu interzicerea unor drepturi,

săvârşirea uneia dintre următoarele
fapte care, prin natura sau prin con‑
textul săvârşirii lor, pot aduce atingere
gravă unei ţări ori unei organizaţii in‑
ternaţionale, atunci când sunt săvâr‑
şite în scopul de a intimida populaţia
sau de a constrânge o autoritate pu‑
blică sau o organizaţie internaţională
să îndeplinească, să nu îndeplineas‑
că sau să se abţină de la îndeplinirea
unui anumit act ori pentru a destabili‑
za grav sau a distruge structurile po‑
litice fundamentale, constituţionale,
economice ori sociale ale unui stat
sau organizaţii internaţionale:
a) omorul (art. 188 C.pen.), omorul
calificat (art. 189 C.pen.) sau vătăma‑
rea corporală (art. 194 C.pen.);
b) ameninţarea (art. 206 C.pen.)
sau lipsirea de libertate (art. 205
C.pen.);
c) distrugerea (art. 253 C.pen.);
d) comunicarea de informaţii false,
care pune în pericol siguranţa zborului
sau navigaţiei unei nave ori aeronave;
e) săvârşirea, cu ajutorul unui dis‑
pozitiv, al unei arme sau al unei sub‑
stanţe, a unui act de violenţă împotriva
unei persoane aflate într‑un aeroport
civil, dacă fapta a pus în pericol sigu‑
ranţa şi securitatea în acest aeroport,
precum şi săvârşirea oricărui act de
violenţă fizică ori psihică asupra unei
persoane aflate la bordul unei aero‑
nave civile în zbor sau în pregătire de
zbor ori asupra personalului navigant
al acesteia;

A se vedea în acest sens M. A. Hotca, M.
Dobrinoiu, op. cit., p. 99.
22
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f) distrugerea sau deteriorarea gra‑
vă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei
arme ori al unei substanţe, a insta‑
laţiilor unui aeroport civil sau a unei
aeronave în serviciu ori care nu este
în serviciu, dar se află pe un aeroport
sau cauzarea de deteriorări care fac
aeronava indisponibilă de zbor ori
care sunt de natură să îi pună în peri‑
col siguranţa în zbor, precum şi între‑
ruperea serviciilor de aeroport, dacă
fapta compromite sau este de natură
a compromite siguranţa şi securitatea
în acel aeroport;
g) distrugerea sau deteriorarea in‑
stalaţiilor ori a serviciilor de navigaţie
aeriană sau perturbarea funcţionării
acestora, dacă fapta a pus în pericol
siguranţa zborului;
h) plasarea pe o aeronavă civilă,
prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau
a unei substanţe capabil/capabile să
distrugă acea aeronavă ori să îi pro‑
ducă deteriorări care o fac inaptă de
zbor sau care sunt de natură să peri‑
cliteze siguranţa acesteia în zbor;
i) preluarea fără drept a unei ae‑
ronave, prin orice mijloace, precum
şi exercitarea fără drept a controlului
asupra acesteia;
j) luarea în stăpânire a unei nave
ori a unei platforme fixe sau exercita‑
rea controlului asupra acesteia, prin
violenţă ori ameninţare;
k) comiterea de violenţe asupra
unei persoane aflate la bordul unei
nave ori al unei platforme fixe, dacă
acest act este de natură să pericliteze
siguranţa navei ori a platformei fixe;

l) distrugerea unei platforme fixe
ori a unei nave sau cauzarea de dau‑
ne platformei fixe ori încărcăturii unei
nave, de natură să pericliteze siguran‑
ţa platformei sau a navigaţiei navei;
m) plasarea pe o navă sau pe o
platformă fixă, prin orice mijloc, a unui
dispozitiv ori a unei substanţe apt/
apte să le distrugă sau care să cau‑
zeze platformei, navei ori încărcăturii
sale daune ce compromit sau sunt de
natură să pericliteze siguranţa platfor‑
mei ori a navigaţiei navei;
n) distrugerea sau avarierea în
mod grav a platformei fixe ori a in‑
stalaţiilor sau serviciilor de navigaţie
ori producerea de grave perturbaţii în
funcţionare, dacă unul dintre aceste
acte este de natură să pericliteze si‑
guranţa platformei fixe sau a navigaţi‑
ei unei nave;
o) nerespectarea regimului arme‑
lor şi muniţiilor, a regimului materiale‑
lor nucleare şi al altor materii radioac‑
tive, precum şi nerespectarea regimu‑
lui materiilor explozive;
p) atentatul care pune în pericol
securitatea naţională, atentatul contra
unei colectivităţi şi actele de diversi‑
une;
q) fraude comise prin sisteme in‑
formatice şi mijloace de plată electro‑
nice şi infracţiuni contra siguranţei şi
integrităţii sistemelor şi datelor infor‑
matice;
r) preluarea fără drept a mijloace‑
lor de transport colective de pasageri
sau de mărfuri.
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(2) Pentru infracţiunile prevăzute la
alin. (1) nu se poate aplica pedeapsa
amenzii.
(3) Constituie, de asemenea, acte
de terorism şi se pedepseşte cu închi‑
soare de la 7 la 15 ani şi interzicerea
unor drepturi, săvârşirea următoarelor
fapte, în unul dintre scopurile prevă‑
zute la alin. (1):
a) producerea, dobândirea, deţine‑
rea, transportul, furnizarea sau trans‑
ferarea către alte persoane, direct ori
indirect, de arme chimice sau biologi‑
ce, dispozitive explozive de orice fel,
precum şi cercetarea în domeniu ori
dezvoltarea de asemenea arme sau
dispozitive;
b) introducerea sau răspândirea
în atmosferă, pe sol, în subsol ori în
apă de produse, substanţe, materia‑
le de orice fel, microorganisme sau
toxine de natură să pună în pericol
sănătatea oamenilor ori a animalelor
sau mediul înconjurător ori în scopul
provocării de incendii, inundaţii sau
explozii care au drept efect punerea
în pericol a vieţilor umane;
c) perturbarea ori întreruperea
aprovizionării cu apă, electricitate sau
orice altă resursă naturală fundamen‑
tală, care au drept efect punerea în
pericol a vieţilor umane.”
Anterior modificărilor aduse prin pct.
2 al art. 159 din Legea nr. 187/2012,
art. 32 din Legea nr. 535/2004 avea

un conținut relativ diferit23, modificări‑
Art. 32 din Legea nr. 535/2004, anterior
modificărilor, prevedea că: „(1) Constituie acte
de terorism următoarele infracțiuni săvârșite în
condițiile prevederilor art. 2: a) infracțiunile de
omor, omor calificat și omor deosebit de grav,
prevăzute în art. 174-176 din Codul penal,
vătămarea corporală și vătămarea corporală
gravă, prevăzute în art. 181 si 182 din Codul
penal, precum și lipsirea de libertate în mod
ilegal, prevăzută în art. 189 din Codul penal;
b) infracțiunile prevăzute în art. 106-109 din
Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind
Codul aerian, republicată; c) infracțiunile de
distrugere, prevăzute în art. 217 şi 218 din
Codul penal; d) infracțiunile de nerespectare
a regimului armelor și munițiilor, de neres‑
pectare a regimului materialelor nucleare și
al altor materii radioactive, precum și de ne‑
respectare a regimului materiilor explozive,
prevăzute în art. 279, 279^1 și 280 din Codul
penal; e) producerea, dobândirea, deținerea,
transportul, furnizarea sau transferarea către
alte persoane, direct ori indirect, de arme chi‑
mice sau biologice, precum și cercetarea în
domeniu sau dezvoltarea de asemenea arme;
f) introducerea sau răspândirea în atmosferă,
pe sol, în subsol ori în apă de produse, sub‑
stanţe, materiale, microorganisme sau toxine
de natură să pună în pericol sănătatea oa‑
menilor sau a animalelor ori mediul înconju‑
rător; g) amenințarea cu săvârșirea faptelor
prevăzute la lit. a)-f). (2) Actele de terorism
prevăzute la alin. (1) se pedepsesc astfel: a)
în cazul infracțiunilor prevăzute la lit. a) – d),
maximul pedepsei cu închisoarea prevăzute
de lege se majorează cu 5 ani, fără a se putea
depăși maximul general al pedepsei închisorii,
și se aplică pedeapsa interzicerii unor drep‑
turi; b) în cazul infracțiunilor prevăzute la lit.
e) și f), pedeapsa este închisoarea de la 15 la
20 de ani și interzicerea unor drepturi, iar în
cazul infracțiunii prevăzute la lit. g), pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzi‑
cerea unor drepturi. (3) În cazul infracțiunilor
de distrugere prevăzute la art. 217 din Codul
penal, săvârșite în condițiile alin. (1), nu se
poate aplica pedeapsa amenzii. (4) Tentativa
se pedepsește.”
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23

le aduse fiind în esență următoarele:
– textul a fost adaptat noii clasifi‑
cări a infracțiunilor din Codul Penal,
implicit a denumirilor folosite pentru
acestea (spre exemplu, omorul, vă‑
tămarea corporală), respectiv nu mai
conține norme de trimitere la alte ar‑
ticole din cuprinsul legii sau din alte
acte normative;
– a fost îmbunătățit conținutul con‑
stitutiv al infracțiunii, sub aspectul la‑
turii obiective a acesteia, prin introdu‑
cerea unor noi modalități de comitere
a faptei, iar altele au fost preluate din
art. 34 alin. (1) din Lege, acesta din
urmă fiind și el reconfigurat sub as‑
pectul conținutului;
- a fost eliminată sancționarea
diferențiată a modalităților de comite‑
re a faptei cuprinse în alin. (1) al ar‑
ticolului, fiind prevăzută o cauză ge‑
nerală unică de agravare a pedepsei
constând în majorarea limitelor speci‑
ale cu o treime și pedeapsa comple‑
mentară a interzicerii unor drepturi;
– a fost extinsă interdicția apli‑
cării amenzii penale pentru toate
infracțiunile cuprinse în alin. (1) al ar‑
ticolului, anterior interdicția operând
numai pentru infracțiunea de distru‑
gere simplă, prevăzută de art. 217 din
Codul Penal 1968;
– tentativa a fost incriminată dis‑
tinct în art. 34 alin. (1), iar în art. 34
alin. (2) sunt reglementate actele de
pregătire asimilate tentativei, prevă‑
zându‑se în acest sens că „se consi‑
deră tentativă şi producerea sau pro‑

curarea mijloacelor ori instrumentelor,
precum şi luarea de măsuri în vede‑
rea săvârşirii acestei infracţiuni”.
B. Articolul 33 din Lege prevede că
„(1) Constituie infracţiune şi se pedep‑
seşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi
interzicerea unor drepturi săvârşirea,
în unul dintre scopurile prevăzute la
art. 32 alin. (1), a uneia dintre urmă‑
toarele fapte:
a) procurarea, deţinerea, confec‑
ţionarea, fabricarea, transportul sau
furnizarea de produse ori tehnologii
cu dublă utilizare sau de produse mi‑
litare ori de substanţe explozive sau
inflamabile, în scopul producerii de
mijloace distructive, dispozitive explo‑
zive de orice fel, precum şi a substan‑
ţelor chimice, biologice, radiologice
ori nucleare, de natură să pună în pe‑
ricol sănătatea oamenilor, animalelor
sau mediul;
b) instruirea sau pregătirea unei
persoane privind folosirea ori fabrica‑
rea armelor de foc, muniţiilor, explozi‑
vilor, dispozitivelor explozive de orice
fel, armelor chimice, biologice, radio‑
logice sau nucleare, inclusiv a orică‑
ror echipamente concepute special
pentru a fi utilizate în legătură directă
cu folosirea substanţelor chimice, bio‑
logice, radiologice ori nucleare.
(2) Constituie, de asemenea, in‑
fracţiune şi se pedepseşte cu închi‑
soare de la 2 la 7 ani şi interzicerea
unor drepturi săvârşirea uneia dintre
următoarele fapte:
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a) înlesnirea trecerii frontierei, găz‑
duirea ori facilitarea accesului în zona
obiectivelor vizate a unei persoane
care a participat sau a comis ori ur‑
mează să participe sau să comită o
infracţiune prevăzută la alin. (1) ori la
art. 32 alin. (1) sau (3);
b) culegerea sau deţinerea, în sco‑
pul transmiterii, ori punerea la dispozi‑
ţie de date şi informaţii despre obiecti‑
ve vizate de o entitate teroristă;
c) falsificarea de înscrisuri oficiale
în scopul înlesnirii săvârşirii uneia din‑
tre infracţiunile prevăzute de prezenta
lege;
d) şantajul săvârşit în scopul comi‑
terii unui act de terorism;
e) participarea la instruirea sau
pregătirea în vederea folosirii mijloa‑
celor distructive, substanţelor toxice
ori periculoase, armelor de foc, dis‑
pozitivelor explozive de orice fel, mu‑
niţiilor, explozivilor, armelor chimice,
biologice, radiologice sau nucleare, în
scopul comiterii unui act de terorism;
f) furtul calificat săvârşit în vederea
comiterii infracţiunilor prevăzute la art.
32 alin. (1) şi (3) şi la alin. (1) şi (2) din
prezentul articol.”
Anterior modificărilor aduse prin pct.
3 al art. 159 din Legea nr. 187/2012,
art. 33 din Legea nr. 535/2004 avea un
conținut relativ diferit24, noutățile aduse
fiind în esență următoarele:
Art. 33 din Legea nr. 535/2004, anterior
modificărilor, prevedea că: „(1) Sunt asimilate
actelor de terorism următoarele fapte: a) pro‑
curarea, deținerea, confecționarea, fabricarea
sau furnizarea ori, după caz, producerea de
24

– textul incriminează în ambe‑
le aliniate fapte asimilate actelor
de terorism, simplificând sistemul
sancționator, care este organizat mai
unitar; astfel, pedeapsa principală și
complementară sunt prevăzute în ca‑
mijloace distructive, substanțe toxice, mate‑
riale, microorganisme sau alte substanțe ori
mijloace vătămătoare, de natură să pună în
pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor
ori mediul înconjurător, în scop terorist; b) re‑
crutarea, instruirea sau pregătirea entităților
teroriste în vederea folosirii armelor de foc,
munițiilor, explozivilor, armelor chimice, bio‑
logice, bacteriologice sau nucleare, precum
și în scopul facilitării ori comiterii de acte de
terorism; c) înlesnirea intrării/ieșirii în/din țară,
găzduirea ori facilitarea accesului în zona
obiectivelor vizate al persoanei despre care se
cunoaște că a sprijinit/săvârșit sau urmează
să sprijine/săvârșească un act terorist; d) cu‑
legerea și deținerea, în scopul transmiterii, ori
punerea la dispoziție de date și informații des‑
pre obiective vizate de teroriști, fără drept; e)
promovarea unor idei, concepții sau atitudini
în scopul susținerii cauzei și/sau a activității
entității teroriste; f) spălarea de bani, banc‑
ruta frauduloasă, actele de corupție, șantajul,
traficul de persoane, traficul ilicit de droguri și
precursori, contrabanda, traficul cu autoturis‑
me furate, falsificarea de monedă sau de alte
valori, precum și orice alte infracțiuni având
ca finalitate realizarea unui profit în folosul
entității teroriste; g) orice alte fapte comise cu
intenția de a sprijini, înlesni, ascunde sau de a
determina săvârșirea actelor de terorism. (2)
Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc
astfel: a) cu închisoare de la 10 la 15 ani și
interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la
lit. a) si b); b) cu închisoare de la 5 la 10 ani
și interzicerea unor drepturi, cele prevăzute la
lit. c), d) și e); c) cu închisoare de la 1 an la 5
ani și interzicerea unor drepturi, cele prevăzu‑
te la lit. g). (3) În cazul infracțiunilor prevăzute
la alin. (1) lit. f), maximul pedepsei prevăzute
de legislația în vigoare se majorează cu 3 ani,
fără a se putea depăși maximul general al pe‑
depsei închisorii.”
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drul fiecărei forme tip, fiind eliminată
cauza de majorare a pedepsei regle‑
mentate anterior în art. 33 alin. (3);
– a fost modificat conținutul consti‑
tutiv al infracțiunii, sub aspectul laturii
obiective;
– tentativa a fost incriminată dis‑
tinct în art. 34 alin. (1), iar în art. 34
alin. (2) sunt reglementate actele de
pregătire care sunt asimilate tentati‑
vei, prevăzându‑se în acest sens că
„se consideră tentativă şi producerea
sau procurarea mijloacelor ori instru‑
mentelor, precum şi luarea de măsuri
în vederea săvârşirii acestei infracţi‑
uni”.
C. Articolul 331 prevede că: „Con‑
stituie infracţiune fapta de a recruta
o persoană pentru săvârşirea uneia
dintre faptele prevăzute la art. 32 alin.
(1) şi (3) şi art. 33 şi se pedepseşte cu
închisoare de la 5 la 12 ani”.
Această infracțiune a fost introdu‑
să prin pct. 4 al art. 159, Titlul II din
Legea nr. 187/2012, preia și incrimi‑
nează autonom fapta de recrutare a
unei persoane pentru comiterea de
acte de terorism dintre cele prevăzute
de art. 32 sau 33 din Lege.
Anterior modificării, această faptă
era cuprinsă în conținutul art. 33 alin.
(1) lit. b) din Legea care incrimina ca
act de terorism „recrutarea, instruirea
sau pregătirea entităţilor teroriste în
vederea folosirii armelor de foc, mu‑
niţiilor, explozivilor, armelor chimice,
biologice, bacteriologice sau nucle‑
are, precum şi în scopul facilitării ori
comiterii de acte de terorism”.

Noțiunea de „entitate teroristă” era
și este definită și în prezent, în art. 4
pct. 1 din Legea nr. 535/2004, ca fiind
„persoană, grupare, grup structurat
sau organizaţie care: a) comite sau
participă la acte teroriste; b) se pre‑
găteşte să comită acte teroriste; c)
promovează sau încurajează teroris‑
mul; d) sprijină, sub orice formă, te‑
rorismul”.
Având în vedere gravitatea faptei,
art. 34 alin. (1) pedepsește tentativa
și la această infracțiune, iar în art. 34
alin. (2) actele de pregătire sunt asi‑
milate tentativei, prevăzându‑se că se
consideră tentativă şi producerea sau
procurarea mijloacelor ori instrumen‑
telor, precum şi luarea de măsuri în
vederea săvârşirii acestei infracţiuni.
D. Articolul 332 din Lege prevede
că „(1) Fapta de a îndemna publicul,
verbal, în scris sau prin orice alte mij‑
loace, să săvârşească infracţiuni pre‑
văzute de prezenta lege se pedepseş‑
te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
ori cu amendă, fără a se putea depăşi
pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea la săvârşirea căreia s‑a
instigat. (2) Dacă fapta prevăzută la
alin. (1) este comisă de un funcţionar
public, pedeapsa este închisoarea de
la un an la 5 ani şi interzicerea exer‑
citării unor drepturi, fără a se putea
depăşi pedeapsa prevăzută de lege
pentru infracţiunea la săvârşirea căre‑
ia s‑a instigat. (3) Dacă instigarea pu‑
blică a avut ca urmare comiterea in‑
fracţiunii la care s‑a instigat, pedeap‑

128

sa este cea prevăzută de lege pentru
acea infracţiune. (4) Promovarea unui
mesaj prin propagandă săvârşită prin
orice mijloace, în public, cu intenţia
de a instiga la săvârşirea uneia dintre
infracţiunile enumerate la art. 32 alin.
(1) şi (3) şi art. 33 alin. (1) şi alin. (2)
lit. e), indiferent dacă mesajul susţine
sau nu în mod direct terorismul ori
dacă au fost săvârşite sau nu respec‑
tivele infracţiuni, se pedepseşte cu în‑
chisoare de la 6 luni la 3 ani.”
Această infracțiune a fost introdu‑
să prin pct. 4 al art. 159, Titlul II din
Legea nr. 187/2012, și reprezintă in‑
criminarea autonomă a activității de
instigare la oricare dintre infracțiunile
de terorism reglementate de Legea
nr. 535/2004.
Odată cu introducerea acestei
infracțiuni, legiuitorul a reglementat și
conținutul noțiunii de propagandă în
art. 4 pct. 9 din Lege25, în sensul că
prin această noțiune se înțelege „răs‑
pândirea în mod sistematic sau apolo‑
gia unor idei, concepţii ori doctrine, cu
intenţia de a convinge şi de a atrage
noi adepţi”.
E. În art. 35 din Lege este incrimi‑
nată „(1) Fapta de a se asocia sau de
25
Anterior modificării, art. 4 pct. 9 din Lege
definea noțiunea de resurse logistice drept
„bunuri mobile sau imobile, deținute cu orice
titlu, mijloace de telecomunicații, mijloace de
comunicare în masă standard sau speciale,
societăți comerciale, mijloace de îndoctrinare,
instruire și antrenament, documente de iden‑
titate contrafăcute sau eliberate în baza unor
declarații false, elemente de deghizare și mas‑
care, precum și orice alte bunuri”.

a iniţia constituirea unei asocieri în
scopul săvârşirii de acte de terorism
ori aderarea sau sprijinirea, sub orice
formă, a unei astfel de asocieri se pe‑
depseşte cu închisoare de la 5 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi, fără
a se putea depăşi maximul pedepsei
prevăzute de lege pentru infracţiunea
ce intră în scopul asocierii. (2) Fapta
de a conduce o entitate teroristă se
pedepseşte cu închisoare de la 7 la
15 ani şi interzicerea unor drepturi.”
Această infracțiune a fost modifi‑
cată prin pct. 626 al art. 159, Titlul II
din Legea nr. 187/2012, structura
infracțiunii fiind reorganizată pentru a
corespunde rigorilor legislative în vi‑
goare.
Astfel, fapta de asociere sau
inițiere a constituirii unei asocieri în
scopul săvârșirii de acte de terorism,
este reglementată în primul aliniat al
articolului, și reprezintă un caz de in‑
criminare autonomă a pluralității con‑
stituite de infracțiuni. În aliniatul (2) al
articolului este incriminată fapta de a
conduce o entitate teroristă, ceea ce
26
Anterior modificării, art. 35 din Lege
prevedea că: „(1) Fapta persoanei de a con‑
duce o entitate teroristă se pedepsește cu
detențiunea pe viață sau cu detențiunea se‑
veră de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor
drepturi. (2) Fapta de a se asocia sau de a
iniția constituirea unei asocieri în scopul
săvârșirii de acte de terorism ori aderarea sau
sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de
asocieri se pedepsește cu închisoare de la 10
la 15 ani, fără a se putea depăși maximul pe‑
depsei prevăzute de lege pentru infracțiunea
ce intră în scopul asocierii.”

129

conferă un plus de logică juridică în
ordinea reglementării.
Sub aspectul sancțiunii, se observă
că legiuitorul a renunțat la sancționarea
acestei fapte cu pedeapsa detențiunii
– pe viață sau severă, închisoarea de‑
venind sancțiunea principală, ale cărei
limite au fost reduse în acord cu logica
noilor reglementări.
F. Articolul 36 din Lege incrimi‑
nează: „(1) Constituie infracţiune de
finanţare a terorismului colectarea
sau punerea la dispoziţie, direct ori
indirect, de fonduri, licite sau ilicite,
cunoscând că acestea urmează a fi
folosite, în tot ori în parte, pentru să‑
vârşirea actelor de terorism sau pen‑
tru susţinerea unei entităţi teroriste şi
se pedepseşte cu închisoare de la 5
la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni în sco‑
pul obţinerii de fonduri, cunoscând că
acestea urmează a fi folosite, în tot
sau în parte, pentru săvârşirea acte‑
lor de terorism ori pentru susţinerea
unei entităţi teroriste, se pedepseşte
cu pedeapsa prevăzută de lege pen‑
tru acea infracţiune, al cărei maxim se
majorează cu 3 ani. (3) Dacă fondurile
obţinute în condiţiile alin. (2) au fost
puse la dispoziţia entităţii teroriste, se
aplică regulile privind concursul de in‑
fracţiuni. (4) Tentativa la faptele pre‑
văzute de alin. (1) se pedepseşte.”
Infracțiunea a fost modificată prin
pct. 727 al art. 159, Titlul II din Legea
27
Anterior modificării, art. 36 din Lege
prevedea că: „(1) Punerea la dispoziția unei
entități teroriste a unor bunuri mobile sau

nr. 187/2012, și reglementează ex‑
pres cu acest titlu – infracțiunea de
„finanțare a terorismului”28, noul text
fiind mult mai concis decât în formu‑
larea anterioară.
Spre deosebire de reglementarea
anterioară, este incriminată tentati‑
va la această infracțiune, însă acest
lucru are loc în aliniatul final al textu‑
lui, nu în art. 34 din Lege, ca în cazul
celorlalte infracțiuni pedepsite și în
această formă.
G. Articolul 37 din Lege stipulează
că: „(1) Ameninţarea prin orice mij‑
loace a unei persoane fizice, juridice
sau a unei colectivităţi cu folosirea de
arme de foc, arme nucleare, chimice,
biologice, instalaţii nucleare ori dispo‑
zitive generatoare de radiaţii ionizan‑
te, cu provocarea unei explozii nucle‑
are sau a unui accident nuclear ori cu
răspândirea sau folosirea de produse,
substanţe, microorganisme, toxine ori
materiale, de orice fel, de natură să
imobile, cunoscând că acestea sunt folosite
pentru sprijinirea sau săvârșirea actelor de te‑
rorism, precum și realizarea ori colectarea de
fonduri, direct sau indirect, ori efectuarea de
orice operațiuni financiar‑bancare, în vederea
finanțării actelor de terorism, se sancționează
cu închisoare de la 15 la 20 de ani și inter‑
zicerea unor drepturi. (2) Bunurile mobile sau
imobile puse la dispoziția entității teroriste,
precum și fondurile realizate sau colectate în
scopul finanțării actelor de terorism se confis‑
că, iar dacă acestea nu se găsesc, condam‑
natul este obligat la plata echivalentului lor în
bani.”
28
Pentru o analiză a acestui concept, a
se vedea F. Marin, Finanțarea terorismului.
Legături cu crima organizată, în R.D.P., nr.
4/2010, p. 109 și urm.
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pună în pericol sănătatea oamenilor
sau a animalelor ori mediul înconju‑
rător sau să cauzeze consecinţe de‑
osebit de grave, săvârşită în scopul
prevăzut la art. 32 alin. (1), constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închi‑
soare de la un an la 5 ani. (2) Dacă
ameninţarea prevăzută la alin. (1) a
fost adresată unui stat sau unei orga‑
nizaţii internaţionale, fapta se pedep‑
seşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi
interzicerea unor drepturi.”
Infracțiunea a fost modificată prin
pct. 829 al art. 159, Titlul II din Legea
nr. 187/2012, și în noul format se bu‑
cură de o formulare mai clară și mai
simplă.
Sub aspectul conținutului infrac
țiunii, actuala formulare explicitează
că subiecții pasivi sunt persoanele fi‑
zice și juridice. În acest context, este
Anterior modificării, art. 37 din Lege pre‑
vedea că: (1) Amenințarea unei persoane sau
a unei colectivități, prin orice mijloace, cu răs‑
pândirea ori folosirea de produse, substanțe,
materiale, microorganisme sau toxine de natu‑
ră să pună în pericol sănătatea oamenilor sau
a animalelor ori mediul înconjurător constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de
la 2 la 5 ani. (2) Amenințarea adresată unui
stat, unei organizații internaționale sau unei
persoane fizice ori juridice cu folosirea arme‑
lor biologice, a materialelor nucleare, a altor
materiale radioactive sau a materialelor ex‑
plozive, în scop terorist, constituie infracțiune
și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12
ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) este
condiționată de îndeplinirea sau neîndeplini‑
rea unui act sau când prin amenințare, sub
orice formă, se pretinde a se da ori a se preda
asemenea materiale, pedeapsa este închi‑
soarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor
drepturi.”
29

important de reținut că, în situația în
care subiecții activi ai infracțiunii sunt
cetățeni străini sau apatrizi, art. 44 din
Lege prevede un regim special pentru
aceștia, în sensul că „(1) Împotriva ce‑
tăţenilor străini sau apatrizilor despre
care există date sau indicii temeinice
că intenţionează să desfăşoare acte
de terorism ori de favorizare a tero‑
rismului se dispune măsura de decla‑
rare ca persoană indezirabilă pentru
România sau de întrerupere a drep‑
tului de şedere în ţară, dacă împotriva
acestora nu s‑a dispus măsura neper‑
miterii ieşirii din ţară, potrivit legii pri‑
vind regimul străinilor în România. (2)
Prevederile alin. (1) se aplică în mod
corespunzător şi solicitanţilor de azil,
refugiaţilor şi victimelor conflictelor
armate ale căror statut şi regim sunt
reglementate prin legi speciale.”
Pe de altă parte, elementul ma‑
terial din cadrul laturii obiective a
infracțiunii este extins – acțiunea de
amenințare putându‑se produce și
prin folosirea de „arme de foc, arme
nucleare, chimice, biologice, instalaţii
nucleare ori dispozitive generatoare
de radiaţii ionizante, cu provocarea
unei explozii nucleare sau a unui ac‑
cident nuclear”. De asemenea, fapta
se poate comite și prin „răspândirea
sau folosirea de produse, substanţe,
microorganisme, toxine ori materiale,
de orice fel, de natură să pună în pe‑
ricol sănătatea oamenilor sau a ani‑
malelor ori mediul înconjurător sau să
cauzeze consecinţe deosebit de gra‑
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ve, săvârşită în scopul prevăzut la art.
32 alin. (1)”.
H. Articolul 38 din Lege incrimi‑
nează „Alarmarea, prin orice mijloa‑
ce şi fără un motiv întemeiat, a unei
persoane fizice sau juridice ori a unei
colectivităţi, a organelor specializate
pentru a interveni în caz de pericol, a
organelor cu atribuţii în domeniul se‑
curităţii naţionale sau de menţinere a
ordinii publice, cu privire la folosirea
de arme de foc, arme nucleare, chi‑
mice, biologice, radiologice ori la răs‑
pândirea sau folosirea de produse,
substanţe, microorganisme, toxine ori
materiale, de orice fel, de natură să
pună în pericol viaţa, integritatea cor‑
porală sau sănătatea oamenilor ori a
animalelor sau mediul înconjurător ori
să cauzeze consecinţe deosebit de
grave, se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”
Infracțiunea a fost modificată prin
pct. 930 al art. 159, Titlul II din Legea
nr. 187/2012, și a fost îmbunătățită
sub aspectul conținutului său consti‑
tutiv. La fel ca în cazul infracțiunii de la
art. 37 din Lege, în privința subiecților
30
Anterior modificării, art. 38 din Lege
prevedea că: „(1) Alarmarea, fără un motiv
întemeiat, a unei persoane sau a publicului,
a organelor specializate pentru a interveni în
caz de pericol ori a organelor de menţinere
a ordinii publice, prin corespondenţă, telefon
sau orice alte mijloace de transmitere la dis‑
tanţă, cu privire la răspândirea sau folosirea
de produse, substanţe, materiale, microorga‑
nisme ori toxine de natură să pună în pericol
sănătatea oamenilor sau a animalelor ori me‑
diul înconjurător se pedepseşte cu închisoare
de la 1 an la 3 ani”.

pasivi secundari ai infracțiunii, legiu‑
itorul prevede expres că aceștia pot
să fie persoane fizice sau persoane
juridice, dar și organelor însărcinate
cu atribuţii în domeniul securităţii na‑
ţionale.
Sub aspectul laturii obiective, în
primul rând se remarcă eliminarea
modalității de comitere constând în
corespondență, telefon sau orice alte
mijloace de transmitere la distanță.
Pe de altă parte, textul arată că fap‑
ta de „alarmare” trebuie să se comită
prin folosirea de arme de foc, arme
nucleare, chimice, biologice, radiolo‑
gice, ori la răspândirea sau folosirea
de produse, substanţe, microorganis‑
me, toxine ori materiale, de orice fel,
de natură să pună în pericol viaţa,
integritatea corporală sau sănătatea
oamenilor ori a animalelor sau mediul
înconjurător ori să cauzeze consecin‑
ţe deosebit de grave.
Noțiunea de consecințe deosebit
de grave, folosită și în cadrul art. 37
din Legea nr. 535/2004, a fost și ea
reconfigurată de noul Cod penal, art.
183 C.pen. prevăzând în acest sens
că „prin consecinţe deosebit de grave
se înţelege o pagubă materială mai
mare de 2.000.000 lei”31, norma fiind
mult mai precisă și previzibilă compa‑
rativ cu textul legal anterior care folo‑
31
Art. 146 din C.pen. 1969 prevedea că prin
„consecinţe deosebit de grave” se înţelege o
pagubă materială mai mare de 50.000.000 lei
sau o perturbare deosebit de gravă a activită‑
ţii, cauzată unei autorităţi publice sau oricăreia
dintre unităţile la care se referă art. 145 ori al‑
tei persoane juridice sau fizice.
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sea sintagma de „perturbare deosebit
de gravă a activităţii”, care putea da
naștere la arbitrar în interpretare din
partea organelor judiciare.
Acest lucru ar fi trebuit făcut și în
privința noțiunii de „alarmare”, folosi‑
tă și în prezent de art. 38 din Lege,
deoarece apare ca fiind desuetă în
contextul legislativ actual. Până la o
reacție a legiuitorului în acest sens,
vom avea în vedere sensul termenu‑
lui cuprins în Dicționarul Explicativ al
Limbii Române, unde se prevede că
prin alarmare se înțelege32 acțiunea
de a (se) neliniști, a (se) neliniști, a
(se) îngrijora. După cum se poate ob‑
serva, aceste noțiuni sunt ele însele
relative, astfel încât se poate afirma
că norma în această exprimare este
lipsită de previzibilitate.
A se vedea Academia Română, DEX –
Dicţionarul explicativ al limbii române (ediţie
revăzută şi adăugită), Gold Editura Univers
Enciclopedic, București, 2012.
32

IV. Concluzii
Prin modificările aduse Legii nr.
535/2004 privind prevenirea şi com‑
baterea terorismului, de noul Cod pe‑
nal și noul Cod de procedură pena‑
lă, mai ales prin legile de punere în
aplicare a acestor acte normative, s‑a
adus categoric un plus de calitate și
de claritate în această materie speci‑
ală.
În aceeași măsură, cu ocazia aces‑
tui demers a fost corelată și articulată
mai bine întreaga legislație în acest
domeniu al criminalității, lucru care
este binevenit în condițiile în care în
ultimii ani terorismul a devenit, atât în
Europa, cât și pe alte continente, o
amenințare reală la adresa siguranței
statului și a individului, iar acest fapt
reclamă o reacție pe măsură, obiectiv
care poate fi realizat în primul rând cu
ajutorul existenței unui cadru legislativ
eficient și adaptat la dimensiunea ac‑
tuală a realității.
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Fondul
şi forma

Cleptocraţia, Justiţia şi
Statul de drept
Octavian Opriş
Statul de drept şi justiţia devenise‑
ră un loc comun al discuţiilor politice
sau ale banalelor colocvii televizate.
Se insista asupra noii democraţii in‑
staurate după 1989. Gâlcevile şi con‑
troversele permanente dintre partide,
lideri, disidenţi sau impostori erau con‑
siderate fireşti, exprimând dialectica
jocurilor politice. Noul organism statal
era confruntat cu dificultăţi de ordin
tehnic privind organizarea, restructu‑
rarea şi remodelarea funcţională, cu
selecţionarea, pregătirea şi acomo‑
darea noilor cadre. Vechea birocraţie
comunistă, rebotezată tehnocraţie, a
fost completată de noua categorie a
proaspeţilor şi interesaţilor birocraţi
aduşi de partide şi de enigmatice gru‑
puri ale „societăţii civile”.
Statul trebuia să gestioneze com‑
plicata operaţiune de privatizare prin
care proprietatea de stat va fi trans‑
ferată în proprietate privată. Această
acţiune era complexă şi mai dificil de
realizat decât fosta naţionalizare, atât
sub aspect tehnic procedural, cât şi
prin consecinţele juridice şi sociale.
Faţă de statul comunist care, în primii

săi ani, a desfăşurat o violentă opre‑
siune împotriva unor clase, grupuri şi
categorii sociale, statul post‑comunist
a gestionat doar o încâlcită privati‑
zare şi o incoerentă, inconştientă şi,
de multe ori, premeditată distrugere
economică, sub numele înşelător de
reformă. Experienţa fostelor state co‑
muniste referitoare la tranziţia de la
comunism la capitalism a avut o in‑
fluenţă minoră pentru originalii şi ac‑
tivii reformatori români. Prejudecata
despre calitatea proastă a economiei
româneşti, întreţinută de anonimi zi‑
arişti străini, comentatori de radio şi
televiziune, a fost lumina călăuzitoare
a decidenţilor politici asupra destinului
economiei. Un tânăr şi ignorant politi‑
cian al momentului considera econo‑
mia românească „un morman de fiare
vechi”. Asta era aprecierea pe care
o avea noua generaţie de politicieni
ce ajunsese la cârma ţării. Ce trebu‑
ie făcut cu „mormanul de fier vechi”?
Evident, trebuie dezmembrat, vândut
sau topit şi curăţat terenul de aceste
fabrici şi uzine, aşteptând să vină Oc‑
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cidentul pentru a construi un „autentic
capitalism”.
Imediat după revoluţia glorioasă
şi reformatoare din 1989, dezordinea
economică s‑a accentuat rapid, lipsa
de coordonare, iresponsabilitatea şi
hoţia au zdruncinat cu adevărat struc‑
tura economică, transformând unităţi‑
le productive într‑o „grămadă de fier
vechi”. Dacă „noii capitalişti” credeau
că transformarea economiei socialiste
în economie capitalistă se realizează
natural, firesc, realitatea a oferit spec‑
tacolul dezolant al prăbuşirii producţi‑
ei şi al consumului, a veniturilor popu‑
laţiei şi al protecţiei sociale, al lipsei
de resurse bugetare care alimentau
sănătatea, învăţământul şi instituţiile
publice. Soluţia la care au apelat noii
conducători a fost spolierea rezerve‑
lor de stat şi împrumutul extern, care
a îndatorat ţara pe viitor. După eufo‑
ria primirii drepturilor compensatorii,
îndemnizaţiilor, ajutoarelor sociale,
drepturilor din dividende, a părţilor
sociale din patrimoniul întreprinderi‑
lor, s‑a instaurat decepţia lipsei unui
loc de muncă sigur, incertitudinea zi‑
lei de mâine, şomajul, lipsa protecţiei
sociale, iar pentru tineret un viitor fără
perspectivă.
Confruntaţi cu aceste grave pro‑
bleme instituţionale, structurale şi so‑
ciale, noii conducători au găsit soluţii
proaste, incoerente, inechitabile şi
anti‑sociale, dar şi‑au rezervat pentru
ei înşişi partea profitabilă a distrugerii
economice. Dacă mare parte din for‑
ţa de muncă disponibilizată sau trăind

sub ameninţarea şomajului şi sărăci‑
ei a luat calea emigraţiei, noii gestio‑
nari ai avuţiei naţionale au rămas pe
poziţii şi au profitat în interes propriu
de sfârşitul unui sistem economic şi
social. Economia trebuia privatizată.
Dar cine o face, cine câştigă şi cine
pierde, ce mai rămâne şi pe mâinile
căror gestionari din epava economică
a României? Companii străine, socie‑
tăţi comerciale, persoane private ve‑
nite în România pentru „a privatiza”, o
diversitate de consultanţe pentru au‑
torităţile române erau primite ca nişte
prieteni şi preţioşi parteneri de către
noile clase dirigente. Aceşti străini in‑
teresaţi de „experimentul românesc”
păreau prieteni ai României, iar local‑
nicii erau flataţi de compania acestor
capitalişti „cu experienţă”. Nu plato‑
nice „afinităţi elective” au determinat
exodul capitaliştilor europeni în spa‑
ţiul românesc, ci eternul interes eco‑
nomic, perspectiva unui profit imediat
şi de viitor.
Aceşti nou-veniţi invocau nevoia
de siguranţă pentru afaceri şi a per‑
soanelor, necesitatea unei legislaţii
coerente şi mecanisme instituţionale
funcţionale, pe care doar un stat solid,
bine organizat şi condus de tehnicieni
profesionişti le putea asigura. Sprijinul
şi legitimarea externă a guvernanţilor
români şi a partidelor au jucat un rol
important în evoluţia politică post‑de‑
cembristă. Sintagma „stat de drept”
evocă intima legătură între instituţia
politică supremă care este statul şi
sistemul juridic. Statul prin instituţiile
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sale generează dreptul, iar acesta va
conferi coerenţă, credibilitate, efica‑
citate şi stabilitate activităţii statale.
Performanţa sau disfuncţiile statului
sunt legate de sistemul normativ şi
de calitatea oamenilor ce lucrează în
acest domeniu. Adoptarea unei legis‑
laţii externe şi neadecvate la realităţile
politice, economice şi sociale poate fi
un eşec al reformelor pripite, inven‑
tate de către improvizaţi politicieni şi
tehnocraţi ai momentului. Este o nouă
reconfirmare a „formelor fără fond”
într‑un context nou şi complex.
Statul îşi poate produce dereglări,
maladii ale funcţionării prin sistemul
judiciar pe care îl generează. O legis‑
laţie incorentă, improvizată, creată de
un legislativ incompetent, în care inte‑
resele personale şi de grup sunt do‑
minante, produce efecte negative atât
în funcţionarea statului, cât şi asupra
societăţii. Sănătatea sau patologia
instituţională şi efectele sale sociale
sunt determinate de calitatea oameni‑
lor implicaţi în jocul politic, în serviciile
publice (administrative sau judiciare)
şi în structurile sau în organismele cu
atribuţii economice, sociale sau cultu‑
rale.
Sistemul politic comunist cu meca‑
nismul său strict ierarhizat de compe‑
tenţe şi răspunderi, în care structurile
administrative şi judiciare – în afara
unor obligaţii şi responsabilităţi lega‑
le – erau supuse dispoziţiilor de par‑
tid, părea bine sudat şi apărat contra
eventualelor disidenţe sau acte de
indisciplină. După 1989 s‑a produs o

relaxare a responsabilitaţii şi o tendin‑
ţă de autonomizare instituţională, de
independenţă şi slăbire a controlului,
paralel cu o îmblânzire a sancţiunilor.
Anemierea coercitivă – semn al func‑
ţionării libertăţii – a facilitat indiscipli‑
na, ilegalitatea, abuzul sau neglijenţa
în serviciu. Justiţia este seismograful
sănătăţii unei societăţi. Creşterea ile‑
galităţii, a criminalităţii sau a excesivei
activităţi procesuale (înmulţirea dosa‑
relor civile sau penale, a contestaţiilor
în contencios etc.) este semnalul unei
multiple disfuncţionalităţi, dereglări,
nemulţumiri ale populaţiei şi deficien‑
ţe ale aparatului judiciar. Pe fundalul
insuficienţei activităţii aparatului statal
şi ale structurilor judiciare, infracţiona‑
litatea şi corupţia au găsit un mediu
prielnic de acţiune şi dezvoltare. Sta‑
tul, proprietar al unui imens patrimo‑
niu al domeniului public, dar lipsit de
apărare, este spoliat, jefuit şi folosit în
jocul intereselor private; iar puterea
şi autoritatea sa, altădată infailibilă şi
temută, ajung victima şi mijlocul celor
mai bizare interese obscure şi nocive
pentru societate. Funcţiunile publice
devin instrumentele egoismului indi‑
vidual; statul însuşi, victima propriei
birocraţii.
Noua societate se voia liberală,
democratică, echitabilă şi protectoa‑
re a individului. Egalitatea juridică a
cetăţenilor trebuia să‑şi aibă reflexul
într‑o echitabilă distribuţie socială
a valorilor – în special economice.
Aceste exigenţe minimale ale noii so‑
cietăţi au rămas doar promisiuni elec‑
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torale şi platforme ideologice. Adevă‑
ratul motor al „schimbării” era intere‑
sul individual, dorinţa de îmbogăţire
şi desfătările hedonice ale „societăţii
de consum”. Dorinţa de consum ob‑
seda minţile, dar nimeni nu‑şi punea
problema costurilor şi în sarcina cui
atârna povara acestor obligaţii. De‑
ocamdată jaful patrimoniului public
furniza sursa îmbogăţirii „spontane”,
fără inteligenţă, muncă şi responsa‑
bilitate. Reformarea statului comunist
a relevat posibilitatea de a jefui patri‑
moniul public – fost comunist – şi a‑l
redistribui inechitabil şi interesat unor
grupuri, care, paradoxal, se ocupau
de gestionarea acestuia. Revoluţiile
pot fi înţelese ca schimbări bruşte ale
elitelor conducătoare în care declinul
şi dispariţia unei aristocraţii însemna
înlocuirea cu o nouă clasă care va de‑
veni, prin voinţă proprie, o aristocra‑
ţie. Dinamica elitelor este o mişcare
de instituire şi cădere a claselor aris‑
tocratice.
Noii revoluţionari au invadat insti‑
tuţiile statului şi au operat transfor‑
mările necesare propriilor interese,
sub acoperirea înşelătoare a ideolo‑
giei liberale şi democratice. Primul
act al marii transformări a fost priva‑
tizarea, schimbarea regimului juridic
al proprietăţii publice şi redistribuirea
economică către cetăţeni. Cum se va
realiza această importantă exigenţă
politico‑economică, cine o efectuea‑
ză, cine beneficiază şi care sunt cei
neglijaţi, defavorizaţi ai reformei este
problema centrală a începutului noii

societăţi. La o primă şi generală pri‑
vire avem impresia unui proces firesc,
democratic şi echitabil ce va deschi‑
de drumul unei democraţii autentice.
Privatizarea prin intermediul acţiunilor
distribuite de fondurile societăţii către
populaţie sugerează o politică pozi‑
tivă, de împroprietărire a cetăţenilor
din fondul pe care l‑au creat aceştia în
jumătate de secol de comunism. Dar
aceste certificate de proprietate distri‑
buite poporului erau considerate, de
majoritatea cetăţenilor, hârtii fără va‑
loare pe care nu le preţuiau şi nu ştiau
să le folosească. Populaţia necunos‑
cătoare a valorii proprietăţii fiduciare
le‑a înstrăinat pentru preţuri de nimic.
O minoritate activă, practică şi între‑
prinzătoare le‑a achiziţionat masiv de
la cetăţeni, le‑a stocat, înmulţit şi folo‑
sit în procesul de privatizare. S‑a con‑
stituit o pătură subţire de speculanţi
într‑o zonă virgină şi aducătoare de
venituri consistente. Constituirea fon‑
durilor proprietăţii de stat şi a propri‑
etăţii private a însemnat un moment
important în dezvoltarea pieţei de ac‑
ţiuni şi active în care inteligenţa com‑
binatorică şi jocul speculativ au creat
acumularea unor mari averi, dar în
care nu a avut nicio contribuţie munca
efectivă, creatoare de valoare. Aceşti
speculanţi ai momentului se vor dez‑
volta ca o clasă de abili mânuitori de
hârtii, titluri de proprietate şi acţiuni.
Populaţia inertă, neîncrezătoare şi
ignorantă privea cu uimire apariţia si
dezvoltarea unei clase noi îmbogăţi‑
te recent dintr‑o enigmatică activitate

140

speculativă, fără efortul, inteligenţa şi
riscurile unei autentice activităţi eco‑
nomice, industriale sau comerciale.
Dar privatizarea a deschis calea unor
diverse forme de furt din patrimoniul
unui proprietar anonim, lipsit de apă‑
rare şi inert care era statul român.
Din stăpân absolut al avuţiei naţiona‑
le statul devine o pradă fără apărare
şi ripostă, jefuit chiar de slujitorii săi.
Sub masca „privatizării”, ca acţiune
capitalistă, anti‑comunistă, democra‑
tică şi pregătitoare a demarajului marii
reforme economice se dezvolta o me‑
todă originală a furtului şi o categorie
specializată de indivizi – funcţionari,
gestionari şi lichidatori ai domeniului
public.
Dacă circulaţia elitelor înseamnă o
schimbare şi instituirea unei noi „aris‑
tocraţii”, în România, această nouă şi
improvizată „aristocraţie” era, de fapt,
o „cleptocraţie”. Termenul cleptocraţie
a fost folosit în experienţa post‑comu‑
nistă a statelor din Europa Centrală şi
de Est pentru a desemna categoriile
sociale dirigente care, sub acoperirea
reformelor şi eradicării moştenirii co‑
muniste, au devalizat statul, şi‑au în‑
suşit, în interes propriu, proprietatea
publică sau alte unităţi economice.
Cleptocraţia este o super‑clasă a in‑
fractorilor, înşelătorilor şi speculanţilor
care s‑a constituit spontan sau deli‑
berat pe ruinele statului şi economiei
comuniste, distrugând o economie şi
lăsând în urmă mizerie economică şi
socială. În timp ce avuţia socială era
consumată sau însuşită şi transferată

în străinătate sub forma lichidităţilor
şi titlurilor financiare; populaţia supor‑
ta o dramatică cădere economică şi
socială. Reformatorii nu erau decât
distrugătorii unei economii şi profitorii
acestui dezastru, iniţiat şi controlat de
obscure interese personale sau stra‑
tegii ale diverselor companii, societăţi
sau forţe externe interesate.
Alimentaţi, întreţinuţi de mediul
patogen al unei economii fără pro‑
tecţie, cleptocraţii s‑au înmulţit în
toate zonele economice, de la marile
întreprinderi şi complexe industriale
sau comerciale până la modestele
unităţi ale economiei locale sau ale
structurilor agro‑alimentare. Proce‑
sele economice – atât cât mai func‑
ţionau – erau doar sursa de lichidităţi
ai marilor devoratori „neo‑capitalişti”,
care le consumau cu voluptate sau
le transferau în „siguranţă” la bănci
străine sau off‑shore. Privatizarea nu
a însemnat doar trecerea domeniului
public în mâna diverşilor şi anonimilor
împroprietăriţi. Primul pas era transfe‑
rul proprietăţii din domeniul statului în
sfera individuală. Această schimbare
a proprietarului era, de cele mai mul‑
te ori, condiţionată de reorganizare
şi eficientizare a fondului primit, de
îmbunătăţirea performanţei şi randa‑
mentului economic, în speranţa unei
mai bune gestionări a patrimoniului.
În realitate, puţini dintre noii proprie‑
tari ai fondurilor publice le‑au gestio‑
nat mai bine şi le‑au adus la perfor‑
manţă. Privatizarea a fost o decepţie
a reformei, a generat o îmbogăţire a
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unor risipitori, dornici de cheltuieli vo‑
luptuoase şi lipsiţi de responsabilităţi
civice, imuni faţă de societate sau
interesul comun. După prăbuşirea
societăţii comuniste exista speranţa
constituirii unei noi organizări sociale,
a cărei stratificare şi ierarhie să ex‑
prime noile forţe pozitive, atât în plan
economic, organizatoric, cât şi social.
Societatea feudală, cu inutilii şi para‑
ziţii „aristocraţi”, a fost depăşită prin
asediul sistematic şi eficace al noilor
clase burgheze, care reprezentau o
nouă concepţie şi acţiune economică,
purtătoare a progresului şi libertăţii.
Clasa burgheză, inteligentă şi prag‑
matică, şi‑a constituit propria aristo‑
craţie. Această configuraţie elitară a
eliminat vechea aristocraţie parazita‑
ră şi nefuncţională. După cum remar‑
ca V. Pareto, istoria este un cimitir al
aristocraţilor. Această lecţie a istoriei
nu‑şi are aplicare în experienţa româ‑
nească a transformării „revoluţionare”
după 1989. Pentru noua clasă politică
instaurată pe ruinele comunismului,
importantă era puterea politică supre‑
mă şi arbitrarul deciziei economice,
administrative sau juridice prin care
se realiza o redirecţionare a venituri‑
lor şi proprietăţilor. O competiţie fără
reguli se desfăşura pe câmpia libertă‑
ţii post‑comuniste, amintind de lumea
lui Hobbes. Privatizarea domeniului
public a însemnat distrugerea orga‑
nismului economic, şomaj, insecuri‑
tate, anemierea resurselor bugetare
şi îmbogăţirea unor categorii sociale

nesemnificative sub raport intelectual,
practic, economic sau politic.
Privatizarea, descentralizarea eco‑
nomică prin eliminarea planificării,
divizarea unităţilor economice, con‑
stituirea unor societăţi comerciale
nerentabile şi prost conduse, forma‑
rea incompetentelor şi interesatelor
consilii de administraţie ale fostelor
unităţi economice comuniste, incom‑
patibilităţi care afectau negativ con‑
ducerea societăţilor comerciale – sunt
câteva dintre noutăţile capitalismului
românesc. Concurenţa neloială, con‑
flictul de interese, tehnica falimentării
sistematice – chiar a unităţilor perfor‑
mante – dizolvarea sau reunificarea
perdantă a diferitelor societăţi, acţiu‑
nea nocivă a „investitorilor strategici”
internaţionali reprezentau dinamica
unei economii perdante care îşi tră‑
gea ultima suflare sub terapia unor in‑
genioşi ciocli economici. Dar, în mod
firesc, fiecare bătălie îşi are învingă‑
torii şi învinşii săi. Să începem cu cei
înfrânţi. Majoritatea populaţiei, care în
comunism era salariată şi angajată în
variate structuri economice, s‑a văzut
deposedată de o sursă de venit mo‑
dest, dar sigur şi constant. Şomajul
şi abandonarea populaţiei în mizerie,
fără loc de muncă şi protecţie socia‑
lă, lipsa speranţei şi a oportunităţilor,
configurau spaţiul existenţial al majo‑
rităţii cetăţenilor. În contrast cu masa
sărăcită şi dezorientată a oamenilor,
se constituiau grupuri de interese, ca‑
tegorii noi de „manageri”, preşedinţi
de comitete şi consilii de administra‑
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ţie, noi birocraţi cu atribuţii incerte,
dar cu venituri substanţiale, membri
ai numeroase consilii de administraţie
care nu ştiau obiectul de activitate al
societăţii; şi numeroase organisme şi
structuri parazitare, dar bugetivore şi
cu un apetit crescut pentru venituri‑
le lor, gratificaţii şi prime periodice –
pentru „performanţă”. Aceste aspecte
ale noii realităţi româneşti au generat
un permanent conflict şi dezordine
într‑o societate ce trebuia reorgani‑
zată, raţionalizată şi pregătită pentru
performanţă.
Apetitul achizitiv, dorinţa de con‑
sum, lipsa răspunderii şi arbitrariul
voracităţii personale – considerate
manifestări ale libertăţii – au înlănţuit
cetăţenii în cele mai curioase, imorale
şi ilegale relaţii care păreau aducătoa‑
re de beneficii personale sau de grup.
Performanţa unui individ era dată de
capacitatea de a se „descurca” în la‑
birintul iraţional al „şanselor sociale” şi
a se strecura prin hăţişul interdicţiilor
juridice.
Noua şi originala categorie a „clep‑
tocraţilor” a devenit un ideal de par‑
venire economică şi socială, în care
mulţi vedeau inteligenţa, eficacitatea
practică şi perseverenţa unei autenti‑
ce „elite”. Pe mâna acestor insistenţi
descurcăreţi, societatea s‑a scufun‑
dat în sărăcie, iar „pragmaticii” mo‑
mentului s‑au îmbogăţit şi au risipit
averile nemuncite. Privatizarea a fost
doar un moment iniţial al apariţiei şi
funcţionării contra‑elitei româneşti; iar
întreaga viaţă economică a fost con‑

taminată de virusul noilor capitalişti şi
„manageri” autohtoni în complicitate
cu experimentaţii „specialişti externi”.
Licitaţii trucate, contracte oneroase
cu statul – în care perdanţi erau sta‑
tul şi implicit cetăţenii săi – conven‑
ţii, cesionări de drepturi, falimente şi
transferuri băneşti în străinătate, per‑
manentul deficit bugetar şi lipsa re‑
surselor pentru sănătate, învăţământ
şi protecţie socială configurau tabloul
mozaicat al noii societăţi autointitulate
liberă, democrată şi capitalistă. Lupta
politică era un continuu asediu pentru
cucerirea statului, a beneficiilor eco‑
nomice şi a puterii.
Cleptocraţia, în dinamica şi acţiu‑
nea sa, generează corupţia – acest
loc comun al societăţii post‑decem‑
briste; desemnând furtul generalizat,
jefuirea patrimoniului public, degra‑
dând relaţiile instituţionale şi morala
publică. Corupţia era o metodă simplă
şi eficace pentru satisfacerea intere‑
selor individuale sau de grup, dincolo
de interdicţiile legale şi interesele ge‑
nerale ale societăţii. Corupţia realiza
o mai bună „adecvare la real”, evitând
complicatele mecanisme judiciare
sau incoerentele şi încâlcitele dispo‑
ziţii legale de după 1989. Acest sis‑
tem elementar de troc, de convenţie
directă, fără exigenţe legale şi finali‑
tăţi sociale, a permis rapida circulaţie
a bunurilor şi serviciilor. Actorii vieţii
economice realizau un contact direct,
personal în relaţiile lor, având în vede‑
re doar interesul individual, ignorând
dispoziţiile legale care protejau inte‑
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resele generale şi siguranţa realizării
drepturilor. În comunism, corupţia era
o metodă ilegală de acţiune econo‑
mică care completa sistemul greoi
şi ineficient al planificării veniturilor.
După 1989, corupţia a devenit meto‑
da privilegiată de funcţionare a „clep‑
tocraţiei”, o manieră simplă şi eficace
de îmbogăţire şi de constituire a unei
noi „elite” post‑comuniste. Distruge‑
rea economiei naţionale de către noii
„reformatori” a extins aria de acţiune
a corupţiei şi a corupătorilor. Corupţia
îşi are ca victimă principală structuri‑
le statale, instituţiile, afectând avuţia
naţională, dereglând sau deturnând
acţiunea mecanismelor financiare ale
statului, diminuând rezervele buge‑
tare, altfel spus, devalizând tezaurul
care permite funcţionarea statului.
Corupţia afectează funcţionarea insti‑
tuţiilor fundamentale ale statului: să‑
nătatea publică, învăţământul, servici‑
ile publice, apărarea naţională, sigu‑
ranţa publică, administraţia. Diminua‑
rea fondurilor publice prin corupţie a
lovit sistemul de protecţie economică
şi socială a cetăţenilor. Corupţia nu e
doar „arta” escrocilor, profitorilor şi in‑
fractorilor, ea este o boală socială cu
efecte imediate şi prelungite în timp
asupra societăţii, contaminând mintea
şi conduita oamenilor, devenind, cu
timpul, un „modus vivendi”. Problema
este mai complexă decât înţelegerea
juridic‑penală a fenomenului. Reţelele
corupţiei le găsim în economie, admi‑
nistraţie, justiţie sau alte sfere sociale,

constituind o formă patologică a vieţii
sociale, afectând pe toţi şi pe fiecare.
A corupe înseamnă a efectua o breşă
în parapetul solidarităţii sociale, prote‑
jată de justiţie sub autoritatea statului.
Prin corupţie elementul infracţional
patogen îşi face loc şi proliferează,
parazitând munca şi efortul colectiv al
societăţii.
A devenit un loc comun, o îndelet‑
nicire cotidiană a vorbi despre corup‑
ţie. Mass‑media au bagatelizat tema
corupţiei prin „dezvăluirile” şi „situaţi‑
ile‑bombă”, „şocante”, fiind interesate
mai mult de „rating” şi de pitorescul,
ineditul sau grotescul revelaţiilor tele‑
vizate decât de fondul grav şi nociv al
corupţiei. Totuşi, un mare merit îl au
mass‑media pentru informarea cetă‑
ţenilor şi a instituţiilor despre flagelul
corupţiei şi consecinţele pentru socie‑
tate. Dar excesul de prezentări televi‑
zate ale faptelor de corupţie şi diver‑
selor portrete de corupători şi corupţi
au şi efectul banalizării şi trecerii co‑
rupţiei în obişnuitul vieţii cotidiene, iar
cetăţenii îşi pierd sensibilitatea şi inte‑
resul civic pentru asemenea frecvent,
banal şi plictisitor fapt cotidian. Lipsa
de reacţie, inerţia sau autosuficienţa
organelor judiciare este surprinzătoa‑
re în raport cu nocivitatea fenomenu‑
lui corupţiei.
Justiţia anchetează şi judecă cu
viteza melcului. Fapte periculoase de
corupţie, munţi de sesizări şi de dosa‑
re ascunse privirii media sau a cetăţe‑
nilor aşteaptă rândul să fie prescrise
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sau soluţionate prin neînceperea ur‑
măririi penale sau sancţionări ridicol
de mici faţă de gravitatea faptelor.
Blândeţea, toleranţa şi îngăduinţa
juridică faţă de corupţie pare inexpli‑
cabilă, iar multitudinea dosarelor şi a
insuficienţei personalului instituţiilor
nu sunt justificări plauzibile. Trebuie
analizată relaţia dintre sistemul judici‑
ar şi proliferarea acestui nociv feno‑
men social care se extinde sub ochii
obosiţi şi milostivi ai slujitorilor drep‑
tăţii juridice. Infractori care au fraudat
statul sau domeniul public de milioane
de euro primesc pedepse modice, iar
după ce sunt puşi în libertate îşi vor
consuma viaţa într‑un „loisir” continuu
– în străinătate sau în ţinuturi exotice
– întreţinuţi de fructele ilicite ale infrac‑
ţiunilor pentru care au fost condam‑
naţi. În loc să fie confiscate de către
autorităţi sumele enorme rezultate din
infracţiuni s‑au evaporat şi au ajuns în
bănci străine sau în paradisuri fiscale.
Găinari şi hoţi de portofele, condam‑
naţi „exemplar” aglomerează puşcă‑
riile, iar autorităţile penitenciare se
străduiesc pentru „reeducarea lor”.
Mari escroci care au jefuit patrimoniul
public sunt cu celeritate eliberaţi din
penitenciar, li se administrează pe‑
depse „umaniste”, „europene” şi sunt
încurajaţi să producă „opere ştiinţifice
şi literare” pentru a scăpa mai repede
de pedeapsă. Puşcăria devine şcoală
literară şi academie, iar infractorii‑in‑
telectuali creatori. Visul de a transfor‑
ma pedepsele în acte educaţionale şi

culturale, iar penitenciarul în grădinile
lui Akademos a fost marea realizare
culturală a justiţiei post‑decembriste.
Efectul educativ îl vedem ilustrat prin
creşterea criminalităţii şi infracţionali‑
tăţii.
Capitalismul românesc de după
1989 a lansat formula magică „to‑
tul de vânzare”: bunuri şi conştiinţe.
Această formulă a patronat corupţia şi
imoralitatea noii orânduiri. Este o ex‑
tindere programatică a corupţiei care
a afectat articulaţiile fundamentale ale
societăţii, sănătatea publică, învăţă‑
mântul, administraţia, economia şi di‑
versitatea relaţiilor sociale, de la cele
mai insignifiante până la structurile
instituţionale. A construi locuinţe mai
înalte, poduri mai lungi şi mai specta‑
culoase nu‑i suficient pentru a umani‑
za o specie zoologică. Staţiunile turis‑
tice, facilităţile urbanistice şi de habi‑
tat, dezvoltarea consumului alimentar
şi mobilitatea auto nu transformă pri‑
mitivul homo sapiens într‑un autentic
înţelept al efemerei sale existenţe.
Dorinţa nemăsurată pentru comodităţi
materiale, visul unui hedonism perpe‑
tuu sunt motorul unei febrile nelinişti,
al unor acţiuni iraţionale, generatoare
de conflicte şi dezbinări, de contesta‑
re şi juisare a puterii. Puterea politică,
economică sau culturală este nucleul
etern al conflictualităţii umane. Săraci
sau bogaţi, puternici sau obedienţi,
oamenii vor puterea fără restricţii,
pentru „a avea” şi „a fi”. Nu este clar
delimitată frontiera între „a fi” şi „a
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avea”, dar instinctul posesiv este mai
puternic decât raţiunea ordonatoare
şi evaluatoare. În noaptea instinctelor
posesive, raţiunea este doar un mijloc
tehnic al realizării lor. Societatea oferă
şanse diferenţiate şi aleatorii parveni‑
rii sociale; iar lupta „tuturor contra tu‑
turor” – evocată de Hobbes – capătă
accente tragi‑comice în contradictoria
noastră societate modernă şi raţiona‑
lă.
Ierarhia puterii şi a bunăstării este
clădită pe un suport fragil, iar între vârf
şi bază diferenţele de valoare perso‑
nală sunt nesemnificative. Cuceritorii
„puterii” nu sunt atleţi ai competiţiei
sociale, nici „supraoameni” dotaţi cu
inteligenţă superioară şi „har divin”,
ci sunt perseverenţi şi norocoşi. Per‑
severenţa este o calitate a voinţei, de
multe ori acompaniată de o modestă
inteligenţă. Curajul este uneori efectul
lipsei inteligenţei prospective, incapa‑
citatea de a prevedea consecinţele
actelor proprii şi complicaţiile sociale
care pot apărea. Lăsând la o parte
scepticismul raţionalist, să revenim
la concepţia populară care conside‑
ră pe cel care reuşeşte drept un om
inteligent, pragmatic şi eficient. Ierar‑
hia şi stratificarea socială – esenţia‑
lă dimensiune a puterii şi obedienţei
– segregă oamenii în conducători şi
supuşi, consecinţa diferenţei eterne
dintre fiinţe umane, o stare ontologică
pe care societatea o împărtăşeşte cu
celelalte zone ontice marcate de dife‑
renţieri permanente. Nu trebuie să ne

mirăm, să contestăm sau să negăm
o realitate evidentă, obiectivă a ierar‑
hiei şi diversităţii umane (economică,
politică sau culturală). Trebuie s‑o în‑
ţelegem şi să tragem concluziile de
rigoare. Buni şi răi, inteligenţi şi imbe‑
cili, activi sau leneşi, doritori de bine şi
progres sau indiferenţi; toţi formează
specia noastră în care trăim şi care
ne oferă protecţie faţă de natură şi pe
care o putem stăpâni relativ printr‑un
efort colectiv şi continuu.
Iluzia democraţiei post‑decembris‑
te a fost eliminarea ierarhiei şi a pute‑
rii unei aristocraţii, a unei clase privi‑
legiate şi dominante asupra societăţii
şi a fiecărui individ în parte. Această
fantasmă ideologică a câştigat mase‑
le la fel ca utopia unor ideologii com‑
pensatorii pentru mizeriile îndurate de
majoritatea oamenilor. Dar această
utopie raţionalizată, argumentată şi
dezvoltată în programe şi doctrine po‑
litice a fost contrazisă de practica so‑
cială, de prezenţa continuă a inechi‑
tăţilor economice, sociale sau juridice
suportate de majoritatea populaţiei.
Efectul nu a fost o răzvrătire genera‑
lizată a poporului, a maselor exploa‑
tate şi ignorante, ci apatia şi dezinte‑
resul cetăţenilor pentru politică, ideo‑
logii şi doctrine, ilustrate prin absen‑
teismul electoral şi refuzul angajării
politice. De această amorţire politică
a maselor au profitat mici grupuri de
„specialişti birocraţi”, îmbogăţiţi dubi‑
oşi, proaspeţi „burghezi şi capitalişti”,
formând o nouă clasă „superioară” a
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societăţii româneşti. Această mino‑
ritate a subjugat masa decepţionată
şi inertă a „exploataţilor”. În această
competiţie fără competitori autentici,
au profitat categorii sociale conjunctu‑
rale, nu elite sau performeri ai acţiunii
sociale. Teoria lui V. Pareto a „circula‑
ţiei elitelor” şi‑a găsit contra‑exemplu
în circulaţia „pseudo‑elitelor” din spa‑
ţiul românesc. Carenţe intelectuale şi
morale au caracterizat noile minorităţi
dominante într‑o societate fără o au‑
tentică credinţă în valorile culturale.
Aceste categorii sociale s‑au consi‑
derat „elite” şi au ocupat poziţii impor‑
tante în societate, de la economie la
justiţie, administraţie sau în structurile
decizionale ale statului. O sociologie a
contra‑selecţiei sociale ar releva dis‑
funcţiile sociale şi nenorocirile aduse
de aceşti „eroi ai timpurilor noastre”.
Timpul ideologiilor şi al filosofiei
sociale a trecut, iar „noii aristocraţi”
nu aveau nevoie de „fundamente” şi
de „filosofii de legitimare”. Noii lideri
se considerau campioni ai selecţiei
naturale, ei sunt „cei mai buni” şi me‑
rită poziţia socială pe care o ocupă.
Între „a fi” şi „a avea” important este „a
avea”. Cum au reuşit să „aibă” aceşti
norocoşi anonimi este o problemă pe
care puţini şi‑au pus‑o, dar care afec‑
tează viaţa tuturor şi pune în perple‑
xitate intelectuali, filosofi şi gânditori
ai vremurilor tulburi de astăzi. Dacă
Balzac a scris „Comedia umană” ca o
frescă literară a vieţii burgheziei fran‑
ceze din sec. XIX, este nevoie de o

minte şi un talent asemănător pentru
a evoca şi înţelege noua comedie a
post‑comunismului capitalist româ‑
nesc, cu lideri fără ştiinţă, credinţă,
morală şi cultură, dar cu o tenace în‑
căpăţânare întru îmbogăţire rapidă,
fără efort şi riscuri, fără răspunderi şi
obligaţii. Se instaurează un hedonism
demult visat în care voluptatea de a
trăi parazit, fără muncă şi savurând
fructele hoţiei devine un ideal împăr‑
tăşit de foarte mulţi.
Delincvenţa este o boală socială
care trebuie combătută, eradicată,
tratată cu mijloace eficace, pentru a
nu destructura şi îmbolnăvi întreaga
societate. Terapeuţii şi păzitorii ordinii
de drept, ai sănătăţii întregului soci‑
al sunt organele judiciare, structurile
de forţă şi siguranţă statală ale exe‑
cutivului. Poliţia, parchetul, serviciile
de informaţii în cooperare cu puterea
judecătorească sunt destinate protec‑
ţiei cetăţenilor, securităţii vieţii socia‑
le, economice şi tehnologice. Modali‑
tatea de acţiune şi reacţie a acestor
autorităţi faţă de infracţionalitate este
semnul calitativ care distinge o su‑
pra‑structură raţională, morală şi efici‑
entă de un conglomerat de organisme
incoerente, incompetente şi ineficien‑
te. Relaţiile infractorilor cu organele
de ordine pot degenera într‑o penibi‑
lă comedie „de‑a hoţii şi vardiştii”, cu
descinderi „în forţă”, cu mascaţi şi ve‑
hicule blindate – totul televizat – pen‑
tru a încătuşa diverşi găinari sau „in‑
terlopi”, în timp ce societatea, lipsită
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de o apărare autentică, cade victima
agresivităţii şi rapacităţii infracţionale,
dar şi a complicatelor escrocherii fi‑
nanciare sau comerciale. O criminali‑
tate ridicată are cauze multiple, dar nu
trebuie neglijată importanţa instituţiilor
de resort, calitatea profesională a cor‑
pului judiciar şi a organelor de cerce‑
tare şi urmărire penală sau sistemul
serviciilor informative. Dialectica im‑
previzibilă dintre infractori şi păzitorii
legalităţii şi ai ordinii publice ne oferă
surprize şi o combinatorică relaţională
greu de închipuit de către cetăţeanul
obişnuit. Probleme deosebite apar în
societăţile care au trecut brusc de la
comunism la organizări sociale de in‑
spiraţie capitalistă. Transformări radi‑
cale au modificat structura puterii, in‑
stituţiile şi oamenii care le conduc sau
funcţionarii ce exercită munca curentă
în aceste instituţii. Etica profesională
s‑a schimbat – sub raport teoretic –
dar a rămas un „nucleu tare”, o anu‑
mită morală şi concepţie despre stat,
conducători şi birocraţi – specifică fie‑
cărui popor – şi care nu dispare odată
cu transformarea politică a statului.
Exercitarea anumitor funcţii, în
timp, modelează caracterul, conduita
şi sistemul de cunoştinţe şi credinţe,
prejudecăţile şi opţiunile valorice, mai
ales în cadrul serviciilor importante
din domeniul justiţiei, al organelor de
cercetare penală sau al informaţiilor.
Lucrătorii în aceste domenii au senti‑
mentul forţei, al infailibilităţii, alimen‑
tat de puterea coercitivă a statului

din care se legitimează şi pe care o
invocă oriunde şi cu orice ocazie. Ser‑
viciile de informaţii sunt cele mai im‑
plicate în acţiunile directe şi multiple
cu oamenii, stabilind contacte diver‑
se, iscodind, provocând, informând
şi dezinformând, modelând adevărul,
eroarea şi minciuna deliberat con‑
struită, alimentând cu informaţii şi
diagnostice sociale organele justiţiei
şi ale statului. Serviciile au fost tot‑
deauna un instrument de neînlocuit al
puterii statului, ele sunt „ochii şi ure‑
chile Domnului”. Pentru a lua decizii
politice sau economice trebuie să fii
informat. A te informa necesită orga‑
ne specializate, dotate cu aparatură
şi tehnicieni versaţi în arta investigaţi‑
ilor şi în explicarea sau răstălmăcirea
informaţiilor. Totul depinde de scopul,
mijloacele şi calitatea operatorilor ce
lucrează în acest delicat domeniu.
Statul comunist a dezvoltat siste‑
mul supravegherii populaţiei, pentru
a depista „duşmanii de clasă, sabo‑
torii sau spionii şi provocatorii trimişi
de capitalişti să distrugă democraţia
socialistă şi statul oamenilor muncii”.
Ideologia comunistă a dezvoltat o
concepţie generalizată, o fobie faţă de
acţiuni oculte şi nocive ale „duşmani‑
lor poporului”. Remediul universal, efi‑
cace – credeau ei – era supraveghe‑
rea populaţiei, vânarea duşmanilor şi
livrarea acestora organelor judiciare
pentru a fi pedepsiţi. Statul şi demo‑
craţia socialistă trebuiau apărate, iar
pentru acest scop s‑au înfiinţat orga‑
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ne specializate şi cadre pe măsură.
Această măsură protectivă s‑a extins,
iar numărul „lucrătorilor” s‑a multipli‑
cat, ţinând cont şi de racolările unor
„colaboratori”, mai mult sau mai puţin
„voluntari”. Societatea era pradă sus‑
piciunilor, iar cetăţenii, neîncrezători
unii faţă de alţii, trăiau sub teroarea
anonimă a delaţiunii care putea veni
de oriunde: de la serviciu, din şcoa‑
lă sau chiar din familie, dintre prieteni
sau rude. Aceste realităţi sociale au
creat o mentalitate, o contramorală
a suspiciunii şi neîncrederii. Fiecare
familie avea suficiente exemple de
abuzuri ale autorităţilor, injustiţii şi
presiuni exercitate de statul şi partidul
„întregului popor”. În asemenea climat
psihologic, cei care exercitau func‑
ţiunile statului legate de informare şi
prevenţie şi‑au construit o psihologie
proprie, de persoane superioare şi te‑
mute, datorită statutului şi funcţiunilor
pe care le exercitau faţă de majorita‑
tea cetăţenilor. Faptul că deţineau nu‑
meroase informaţii, secrete, probe şi
documente le conferea acestor func‑
ţionari ai puterii un complex de supe‑
rioritate. După căderea „Zidului din
Berlin”, germanii din zona comunistă
au trăit drama, decepţia şi revolta de‑
voalării imensei delaţiuni şi ticăloşii a
sistemului STASI, care a infectat, cu
mizeria turnătoriilor, majoritatea fa‑
miliilor şi viaţa cetăţenilor. Dezvălui‑
rea „colaboratorilor” a avut mai multe
consecinţe negative în morala publică
decât revelaţia descoperirii ticăloşiei

comune. Dacă în România de după
1989 s‑ar fi procedat ca în Germania,
efectul ar fi fost o tulburare şi o nouă
conflictualitate în rândul cetăţenilor
aiuriţi, descumpăniţi, puşi pe răzbu‑
nări, transformând totul într‑o încăie‑
rare cu efecte imprevizibile. Norocul
este că românul este iertător, fără în‑
veninate şi inflexibile credinţe morale;
având simţul zădărniciei şi ineficienţei
„dreptăţii” şi nu s‑a angajat într‑o inu‑
tilă bătălie pentru fapte trecute, iertate
şi uitate.
După 1989, observăm o dezvolta‑
re rapidă a birocraţiei, statul fiind pro‑
tectorul şi furnizorul de venituri şi de
poziţie socială pentru funcţionarii săi.
Şi sistemul serviciilor de informaţii şi‑a
diversificat profilul, a înmulţit angajaţii,
specialiştii. Dar, ca în orice structură
birocratică, există tendinţa de conser‑
vare şi dezvoltare, în care funcţiile se
diversifică, iar numărul funcţionarilor
creşte proporţional cu extinderea in‑
stituţională. În vizorul noilor „servi‑
cii” apare un domeniu interconectat
atractiv de investigat: politica şi eco‑
nomia. Aceste zone întreţin o strânsă
conexiune, căci orice fapt politic are
şi o componentă economică, iar viaţa
economică este marcată de jocul di‑
vers şi interesat al factorilor de putere
politică.
Un rol important în politica şi eco‑
nomia post‑comunistă îl au „servici‑
ile” care au căpătat o extindere mai
mare decât în vechiul regim, având ca
obiective: economia, relaţiile comerci‑
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ale, relaţiile ce derivă din drepturile
de proprietate, licitaţiile, încredinţările
„directe”, privatizările, companiile co‑
merciale, consorţiile şi trusturile, de‑
ciziile puterii locale sau guvernamen‑
tale – altfel spus, nu le scapă nimic
din babilonia vieţii sociale româneşti.
Ignoranţa celor care se lansau în ispi‑
titoarea viaţă economică se confrunta
cu abilităţi, viclenii, lipsă de morală,
scopuri clar definite şi mijloace efici‑
ente ale succesorilor vechii securităţi.
În lumea pieţei libere, a concurenţei şi
a bătăliilor economice, cunoaşterea
este prima condiţie a succesului, ur‑
mată de acţiune şi decizie. Or, realita‑
tea economică, piaţa, relaţiile comer‑
ciale interne sau externe nu puteau fi
cunoscute decât de oameni avizaţi,
instruiţi şi organizaţi în acest scop. În
acest domeniu „serviciile” deţineau un
puternic monopol. Misiunea serviciilor
era securitatea statului, a economiei
şi a cetăţenilor. Dar dincolo de aceas‑
tă generoasă şi abstractă formulă se
constituia o zonă informativă a cărei
finalitate se multiplica şi diversifica în
funcţie de interesele particulare ale
grupurilor, clanurilor, societăţilor co‑
merciale sau ale companiilor. Urmă‑
rind protecţia intereselor naţionale,
serviciile descoperă un câmp de inte‑
rese economice, de relaţii concuren‑
ţiale care generau noii capitalişti de
„top” şi fabuloasele lor averi nemunci‑
te. Această zonă a corupţiei şi ilegali‑
tăţii devenea terenul de investigare şi
informare a serviciilor care alimentau

organele puterii statale şi cele judici‑
are.
Cei care lucrează într‑un mediu
bolnav, bântuit de molime şi maladii
sunt contaminaţi, prin natura situaţiei,
cu factorii patogeni. La fel şi apărăto‑
rii legalităţii, agenţii vigilenţei sociale,
pot fi ispitiţi de mirajul corupţiei. Nu
doar frica de pedeapsă sau discre‑
ditarea publică, pierderea serviciului
constituie refuzul tentaţiei corupţiei,
ci forţa morală interioară, caracterul
ferm şi intransigent, educaţia şi res‑
pectul pentru valorile sociale. O soci‑
etate coruptă este semn al decăderii
morale, victima primitivismului achizi‑
tiv şi lipsa de credinţă în valori (etice,
politice, religioase). Valorile sunt igno‑
rate, luate în derâdere, prin tradiţiona‑
la zeflemea cotidiană. În acest climat
este greu a fi un om corect şi cinstit,
astfel că mulţi slujbaşi ai statului cad
în capcana îmbogăţirii „spontane”, ex‑
tinzând corupţia pe care trebuiau să
o combată. Diversitatea intereselor şi
constituirea grupurilor de presiune şi
influenţă, complicatele şi interminabi‑
lele afaceri judiciare, controlul şi acţiu‑
nea organelor statului, îi determină pe
actorii acestei subterane vieţi econo‑
mice să apeleze la cei care îi suprave‑
ghează şi îi pot deferi justiţiei pentru a
fi pedepsiţi. Afişând o neutralitate po‑
litică şi „independenţă absolută”, ser‑
viciile nu sunt imune la influenţa poli‑
tică. Şi aceste organisme ale statului
au şefi, organe de conducere, tehno‑
craţi triaţi de „comisii de selecţie”, avi‑
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zate şi semnate de un şir de şefi care,
la rândul lor, trecuseră prin acelaşi
purgatoriu. Independenţa proclamată
este aparentă, iar în spatele acestei
lozinci a imparţialităţii stă o complica‑
tă maşinărie politică greu descifrabi‑
lă. Nu‑i vorba de o simplă dominaţie
politică monocoloră, ci de un mozaic
de forţe politice, de rude, prieteni sau
„apropiaţi”, de oameni cu influenţă şi
„prestigiu”. Din acest amalgam de in‑
terese se configurează o tendinţă, o
linie privilegiată de politică informati‑
vă. Schimbarea politică este simţită şi
la nivelul „serviciilor”, a obiectivelor, a
„dezvăluirilor” sau a tăcerii acoperite
de secretul profesional, de informări şi
sesizări către organele judiciare... etc.
În timpul regimului comunist servi‑
ciile secrete serveau statul şi partidul
unic, deţinător al puterii. După 1990,
noua democraţie a reinstalat multipar‑
tidismul, o diversitate de partide an‑
gajate în lupta pentru ocuparea insti‑
tuţiilor statului. Serviciile trebuiau să
slujească interesul unic al statului, dar
acest interes era văzut diferit de către
partidele care ajungeau la guverna‑
re. Acomodarea la cerinţele politice
schimbătoare presupune o inteligenţă
conjuncturală, determinată de oportu‑
nităţile momentului, pe care serviciile
trebuiau să le anticipeze şi să le valo‑
rifice în mod diferenţiat. Serviciile intră
în jocul politic, alimentând cu informa‑
ţii sau dezinformări diferite formaţii
politice, în funcţie de interesele celor
care conduc destinele „serviciilor” ro‑

mâneşti sau străine. Implicarea politi‑
că a serviciilor a deschis un nou front
subteran în dialectica luptelor politice,
constituind partea nevăzută a duelu‑
lui politic, în care interesele politice
şi economice nu sunt devoalate prin
indiscrete oratorii publice sau „dez‑
văluiri” mediatice. Informaţiile servi‑
ciilor se constituie în dosare care pot
genera incriminări penale şi trimiteri
în judecată. Stocul de informaţii este
selectat, compendiat şi transformat în
muniţie politică în funcţie de oportu‑
nităţi şi interese. Datorită modernelor
sisteme IT – de culegere şi prelucrare
a datelor – comoara informativă este
folosită cât mai profitabil de către noii
şi capabilii tineri din servicii, îndrumaţi
şi de experimentaţii foşti securişti.
La începutul „democraţiei” româ‑
neşti, lupta politică era la vedere, în
confruntări oratorice, cu invective, in‑
sulte şi calomnii – făcând deliciul au‑
ditoriului – sau incendiare şi energice
diatribe, înveninând spaţiul mediatic.
Cu timpul, patosul pugilatului politic
s‑a stins, aşternându‑se indiferenţa
cetăţenilor asupra mascaradei politi‑
ce. Dar lupta politică nu a încetat. Ea
doar a luat o altă formă, mai eficace
şi ocultă, cu învingători şi victime mai
numeroase decât în vechile încăie‑
rări şi dispute oratorice. Dosarele,
sintezele instrumentate de servicii
constituiau muniţia toxică şi pericu‑
loasă folosită în conflictele politice şi
economice. Asistăm la o creştere a
importanţei rolului jucat în politică de
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fabricanţii noilor arme cu bătaie lun‑
gă, ajungând la dezvăluirea publică
şi ancheta penală, la arestarea cu
cătuşe şi „mascaţi” şi, în final, la exe‑
cutarea mediatică a unei „celebrităţi”
sau a unor lideri politici. Conştienţi de
puterea, importanţa şi protecţia lor in‑
stituţională, oamenii serviciilor şi‑au
diversificat acţiunea în cele mai va‑
riate domenii, mai ales în economie.
Nu trebuie uitat faptul că serviciile
beneficiază de avantaje economice,
dincolo de nivelul ridicat al salarizării
ce contrastează cu veniturile salariale
ale populaţiei. Serviciile deţin în mod
legal societăţi comerciale, cu activita‑
te neimpozitată şi sustrasă controale‑
lor, prin care se realizează venituri in‑
controlabile, la fel ca şi distribuirea lor.
Sub protecţia secretului de stat şi al
interesului naţional, structurile econo‑
mice şi financiare ale serviciilor sunt o
„terra incognita”, o zonă incontrolabilă
şi independentă a spaţiului economic.
Prin natura funcţiilor cuprinse în re‑
glementări statutare, lucrătorii servici‑
ilor au o prezenţă deosebită în zona
economică. Experienţa securităţii cu
privire la economie, comerţ exterior,
analiza partenerilor străini, gestiona‑
rea unui stoc important de date infor‑
mative şi o perfecţionare permanentă
a personalului, s‑a perpetuat şi la nou
înfiinţatele „servicii”. Cele două servi‑
cii de informaţii – interne şi externe –
ale fostei securităţi au fost completate
de serviciile de informaţii specifice di‑
feritelor ministere – de justiţie, apăra‑

re, de interne. Astfel s‑a dezvoltat o
infrastructură mai complicată slujită
de un personal mai numeros. Multipli‑
carea serviciilor a generat şi conflicte
de competenţă, încălcarea domeniilor
de activitate şi o stare tensionată, liti‑
gioasă şi disfuncţională la nivel insti‑
tuţional. Stratificarea socială, apariţia
noilor capitalişti sau lideri politici au
fost influenţate de acţiunea şi jocul
complex al serviciilor. Acţiunea selec‑
tivă, discreţionară, incontrolabilă, prin
care faptele sociale sunt evaluate şi
furnizate instituţiilor de profil, sau dez‑
văluite prin mass‑media exprimă une‑
ori lipsa obiectivităţii, imparţialităţii şi
o încălcare a competenţelor acestei
instituţii. Dezvăluirea unor fapte şi au‑
tori penali după cinci sau zece ani de
la comiterea infracţiunilor, când autorii
sunt de negăsit, iar faptele prescrise
şi dovezile incriminatorii dispărute, ne
arată celeritatea, obiectivitatea, ope‑
rativitatea şi eficienţa acestor vigilenţi
păzitori ai ordinii publice. Urmărind
bilanţurile periodice ale unor astfel
de instituţii suntem plăcut surprinşi
de performanţe şi progrese, existând
doar „mici greşeli nesemnificative”,
carenţe, care sunt în „natura lucruri‑
lor”, sau prea omeneşti greşeli – deci
scuzabile. Enorme sume de bani pro‑
venite din infracţiuni ajung în bănci
străine şi offshore‑uri, sau sunt trans‑
formate în proprietăţi din ţări exotice,
deţinute de infractori români şi „re‑
spectabili” oameni de afaceri străini,
care au scăpat vigilenţei profesioniş‑
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tilor din organele specializate ale sta‑
tului. Rareori mai sunt scoşi din sis‑
tem şi destituiţi ofiţeri ai serviciilor sau
oameni din justiţie, dar care‑şi găsesc
cu rapiditate tot funcţii şi îndeletniciri
profitabile.
Tehnica informaţională modernă,
de mare performanţă, a fost obsesia
serviciilor. Cheltuielile bugetare pen‑
tru achiziţia de tehnică necesară in‑
terceptării şi prelucrării datelor au fost
excesive în raport cu anemicul buget
al statului. Mania interceptărilor şi pre‑
lucrărilor informatice a luat proporţiile
unei supravegheri a întregii populaţii
într‑o manieră orwelliană. Se încerca
construirea unui Panopticum în care
să poată fi observată orice mişcare
şi gândire a fiinţei umane, aşa cum a
imaginat J. Bentham. Revine în sufle‑
tul şi mintea oamenilor frica din timpul
comunismului represiv, sentimentul
că toţi sunt supravegheaţi, ascultaţi şi
evaluaţi de forţe oculte şi duşmani ai
libertăţii recent cucerite în 1989. Ane‑
mice şi neconvingătoare interpelări
parlamentare sau emisiuni tv nu au
avut consecinţe practice asupra ex‑
cesului supravegherii preventive, fă‑
cută în interesul „democraţiei”, contra
terorismului internaţional şi împotriva
duşmanilor „nevăzuţi”, neidentificaţi,
dar „presupuşi” ai statului român. Au
urmat discuţii de natură constituţiona‑
lă, instituţională, juridică şi administra‑
tivă, fără a se modifica în sens pozitiv
structura şi funcţionarea „serviciilor”
democratice. Probleme financiare, bi‑

rocratice, administrative şi de compe‑
tenţă au paralizat luarea unor măsuri
practice. După interminabile discuţii
s‑a considerat necesară modificarea
structurilor şi competenţelor din do‑
meniul informativ în care alte organe
trebuiau să reia o parte din competen‑
ţe, dar care să provină tot din speci‑
aliştii care au funcţionat până acum.
Nu intrăm în detalii întrucât nu e rostul
prezentului eseu; tema ar trebui trata‑
tă monografic.
Influenţa serviciilor asupra organe‑
lor judiciare are o deosebită importan‑
ţă. Veche moştenire comunistă, cre‑
dibilitatea informaţiilor şi a evaluărilor
serviciilor sunt preluate de noii anche‑
tatori, procurori şi judecători ai justiţiei
post‑decembriste. Latura ezoterică,
secretă a justiţiei, cu informările, in‑
terceptările şi anchetele inchizitoriale
constituie temelia represiunii penale.
După terminarea fazei de urmărire
penală, judecarea în instanţă – mo‑
mentul exoteric – pare o formalitate
funcţionărească în care la calificarea
faptei stabilite de parchet şi în contul
inculpatului se ataşează o pedeapsă
stabilită prin lege. O analiză atentă şi
competentă asupra soluţiilor date de
instanţe în raport cu calificările şi pro‑
bele oferite de organele de anchetă,
ar releva transcrierea actului acuza‑
torial în sentinţe şi ataşarea unor pe‑
depse. Sub raport statistic există un
număr infim de achitări sau schimbări
de calificare, dând impresia unei justi‑
ţii performante şi eficiente. Dar aces‑
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te date statistice nu exprimă, de fapt,
performanţa organelor de anchetă,
ci automatismul birocratic al instan‑
ţelor, incompetenţa sau solidaritatea
birocraţilor justiţiei care îşi confirmă
reciproc opera profesională. Tomurile
enorme de sentinţe judecătoreşti sau
vagoanele de dosare penale şi rechi‑
zitorii nu inspiră cetăţenilor sentimen‑
tul tonic de justiţie şi dreptate.
Legătura între sistemul serviciilor
şi puterea judiciară îl realizează par‑
chetul, sau cum se numea înainte
de 1989, procuratura. Organ specia‑
lizat în anchete penale şi trimiteri în
judecată, procuratura nu are statutul
constituţional de putere judecătoreas‑
că, însă are o influenţă importantă în
activitatea judiciară, în politica penală
şi în represiune. Parchetul se înfăţi‑
şează ca o solidă structură instituţi‑
onală în formă piramidală, în fruntea
căreia procurorul general este numit
de preşedintele ţării, având în subor‑
dine procurorii adjuncţi şi procurorii‑
şef ai judeţelor. O poziţie importantă
o are conducerea D.N.A., specializată
în lupta împotriva corupţiei, având un
mai mare grad de autonomie, dar fiind
subordonată tot procurorului general.
Structura parchetului este ierarhică,
competenţele şi poziţia procurorilor
fiind stabilite prin legea de organizare
şi diferite ordine şi hotărâri care deta‑
liază atribuţiile şi funcţionarea acestei
instituţii. Controlul activităţii procuro‑
rilor, al legalităţii actelor procesuale,
revine organelor ierarhic superioare
– procuror‑şef, procuror general – şi,

în final, instanţelor judiciare. Instituţia
are un pregnant caracter strict ierarhi‑
zat, supus unui control limitat, dar fi‑
ind dependenţa de puterea executivă
prin numirea procurorului general de
către preşedintele ţării, iar procurorul
general numind, la rândul său, ceilalţi
procurori-şef. Parchetul general are
reprezentanţi în Consiliul Superior
al Magistraturii, fără a face parte din
puterea judecătorească, dar nu poate
fi expus unei eventuale sancţiuni sau
presiuni de către acest organism al
puterii judecătoreşti.
Având ca lozincă justificativă lupta
împotriva corupţiei şi apărarea statu‑
lui de drept, parchetul a declanşat şi
întreţinut o vastă campanie de pro‑
movare şi propagandă a puterii sale
coercitive. Întocmirea de dosare pe‑
nale – justificate sau nu de probatorii
administrate – blocarea cercetărilor
penale, tergiversarea sau ordonan‑
ţele de neurmărire penală împotriva
unor infractori, clasarea cauzelor sau
trimiterea în judecată după o sumară
anchetă şi cu o celeritate de invidiat –
pentru fapte nesusţinute de probatorii
concludente – sunt doar câteva exem‑
ple cunoscute cetăţenilor şi autorită‑
ţilor. O critică la adresa procuraturii
este considerată de C.S.M. sau de
conducerea parchetelor drept „ofensă
adusă justiţiei”, un atac nedemocratic
la imaginea şi statutul acestei profesii
prestigioase şi dificile, absolut nece‑
sară funcţionării statului de drept.
Modul de selecţionare şi promova‑
re în cadrul acestui corp de păzitori
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ai ordinii publice este răspunzător de
calitatea şi prestaţia acestei instituţii.
De la învăţământul juridic, cu sistemul
de examinare şi evaluare şi lipsa unei
autentice culturi umanistice, fără per‑
spectivă axiologică, istorică, psiholo‑
gică sau sociologică, nu ne aşteptăm
la calităţi deosebite sub raport intelec‑
tual, cultural şi profesional a multor
absolvenţi ai facultăţilor juridice care
invadează cu regularitate instituţiile
de profil juridic sau administrativ. Su‑
perficialitatea, dar şi absurditatea exa‑
menelor, testelor şi grilelor, nepotis‑
mul şi „relaţiile”, corupţia, dezinteresul
pentru ştiinţă şi educaţie au realizat o
alianţă nefericită, obţinându‑se o con‑
tra‑selecţie valorică şi profesională.
Vechimea în profesie şi condiţiile
de a fi promovat în funcţia de jude‑
cător sau procuror, lipsa experienţei
şi a unor calităţi personale legate de
calitatea unor caractere bine forma‑
te, deficienţe de ordin psihologic sau
moral au favorizat constituirea unor
categorii incapabile de a lua decizii
profesionale, afectând viaţa individu‑
ală şi societatea. Nu ne miră excesele
de grandoare, abuz de putere, resen‑
timent, indiferenţă morală, incompe‑
tenţă, servilism conjugat cu megalo‑
manie pe care le descoperim în viaţa
juridică a României contemporane.
Din multitudinea de ilegalităţi şi ne‑
dreptăţi, doar câteva au atras atenţia
CEDO, care i‑a considerat responsa‑
bili pe magistraţii români pentru so‑
luţiile pronunţate, dar despăgubirea
dată victimelor justiţiei a fost plătită de

statul român din contribuţia cetăţeni‑
lor. Pentru a‑şi exercita funcţia judici‑
ară, magistraţii au cerut şi au obţinut
protecţie absolută şi iresponsabilitate,
dar şi numeroase avantaje materiale
şi sociale. Se constituie astfel o clasă
privilegiată, sustrasă egalităţii consti‑
tuţionale. Invocând dificultatea pro‑
fesiei, riscurile şi importanţa funcţiei,
slujbaşii Zeiţei Themis au reuşit cea
mai mare diferenţiere, putere şi veni‑
turi între puterile care conduc statul
(legislativă, executivă, judecătoreas‑
că). Această inechitate nu a deranjat
şi nu a provocat luări de poziţie, ata‑
curi sau analize obiective în numele
democraţiei, echităţii şi realismului
politic. O inhibiţie generalizată a sto‑
pat spiritul critic împotriva celor care
împart dreptatea şi nedreptatea, care
suprimă libertăţi în numele legii ce
exprimă libertatea juridică şi împotri‑
va cărora nu te poţi plânge decât tot
la colegii lor. Astfel, sistemul de privi‑
legii al justiţiei a fost acceptat ca un
dat natural, fatal, dăruit de un destin
mistic oamenilor. Niciunul dintre gu‑
verne sau membri ai parlamentului
nu au ridicat problema inechităţii şi a
privilegiilor castei magistraţilor, dintr‑o
firească teamă faţă de aceşti funcţio‑
nari cu robă.
Parchetul are privilegiul şi dificulta‑
tea de a se confrunta cu infracţiunea
şi infractorii mai direct şi natural faţă
de instanţele de judecată care au un
contact birocratic, funcţionăresc. În‑
tre fapte si completul de judecată se
interpune noianul de hârtii probante,

155

declaraţii, expertize, ordonanţe etc.,
iar infractorul are o realitate mai mult
livrescă. Procurorul are o libertate de
mişcare mai mare, el poate solicita
cele mai curioase probe, poate igno‑
ra, neglija sau interpreta probe şi de‑
claraţii. În faza de anchetă se poate
lăsa dosarul să zacă în nelucrare prin
ignoranţă deliberată sau neglijenţă.
Astfel, cursul justiţiei suferă perturbări,
încetiniri, accelerări sau abandonări,
iar infractorii, instigatorii, coautorii şi
complicii pot scăpa de braţul neiertă‑
tor al legii, prin milostenia sau igno‑
ranţa slujitorilor legii. Cetăţenii sunt
contrariaţi şi decepţionaţi de eficaci‑
tatea sistemului juridic văzând cum
dosare de mare criminalitate econo‑
mică apar la suprafaţă după şase, opt
sau zece ani, iar autorii sunt dispăruţi
şi prejudiciile de nerecuperat. Aceste
dosare au fost stopate de interesele,
complicităţile şi intervenţiile nenumă‑
rate, iar procurorii au ignorat sau fa‑
vorizat aceste jonglerii conjuncturale
pentru salvarea de răspundere a unor
numeroşi şi periculoşi infractori. Se‑
lecţia, livrarea sau stoparea dosarelor
sunt consecinţa, de multe ori, a unor
infracţiuni de serviciu comise de an‑
chetatori care ar trebui să angajeze
răspunderea penală pentru neglijen‑
ţă în serviciu sau abuz în exercitarea
funcţiei publice. Sancţiunile disciplina‑
re nu sunt suficiente pentru gravitatea
unor astfel de fapte. Aici vedem cum
„statul de drept” nu funcţionează, iar

responsabili sunt cei care ar trebui
să‑l facă să funcţioneze.
Prelungirea fără limite a anchete‑
lor, punctată de teatrale descinderi
cu „mascaţi” şi plimbatul cu duba al
suspecţilor sau învinuiţilor, filmaţi os‑
tentativ cu cătuşele şi îmbrânciţi de
poliţişti în maşini, reprezintă o prac‑
tică curentă a justiţiei „mediatice” ca
avertizare imagistică pentru eradica‑
rea infracţionalităţii. Iată o procuratu‑
ră activă, eficientă, luptând exemplar
cu „hidra infracţională” şi periculoşi
delincvenţi: aşa speră parchetul că
judecă cetăţenii scenele televizate cu
descinderi şi arestări. Acest spectacol
a devenit banal şi pentru copii, iar oa‑
menii maturi nu mai sunt impresionaţi
de dramaturgia mediatică a reţinerilor
spectaculoase. De multe ori, după o
arestare zgomotoasă şi mediatizată,
infractorii sunt lăsaţi în arest la domi‑
ciliu, unde continuă să facă chefuri
cu cei de teapa lor, sfidând cetăţenii
şi autorităţile. După ce faptele nu mai
au rezonanţă pentru public, au fost
uitate sau au apărut personaje şi noi
infracţiuni mai grave, această formă
de educaţie penală mediatizată devi‑
ne banală şi ignorată de curiozitatea
publică. Secretul anchetelor penale
şi discreţia celor care lucrează în sis‑
tem formează un zid protector pentru
a nu vedea adevărata realitate a mo‑
dului de soluţionare a speţelor penale
nerezolvate sau greşit soluţionate de
către parchet şi a nu judeca compe‑
tenţa, corectitudinea şi eficienţa luptei
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cu criminalitatea şi ilegalitatea realiza‑
tă de această instituţie specializată în
domeniul penal. Când un preşedinte
al României, reputat pentru calităţile
sale nedemocratice, abuziv, părtinitor,
părtaş în numeroase combinaţii politi‑
ce şi economice, înconjurat de susţi‑
nători şi de un anturaj corupt, implicat
în ilegalităţi, a schimbat peste 130 de
procurori şi a numit alţii care i‑au ră‑
mas fideli printr‑o „morală a obedien‑
ţei”, ne întrebăm ce vertebrare morală
şi devoţiune pentru lupta cu infrac‑
ţionalitatea o au aceştia. Nou-numi‑
ţii conducători ai perchetului au dus
politica celor care i‑au făcut şefi pes‑
te oastea docilă a procurorilor. Nu e
vorba doar de subordonarea instituţi‑
onală a unui organ important al justiţi‑
ei faţă de puterea executivă supremă,
ci de încurcate legături şi interdepen‑
denţe dintre demnitarii statului român.
Obiectivitatea, legalitatea şi eficaci‑
tatea acestui organism de siguranţă
şi control al legalităţii nu se puteau
materializa din prea multe servituţi şi
interese. Rezultatul îl vedem în modul
defectuos, lent, părtinitor, selectiv prin
care se face justiţie.
Curtea de Conturi, o instituţie acti‑
vă, cu buni profesionişti şi bine condu‑
să, a descoperit şi instrumentat sute
de dosare masive de evaziune fiscală,
infracţiuni şi nereguli financiare, preju‑
dicii enorme care trebuiau să angaje‑
ze răspunderi şi sancţiuni severe. O
multitudine de astfel de dosare au fost
înaintate pentru competentă soluţio‑

nare către Parchet, DNA sau DIICOT,
dar fără nicio reacţie sau demers ne‑
cesar începerii procedurii de urmărire
penală şi trimitere în judecată. Iată
cum funcţionează admirabilul „stat
de drept” şi justiţia „imparţială, com‑
petentă şi eficace”. Supusă presiunii
politice, justiţia devine activă la modul
penibil, cerând arestări de parlamen‑
tari sau demnitari care nu reprezen‑
tau niciun pericol public, nici nu erau
confirmate faptele penale printr‑un
probatoriu concludent. Judecători de
la ÎCCJ se antepronunţă asupra vino‑
văţiei şi a pedepselor ce vor fi primite
de către prezumptivii infractori, încăl‑
când deontologia profesională.
Funcţionând într‑o ţară contamina‑
tă de infracţionalitate şi corupţie, cor‑
pul sanitar care trebuie să lecuiască
societatea de asemenea boli este el
însuşi molipsit de virusul pe care tre‑
buie să‑l anihileze. Dacă „statul de
drept” funcţiona, iar instituţiile judicia‑
re îşi făceau datoria, nu ne confrun‑
tam cu patologia penală şi corupţia
endemică din România post‑decem‑
bristă. Unde au fost „serviciile”, poliţia,
parchetul, instanţele judiciare, minis‑
terele şi celelalte organisme de stat,
la fel şi vigilenta „societate civilă” cu
numeroasele organizaţii neguverna‑
mentale – înfiinţate pentru democra‑
tizarea României şi eliminarea infrac‑
ţiunilor şi corupţiei?! Economia este
prăbuşită, oameni ajunşi în mizerie,
educaţia decăzută într‑un declin nei‑
maginabil, tineretul dezorientat, inte‑
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lectualii marginalizaţi, sentimentul pa‑
triotic evaporat din mintea oamenilor.
Dar tristeţea şi declinul societăţii con‑
trastează cu înflorirea unei mediocre
minorităţi posesoare a unor bogăţii de
neînchipuit, ducând o viaţă parazitară
şi sfidătoare faţă de restul populaţiei
aduse la sapă de lemn. Din ruina eco‑
nomiei au răsărit averile imense ale
cioclilor ei: nou-îmbogăţiţii post‑de‑
cembrişti. Imaginile dezolante ale
minelor, ale fostelor combinate, fabri‑
cilor, uzinelor sunt mărturia irespon‑
sabilităţii colective a întregii naţiuni.
Câtă minte, înţelegere, competenţă
şi spirit naţional au avut noii conducă‑
tori ai României post‑comuniste dacă
au tolerat, iniţiat sau practicat acest
dezastru al ţării?! Nu e suficient ca
o parte din mass‑media să prezinte
cetăţenilor dezastrul post‑comunist şi
artizanii săi. Este necesară o mişcare
politică şi economică inteligentă, bine
coordonată, condusă şi susţinută de
întreaga populaţie. Manifestaţiile de
stradă degenerau în huduieli sau ho‑
hote de râs ale manifestanţilor înar‑
maţi cu tobe, goarne sau „vuvuzele”,
iar, în final, militanţii aruncau lozincile
şi se răcoreau la o bere unde dezvol‑
tau zeflemeaua specific românească
cu benefice efecte compensatorii faţă
de necazurile pe care le suportau.
Mulţi lideri şi conducători improvizaţi
sunt anchetaţi sau condamnaţi penal,
însă exercită în continuare funcţiuni
publice şi se pregătesc să mai candi‑

deze încă o dată, fiind siguri de spri‑
jinul entuziast al votanţilor. Poporul
„inteligent”, cu fler politic, votează în
continuare infractori şi imbecili politici‑
eni. De ce? Pentru că nu au criterii, nu
înţeleg, nu îi interesează adevărata
viaţă politică, dar vor să fie bine con‑
duşi, să nu fie înşelaţi, să fie protejaţi,
să triumfe bunăstarea, democraţia,
legalitatea şi libertatea!! Cine‑i poate
înţelege pe aceşti contemporani „de
bună credinţă”?!
Liderii sindicali, bine plătiţi şi vocali
la emisiunile televizate, nu reuşesc
să dezvolte mişcări puternice, bine
organizate şi eficiente pentru a impu‑
ne schimbări importante în economie,
protecţie socială, administraţie şi să
determine guvernul să conducă ţara
în interesul comun al cetăţenilor. Mi‑
lioanele de euro scurse din ţară şi as‑
cunse în offshore‑uri sau în bănci din
străinătate reprezentau avuţia acestei
naţiuni, adunată timp de jumătate de
secol de muncă, lipsuri, în timpul unei
dictaturi. Şi în alte ţări fost comunis‑
te, după căderea puterii de stat şi in‑
staurarea unor guverne democratice,
au existat momente ale jafului dome‑
niului public, fie direct, fie prin înşe‑
lătoarea tehnică a privatizării. Dar a
intervenit eficient statul, cu mijloacele
sale coercitive, juridice pentru a stopa
distrugerea economică şi anarhia şi a
permite instaurarea democraţiei şi a
unei economii sănătoase.
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Antisemitismul astăzi
Andrei Marga
Recrudescența atacurilor la adre‑
sa evreilor, la Paris și Copenhaga, în
2015, efortul unor cercuri de a modi‑
fica deznodământul celui de Al Doi‑
lea Război Mondial, frazările pline de
subînțelesuri dau dreptate, din nefe‑
ricire, celor care susțin că Europa nu
s‑a despărțit de trecut. Chiar în locuri
din care evreii au plecat demult, se
arată cu degetul. În loc să se elabo‑
reze istoria epocii contemporane și să
se lămurească lucrurile, se perorează
și se aruncă vina pe alții. Evreii sunt
țapi ispășitori la îndemână (recent, un
cotidian de la noi prezenta răscoala
din 1907 ca acțiune antievreiască!),
iar antisemitismul o rută facilă.
Să observăm din capul locului că
pentru combaterea antisemitismu‑
lui nu ajung reglementările de drept,
chiar dacă ele trebuie să fie eficace.
Iar prin invocarea istoriei, chestiunea
doar se deplasează. Nu dă rezul‑
tate nici invocarea relațiilor amicale
(„știi, am prieteni evrei!”), căci mulți
antisemiți sunt amabili, și nici confun‑
darea antisemiților cu imbecilii, căci
nu o dată ei au spoiala educației. Dar

să ne lămurim mai întâi asupra antise‑
mitismului de astăzi.
Nu dezacordul cu puncte de vede‑
re, opere, acțiuni este antisemitism,
ci atacarea acestora pentru faptul că
autorii sunt evrei. Nietzsche, de pildă,
nu era antisemit, chiar dacă a criticat
asumpția primordialității moralei, co‑
mună iudaismului și creștinismului,
după ce a susținut că nicio literatură a
lumii nu prezintă personaje de măreția
celor din Vechiul Testament. Cel care
a lansat termenul, jurnalistul Wilhelm
Marr (1879), echivala antisemitismul
cu o ură „neconfesională”, etnică. Tre‑
ce în antisemitism acela care vede în
tot ceea ce gândesc și fac evreii nu
ceea ce fac oamenii, ci doar faptul că
autorii sunt evrei. Antisemitismul este
discriminare pe considerentul că cine‑
va este de origine evreiască.
Sunt în circulație, însă, și alte con‑
fuzii care se cer risipite.
Prima ține de faptul că, istoric, ara‑
bii sunt și ei semiți. Dacă intri în libră‑
rie, la Beirut, vezi însă că antisemitis‑
mul place unora care sunt, conform
originii, semiți. În antisemitism, vizat
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de atacuri, de fapt, nu este semitis‑
mul, ci sunt luați la țintă evreii.
Apoi, nu este vorba de o chestiu‑
ne rasială. Ar trebui evitată capcana
terminologiei romantice a lui Ernst
Renan sau a limbajului primitiv al na‑
zismului, la care, profitând de anoni‑
mat, recurg abundent postacii erei
electronice. La propriu, evreii nu sunt
altă „rasă” decât europenii.
A treia confuzie de evitat este ace‑
ea că evreii nu sunt „oaspeți” în isto‑
ria europeană după diaspora la care
i‑a silit ocuparea Ierusalimului de că‑
tre Titus, în 70 e.n. Evreii sunt mixați
cultural cu europenii. Nu insist asupra
inspiratei formule a lui Ioan al XXI‑
II‑lea: „Biserica nu poate uita că a pri‑
mit revelația Vechiului Testament prin
acest popor cu care Dumnezeu, în
nemărginita Lui milostivire, a binevoit
să încheie antica Unire…”. Nu ai cum
să‑i desparți, ca să dăm alte exemple,
pe Augustin de moștenirea Ierusali‑
mului, pe Toma d’Aquino de Maimoni‑
de, pe Hegel de Mendelssohn, pe Bis‑
marck de Bleichröder, pe Max Planck
de Einstein, pe Heisenberg de Niels
Bohr, creștinismul ortodox de Berdi‑
aev și Soloviev, creștinismul postbe‑
lic de Rosenzweig, pe Heidegger de
Husserl, pe Habermas de Horkheimer
și Marcuse… și enumerarea poa‑
te continua. Europenii au valorificat
cultura străveche a evreilor, evreii au
fost ferment al vieții în Europa, după
cum mulți evrei s‑au pus în valoare în
cadrul culturii europene. Nu se poa‑

te face o demarcație univocă între
contribuțiile evreilor și cele ale indi‑
genilor, fie ei germani, englezi, fran‑
cezi, italieni, spanioli, ruși, maghiari,
români sau altceva. De fapt, simbioza
europeano‑evreiască, mult mai mult
decât paralelismul liniilor, a fost rea‑
litatea – dacă citim istoria pe diferite
fețe și din perspectiva diferiților actori.
Fapt este că sub semnul culturii
evreilor stăm toți în Europa. Moștenirea
romană și cea greacă sunt importan‑
te, dar ele au fost fecundate (iau ter‑
menul arhiepiscopului Romero Pose),
orice am spune, de creștinismul des‑
prins din iudaism. Cum amintea Pius
al XI‑lea, „toți suntem, sub un aspect,
semiți” – și creștinii, și iudeii și alții
care împărtășesc moștenirea Ierusa‑
limului.
Loviți sunt, însă, evreii, mereu
evreii. Fie se caută lovirea lor, fie sunt
lăsați fără apărare. În treacăt fie spus,
după atacul de la Paris, mulți au pre‑
tins cu emfază – căci gestul nu obliga
la ceva – „Je suis Charlie”. De ce nu
s‑a asumat și „Je suis Juif”, căci în
fapt evreii erau cei vânați? De ce?
Să ne oprim, însă, la situația din zi‑
lele noastre. Patru prejudecăți trec și
acum drept savantlâc.
Evreii sunt socotiți aranjori ai lumii,
iar banii lor cheia. Evident că ei s‑au
consacrat, în diaspora, acumulării și
circulației banilor și s‑au apărat. De
aici nu a fost decât un pas la a‑i so‑
coti în spatele mișcărilor financiare
și la a eticheta religia lor drept exal‑
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tare a banului. Chiar un tânăr dintr‑o
familie convertită la protestantism,
Karl Marx, avea să distribuie, în 1844,
prejudecata după care iudaismul și
descendența sa, creștinismul, sunt
mercantilism. Se ignora astfel ceea ce
Europa, în curs de a se face, a prețuit
la Ierusalim cel mai mult, anume, ide‑
alismul evreiesc, care a culminat cu
Iisus din Nazaret, cum atestă cerce‑
tări majore, eliberate de clișee (de la
Leo Baeck, trecând prin Ben Chorin,
la Hans Küng și Joseph Ratzinger),
care duc mai departe acest idealism,
înăuntrul și în afara iudaismului.
Ne amintim că Nae Ionescu, în
prefața la volumul De două mii de ani,
susținea că evreii sunt damnați pentru
veșnicie din motivul că… sunt evrei.
El nu simțea nici măcar nevoia să
explice de ce. Mai este de mirare că
Mihail Sebastian, autorul volumului, a
stat smirnă în fața unei erori exprima‑
te cu ifose. Putem lua și alte exem‑
ple de acest fel, chiar de la autori de
astăzi, de la noi sau de aiurea. Spus
simplu, lovirea evreilor este chestiune
de istorie, nu de metafizică. În fapt,
evreii sunt loviți din identificabile cau‑
ze în societățile respective, cauze ce
se cer circumscrise.
Adesea, împotriva evreilor se in‑
vocă faptul că unii evrei i‑au criticat
sever pe evrei. În istorie se găsesc,
desigur, exemple. Nu este nevoie să
evocăm controversa de la Ierusalim
după Crucificare, din care antisemitis‑
mul s‑a alimentat copios. Este destul

să amintim faptul grav, de pildă, că un
sociolog cu notorietatea lui Werner
Sombart (Socialismul german, 1934)
a ajuns să laude național‑socialismul
lui Hitler. S‑a confirmat, însă, mereu
replica adresată unui vestit patolog:
„Colegul Lubarsch a părăsit marea
armată a lui Iehova – dar de fapt pen‑
tru a îmbrăca altă uniformă”. Se pun,
în mod firesc, cel puțin două întrebări:
care națiune nu a înregistrat înăuntrul
ei o autocritică care a putut fi inter‑
pretată ca altceva? Care națiune nu
a avut membri care au trecut frontie‑
ra naturalei autocritici și au servit alte
cauze?
O prejudecată pe care se bate mo‑
nedă, mai ales în țări cu dezbatere
publică mediocră, constă, după 1989,
în punerea politicii staliniste în seama
evreilor. Se pleacă de la un fapt isto‑
ric – acela că în vreme ce în America
evreii au lucrat la crearea capitalismu‑
lui, mulți evrei din Europa răsăriteană,
aflați în restriște, au găsit salvarea, în
fața pericolelor, în socialism (agravat
apoi ca politică a unor partide comu‑
niste). Faptul este bine cunoscut, căci
cercetarea istorică din SUA, Germa‑
nia, Franța, Austria, Polonia și alte țări
l‑a lămurit demult. Acolo unde, însă,
cercetarea istoriei este slabă, se pe‑
rorează pe tema răspunderii evreilor
pentru socialismul oriental. Perorația
omite faptul că evreii sunt legați nu
doar de mișcări pentru socialism, ci,
în egală măsură, și de promovarea
liberalismului și democrației. De pil‑
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dă, dacă cineva a dat instrumentele
conceptuale, chiar pentru cotitura is‑
torică din 1989 a Europei Centrale și
Răsăritene, atunci aceștia au fost, în
economie Hayek și Jeffrey Sacks, în
drept Hans Kelsen, în filosofia istoriei
Karl R. Popper, în filosofia politică Leo
Strauss, în estetică Theodor W. Ador‑
no și Jacques Derrida etc. Să mai
amintim opoziția la anihilarea de că‑
tre Lenin a democrației exercitate de
Rosa Luxembourg sau Karl Kautsky,
mai târziu de către Georg Lukacs sau
„Școala de la Frankfurt”? Să amintim
reacția intelectualilor evrei dinăuntrul
creștinismului rus? Istoria ar trebui
privită pe variate fețe, luând în seamă
perspectiva diferiților actori.
Dacă se vrea intrarea în deta‑
lii, atunci trebuie, totuși, amintit că
evreii au fost primii loviți de regimu‑
rile comuniste – cum a reconstituit
cu acuratețe, din arhive, nu demult,
Robert S. Wistrich (în From Ambiva‑
lence to Betrayal. The Left, The Jews
and Israel, The University of Nebras‑
ka Press, Lincoln and London, 2012).
Relația dintre evrei și aceste regimuri
nu a fost univocă și nu a fost hotărâ‑
toare. Aceasta din motivul că evreii nu
au fost niciodată majoritatea în vreo
societate din Europa și nu au condus
vreuna, chiar dacă din ramificata lor
cultură s‑au împărtășit liderii politici și
culturali ai diferitelor națiuni și din rân‑
dul lor s‑au ridicat lideri. Iar în istoria
lungă, „se găsesc evrei în toate tabe‑
rele, căci ei susțin, aproape de fiecare

dată, țările ai căror cetățeni sunt. Ma‑
joritatea sunt chiar patrioți înflăcărați”
(Jacques Attali, Les juifs, le monde
et l’argent, Artheme‑Fayard, Paris,
2002).
Alegația contiguității cu stalinis‑
mul este reambalată mai nou în țări
ce nu‑și pot depăși propriile crize
sub teza nazismului ca reacție la co‑
munism. Poeți scăpătați care vor să
substituie istoricii se iau după Ernst
Nolte, cu teoria „războiului civil euro‑
pean” și caută să‑i plaseze pe evrei
la originea confruntării, pentru a rela‑
tiviza crimele comise împotriva lor și
a pune Shoah‑ul la egalitate cu alte
tragedii. Nu contează că nicio probă
nu susține nici această alegație, chiar
dacă, în anii dominației lor, nazismul
și bolșevismul și‑au împrumutat tră‑
sături. În fapt, nazismul își avea ră‑
dăcinile – cum atestă chiar biografiile
lui Hitler și ale acoliților săi, dar și ale
intelectualilor de primă mărime care
l‑au sprijinit, precum Heidegger, Carl
Schmitt, Ernst Jünger – în situația din
Germania. Nu contează că (vezi Ger‑
shom Scholem, Judaica, Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 1984, 4, p. 251),
înainte de 1914, ponderea evreilor
printre socialiști era neînsemnată, deși
conducătorii partidului social‑demo‑
crat proveneau din cercuri evreiești,
iar, după 1920, au fost tendințe socia‑
liste printre intelectuali, legate nu atât
de Germania, cât de speranța sionistă
a unui nou început în Țara Sfântă.
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Cel puțin două adevăruri trebu‑
ie asumate lucid. Nu ajunge doar
recunoașterea faptului că lumea
creștină stă pe umerii Bibliei ebraice,
că Iisus din Nazaret a devenit Iisus
Hristos înăuntrul străvechii culturi a iu‑
daismului. Acesta este, desigur, ade‑
vărul, iar fără adevăr se construiește
pe nisip. Cunoașterea istoriei religiei
– pe care, la rândul meu, am urmărit‑o
în cartea Frații mai mari. Întâlniri cu
iudaismul (Hasefer, București, 2009)
– este indispensabilă, dar nu ajunge.
Căci, de la adevărul istoric, la ceea
ce se asumă drept adevăr în unele
scrieri și, de fapt, până la urmă, în
liturghiile din așezămintele de cult, a
rămas o distanță mare. Paul al VI‑lea
a știut bine că este vorba de un rest
pe care istoria nu îl confirmă și a luat
decizia responsabilă, în 1974, când a
dispus o modificare în liturghia de se‑
cole a Bisericii. Un teolog de referință
al creștinismului (Norbert Lohfink,
L’Alleanza mai revocata, Queriniana,
Brescia, 1991) a vorbit de „antisemi‑
tismul clandestin”, ce constă în igno‑
rarea dezinvoltă a datelor istorice în
unele discursuri.
Nu ajunge nici chiar democratiza‑
rea. Se vede bine că tocmai în regi‑
muri democratice se produce un anti‑
semitism care include crima. Hannah
Arendt nu are totdeauna dreptate,
dar a avut (în La tradition cachee.
Le juif comme paria, 1996) spunând
că tocmai când evreii se asimilează

în democrație, antisemitismul atinge
culminația.
Antisemitismul de astăzi este,
trebuie să recunoaștem, nou. El se
petrece în democrații și este repre‑
zentat adesea de persoane trecute
prin universități. El vine evident din
noi direcții. Care sunt acestea? Opi‑
nia mea este că antisemitismul actu‑
al vine din surse precum: dificultatea
de a concura performanțele evre‑
ilor în societatea deschisă, invidia
pentru aceste performanțe, atracția
explicațiilor sumare, prejudecățile,
ignoranța, lacunele educației, confu‑
ziile privind situația din Orientul Apro‑
piat. În funcție de amestecul acestor
surse, întâlnim diferite versiuni locale
de antisemitism, nu de puține ori cu
încheieri tragice. Să detaliem.
Evreii au, ca toți oamenii, trăsă‑
turi de toate felurile și sunt feluriți ca
oricare alte populații. Martin Buber a
spus‑o limpede, în Iudaismul (1923).
Cum nu poți vorbi, la propriu, de‑
cât generalizând abuziv, de „româ‑
nul hoț”, de „francezul afemeiat”, de
„englezul gentleman”, de „germanul
rece”, de „italianul mafiot”, nu poți vor‑
bi nici de evreu. Doar că – sociologic
vorbind – evreii au fost mai urbanizați
prin forța istoriei ce li s‑a impus, mai
inovativi, căci erau constrânși să gă‑
sescă soluții în situații imposibile, mai
preocupați de factualitatea vieții, da‑
torită unei înțelepciuni străvechi.
Chinezii și evreii sunt cele mai
vechi popoare de astăzi. Cu deose‑
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birea că primii și‑au păstrat de cinci
mii de ani statul, ceilalți au parcurs o
dramatică deposedare din 70 până în
1948. Și evreii și chinezii s‑au păstrat
delimitați – evreii prin religie, chine‑
zii prin civilizația proprie. În ambele
cazuri, în joc sunt, însă, fenomene
culturale, nu altceva. Despre ambele
popoare s‑au lansat povești abjecte:
primii că antecesorii lor ar fi contrac‑
tat boli grave, ultimii că sunt în stare
să mănânce orice – narațiuni evident
răuvoitoare, chiar dacă vin din vechi‑
me. Pentru ambele popoare este ve‑
rificată constatarea că membrii lor au
fost stigmatizați multă vreme pentru
că erau altfel, fiind diferiți cultural, iar
când, în modernitatea democratică,
toți oamenii sunt proclamați egali, și
evreii și chinezii sunt suspectați din
nou, căci sunt concurenți prea puter‑
nici. Chinezii și prin număr, nu numai
prin inteligență și asiduitate. Evre‑
ii, nefiind niciodată impresionant de
mulți, prin inteligență și prestație.
Este apoi invidia față de succesele
evreilor. Cum s‑a observat (vezi Cla‑
ude Riveline, Un gran numero di pen‑
satori ebrei, în Marco Brunazzi, Anna
Maria Fubini, a cura di, Ebraismo e
cultura europea del 900, Giuntina, To‑
rino, 1990, pp. 99‑102), evreii sunt în
jur de 0,4% din populația lumii și au
luat 20% de premii Nobel în fizică și
26% în medicină. În Italia, din șapte
premiați Nobel, patru sunt evrei.
Numeroși alți indicatori vorbesc de
neobișnuita creativitate a evreilor.

Folclorul antisemitismului este bine
cunoscut: „cutare a luat premiu căci
este evreu”; „cutare a reușit să ia
credit la bancă fiind evreu” etc. Este
adevărat – evreilor li s‑a interzis, în
lunga lor diasporă europeană, propri‑
etatea pământului și anumite activități
economice, încât, forțați de situație,
au dezvoltat altceva. Ei s‑au dedicat
domeniilor dinamice – cunoașterea,
medicina, finanțarea, arta – pe care
societatea modernă le‑a valorificat.
Antisemitismul nu spune, însă,
cât de mult au fost evreii nu numai
premiați, ci și loviți. Societatea me‑
diatică reține vizibil mai ales ceea
ce este spectacular, fiind conflictual.
Dar, în fond, de ce nu ar da fiecare
un Newton, un Einstein, un Mendel,
un Niels Bohr, un Max Weber, un
Bramberger (fondatorul Deutsche
Bank), un Dassault (constructorul de
avioane), un Citroen (primul construc‑
tor de mașini în serie), un Kafka, un
Schönberg, un Mitranyi, un Scholem
(care a lansat istoria religiei), un Gye‑
remek? Sau un Paul Warburg, care,
în SUA, înainte de 1929, nu numai că
era dintre cei mai realizați (financiar
vorbind) americani, dar a atras atenția
(fără să fie ascultat) că „balonul” fi‑
nanciar va periclita economia! De ce,
căci, în definitiv, lumea modernă este,
totuși, deschisă?
Evreii s‑au dedicat cauzelor loca‑
le până la a prelua inițiativa. Părinții
fondatori ai SUA citeau în ebraică,
chiar dacă nu erau toți evrei. Mișcarea
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iezuiților, căreia Europa îi datorează
și inițierea de universități, nu poate
fi despărțită de Ignaţiu de Loyola și
succesorii săi. Înființarea facultății de
medicină se datorează, de aseme‑
nea, evreilor persecutați în Spania
medievală, căci refuzaseră converti‑
rea. Mulți evrei au căzut pentru Ger‑
mania imperială și alte țări. Atatürk
contează enorm în istoria modernă a
țării sale. China a fructificat contribuția
evreiască – și cea din refugiul de la
Shanghai în Al Doilea Război Mondial
și cea străveche. Evreii și‑au susținut
țările de origine. S‑a ajuns la situații
oarecum stranii: un Warburg era în
delegația guvernului german la trata‑
tivele de la Versailles, iar fratele său
era în delegația americană. Enumera‑
rea nu are practic sfârșit.
Evreii nu sunt comozi pentru regi‑
muri autoritare. Stalin, de pildă, și‑a
îndreptat de la început loviturile spre
ei. Spiritul lor iscoditor nu este confor‑
tabil pentru cei care vor orice fel de or‑
dine. Iudaismul, care l‑a pus pe Dum‑
nezeu mai presus de orice zeu trecă‑
tor, nu a cules doar aplauze. Dimpo‑
trivă! O poantă izbutită spune că mai
ușor conduci o companie de cincizeci
de americani, decât cinci evrei: primii
te urmează după ce faci convingător
programul, evreii te întreabă mai întâi
de ce ești tu șeful!
Evreilor li se atribuie o solidarita‑
te inflexibilă, în vreme ce alții ar sta
scindați. Cu siguranță că diaspora i‑a
obligat să se asocieze, spre a nu fi

loviți. Îmi vine în minte, însă, remar‑
ca marelui rabin al Marii Britanii, Jo‑
nathan Sacks (To Heal a Fractured
World. The Ethics of Responsibility,
Continuum, London, 2005), că, din
nefericire, abia după tragedia Shoah,
poporul evreu s‑a reunit pentru a‑și
reface statul pe pământurile străvechi.
Putem generaliza: dacă ar fi fost uniți,
cum spune legenda, evreii ar fi putut
fi scutiți de multe lovituri, ca oricare alt
popor!.
Se crede că evreii conduc
societățile, ba chiar lumea. Desigur că
a ajunge la conducere este, în trea‑
căt fie zis, chestiune de capacitate.
Dar tema „ocultei” evreiești are mare
trecere la oameni ce nu se informea‑
ză sau se informează degeaba, căci
stăruie în clișee rudimentare. Și aici,
contrargumentul e dezarmant: dacă
evreii conduceau societățile și lumea
– ceea ce nu era posibil, căci au fost
mereu mai puțini decât ar fi fost nevo‑
ie pentru asemenea operă – atunci ar
fi făcut în așa fel încât să nu fie siliți să
plătească mereu oalele sparte.
Evreii au fost, de regulă, fermen‑
tul dezvoltării. Franța de azi știe bine
acest lucru și reacționează justificat
pentru ca evreii să nu plece. Perse‑
cutarea evreilor a antrenat în criză
Spania medievală, a dus la declinul
orașului Praga și al multor altor lo‑
curi. Fără evrei, Viena nu ar fi ce este.
Ca efect al persecuțiilor la adresa
evreilor, Germania a pierdut, în anii
treizeci, poziția de centru mondial al
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cunoașterii, iar SUA au câștigat enorm
deschizând brațele. De unde se retrag
evreii, nu se anunță lucruri bune. Și în
România, plecarea evreilor – apoi a
germanilor, mai nou a tinerilor și, cel
mai recent, a chinezilor – nu a adus
vreo dezvoltare, ci un dezechilibru
care nu se depășește lesne.
Este mereu comodă explicația su‑
mară atunci când izbucnește o criză
finaciară – bineînțeles că bancherii
evrei, fiind în poziții cheie, sunt la ori‑
gine. Nu se văd greșelile celorlalți, în
orice calitate, după cum orice face un
evreu se taxează că o face ca evreu.
Desigur că Alan Greenspan, liderul
Băncii Centrale a SUA, a greșit înain‑
te de 2008, crezând că dolarii din Chi‑
na vor veni înapoi, în investiții, doar
în America. Dar a greșit ca finanțist,
nu ca evreu. Este mai greu să faci o
analiză propriu‑zisă a unui fenomen,
decât să arăți cu degetul spre un „vi‑
novat” concret și să‑i pui totul în spa‑
te, mai ales când nu are cum să se
apere.
Sunt prejudecăți ce subzistă, chiar
în pofida cunoștințelor sigure existen‑
te. Fiind profesor la Ierusalim, am în‑
tâlnit pelerini la locurile sfinte. M‑am
bucurat să‑i văd, dar mi‑am dat sea‑
ma că George Călinescu avea drep‑
tate – trebuie citit înainte de călătorie,
altfel nu rămâne mare lucru. Mulți pe‑
lerini credeau poveștile cu răstignirea
lui Iisus de către evrei, deși, de aproa‑
pe un secol, susținerea este infirma‑
tă categoric (începând cu unitarianul

R. Travers Herford, The Pharisees,
1923) pentru cine vrea să accepte
probe. Este mai greu de înțeles că
înăuntrul iudaismului au fost contro‑
verse, la care Iisus a participat, și care
au avut consecințe tragice, decât să
se ia ca explicație o divergență, firește
importantă, precum cea cu fariseii de
atunci.
Antisemitismul doctrinar, instituțio
nalizat, este depășit de mai mult de
un secol, grație declarației Bisericilor
de la Seelisberg (1947), rezoluției
Nostra Etate (1965), a Vaticanului, și
altor pași. A rămas, însă, antisemitis‑
mul prejudecăților. Circulă literatura în
jurul aranjamentelor „înțelepților Sio‑
nului” – cunoscuta făcătură a Ohranei
țariste (pe care un tânăr turc a de‑
mascat‑o deja în 1921, în ziarul Times
din Londra, ca fiind textul scris de un
emigrant rus, prin plagierea unui pam‑
flet francez împotriva lui Napoleon al
III‑lea, din 1864, care nici nu se referea
la evrei!) – pe care unii o iau în serios.
Se iau în serios și alte făcături, pre‑
cum tot felul de „antologii ale situațiilor
în care evreii au fost alungați”, chiar
recente. Nu se înțelege că ceea ce
este mediatizat nu are totdeauna vreo
legătură cu adevărul, fiind simplă inci‑
tare pentru cauze discutabile.
Deseori, se vor posesiunile evre
iești, iar dacă nu se obțin, evreii tre‑
buie să plătească. Deja unii dintre
supraviețuitorii de la Auschwitz po‑
vesteau cu câtă ură îi privea populația
unor sate din țări europene când s‑au
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întors, pe jos, din acel loc fatidic.
Autoritățile din Franța și Polonia au
mărturisit că au avut dificultăți la re‑
punerea în posesia bunurilor a celor
întorși din sinistrele „lagăre ale morții”.
Asemenea motive de acțiune nu au
dispărut.
Conflictul din Orientul Apropiat ali‑
mentează antisemitismul actual sub
aspecte multiple, începând cu acela
al ezitărilor în a spune adevărul. Orice
ființă umană are o demnitate ce trebu‑
ie respectată, inclusiv actualii palesti‑
nieni. Dar nu folosește nicidecum unei
soluții înlocuirea adevărurilor istorice
cu ideologii sumare ale mobilizării în
scopul lovirii altuia, ci doar se alimen‑
tează noi tensiuni.
Două aspecte trebuie asumate
limpede. Primul este acela că evreii
se află în Israel în căminul lor istoric,
iar teza discontinuității de la evreii bi‑
blici, la evreii ulteriori, din manualele
de istorie ale regiunii, pe care le‑am
văzut, ca ministru al educației, este,
cum am spus la fața locului, o simplă
bazaconie. Nu‑i poți rupe pe evreii
actuali de evreii biblici, cum nu‑i poți
rupe pe greci de antichitatea lor, pe
italieni de romani sau pe chinezi de
epoca lui Confucius. Al doilea este
acela că Ierusalimul este fundația lui
David, regele iudeilor, oricum s‑ar
suci istoricii care interpretează după
cum bate vântul. Sunt de părere că
Europa, îngrijindu‑se de orice ființă
umană, trebuie să stea pe datele is‑
toriei și să fie răspicată. De aceea, la

insistența unor grupuri europene de
a modifica statutul actual al Ierusali‑
mului, o mare rabină a Vienei a avut
dreptate să replice: „Dați‑ne atunci
Roma, căci romanii, conduși de Titus,
în anul 70 e.n., ne‑au ocupat capitala
și ne‑au silit să plecăm în lume!” Nu
există soluție durabilă la asemenea
problemă fără adevăr istoric, nicăieri,
niciodată.
Faptul că tineri răstoarnă pietrele
în cimitirele evreiești, că unii se anga‑
jează în acțiuni teroriste, că execută
acte împotriva evreilor, că evreilor li
se pune în răspundere mersul unor
societăți, că se vrea revizia istoriei
celui de Al Doilea Război Mondial sti‑
lizând‑o convenabil arată fața reală a
educației din Europa.
Spus fără ocolișuri: educația în Eu‑
ropa și‑a pierdut busola în ultimul mai
bine de un deceniu. Prea puțini oa‑
meni se pleacă cu grija acurateții asu‑
pra faptelor și documentelor. Nu se
citește critic, nu se mai citește destul,
dar se perorează. În orice caz, gene‑
roasele opțiuni ale reformei educației
din anii nouăzeci, care au culminat cu
declarațiile de la Bologna (1999) și
Florența (1999), s‑au aplicat în haina
strâmtă a neoliberalismului. Educația
europeană a intrat, de fapt, într‑o în‑
fundătură ca urmare a acestei optici
fără de viziune, din care va trebui să
iasă cât mai curând, cu răspundere și
pricepere. Nu este o soluție reforma
trecută prin anestezicul neoliberalis‑
mului, care lasă în urmă o educație
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decapitată, din care se vrea ieșirea
prin revenirea la ideologii ale anilor
treizeci.
Iată, pe scurt, explicația antisemi‑
tismului actual, de la care, după pă‑
rerea mea, ar trebui plecat. Problema
nu este să creezi avantaje unilaterale
evreilor – să‑i încercuiești cu pază în‑
armată, să te afișezi la sinagogă când
se televizează, pentru ca apoi totul să
rămână ca înainte. Evreii nu cer izo‑
lare și privilegii și nu aici este soluția.
Spus direct, antisemitismul nu este o
problemă a evreilor, cum cred naivii,
nici nu este o problemă pentru Euro‑
pa, cum spun cu suficiență falșii sfătu‑
itori, ci o problemă pe care Europa o
are cu ea însăși.
În fapt, în condiția evreilor – de
ființe înconjurate de efectele unei is‑
torii ingrate – poate intra oricine. Este
din nou evident, pentru cine procedea‑
ză rațional, că ne ridicăm la demnitate
doar creând, pentru oricare om, o so‑

cietate sigură, meritocratică. Reflecția
tardivă a pastorului Niemöller rămâne
mereu un avertisment: Spre a‑i ares‑
ta, naziștii „au venit mai întâi pentru
comuniști, iar eu nu am ridicat glasul
deoarece nu eram comunist. Apoi au
venit pentru evrei, iar eu nu am ridi‑
cat glasul căci nu eram evreu. Apoi au
venit pentru sindicaliști, iar eu nu am
ridicat glasul deoarece nu eram sindi‑
calist. Apoi au venit pentru catolici, iar
eu nu am ridicat glasul, căci eram pro‑
testant. Când au venit pentru mine,
nu mai era nimeni care să ridice gla‑
sul”. Apelul rezonabil de astăzi este
simplu: reconstituiți istoria cum a fost,
nu cum doresc tot felul de carieriști ai
conjuncturilor, lăsați oamenii în pace
și priviți‑i prin prisma prestațiilor și
faptelor, nu a ideologiilor inculte și
manipulative, ce proliferează din nou,
dar pentru care, inevitabil, se va plăti
iarăși costul! Ca pentru orice fapt in‑
just și necugetat!
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Percepţia publică a
justiţiei din România
Dan Banciu

Precizări introductive
În orice societate, justiţia reprezin‑
tă instituţia fundamentală care asigu‑
ră exercitarea neîngrădită de către
indivizi a drepturilor şi obligaţiilor lor
fundamentale, precum şi egalitatea
acestora în faţa legii. Pentru acest
motiv, existenţa şi funcţionarea sta‑
tului de drept, acceptarea valorilor şi
normelor acestuia presupune încre‑
derea indivizilor în administrarea ac‑
tului de justiţie, astfel încât personalul
din justiţie să se bucure de credibili‑
tate, moralitate şi imparţialitate. Mai
mult, orice individ care se află implicat
într‑un proces juridic se aşteaptă la
soluţionarea lui corectă, temeinică şi
legală din partea instanţelor de jude‑
cată şi la respectarea necondiţionată
a drepturilor lor procedurale.
Din nefericire, în ultima vreme au
fost semnalate o serie de vulnerabi‑
lităţi şi disparităţi în mecanismul de
funcţionare a justiţiei din România,
ca şi existenţa unor acte de corupţie
în rândul unor judecători, procurori,
avocaţi, grefieri, poliţişti judiciari etc.,

care au generat îngrijorare, dar şi in‑
dignare în rândul opiniei publice faţă
de justiţie în general, faţă de persona‑
lul din justiţie, în special. Deşi există
o serie de studii, rapoarte, statistici
şi chiar dosare instrumentate privind
lipsa de imparţialitate, integralitate şi
profesionalism a unor persoane din
sistemul juridic, nu există suficien‑
te studii şi cercetări privind modul în
care publicul evaluează sistemul de
justiţie din România şi nici dificultăţile
sau obstacolele care impietează reali‑
zarea justiţiei.
Încercând să suplinească lipsa
unor cercetări concrete în acest do‑
meniu, Institutul de Sociologie al
Academiei Române a realizat o am‑
plă anchetă de opinie în rândul unor
justiţiabili, care s‑au confruntat sau au
avut de‑a face cu justiţia, privind per‑
cepţia acestora faţă de justiţie în ge‑
neral, faţă de justiţia penală în speci‑
al. Ancheta s‑a desfăşurat în perioada
2013‑2014, pe baza unui chestionar
de opinie multidimensional, în trei uni‑
tăţi (Tribunalul Municipiului Bucureşti,
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Penitenciarul Rahova şi Serviciul de
Probaţiune Bucureşti), vizând o se‑
rie de întrebări privind: modul în care
populaţia percepe gradul de inde‑
pendenţă, imparţialitate şi integritate
a personalului din justiţie; care este
gradul de încredere al justiţiabililor în
diversele instituţii ale sistemului de
justiţie (judecătorii, tribunale, curţi de
apel) şi în personalul din aceste in‑
stituţii (judecători, procurori, avocaţi,
poliţişti); care este atitudinea justiţia‑
bililor faţă de lege şi justiţie.
Rezultatele anchetei de opinie
au relevat existenţa unor neajunsuri
cu care se confruntă sistemul justiţi‑
ei din România şi a cauzelor care le
generează, în opinia celor investigaţi,
precum şi a unor acte de corupţie,
de lipsă de moralitate şi deontologie
profesională existente la nivelul unor
instituţii şi persoane din justiţie, permi‑
ţând degajarea unor soluţii menite să
conducă la optimizarea aplicării legii
şi administrării justiţiei în România.

Metodologia şi instrumentele
utilizate

Ancheta de opinie a fost realizată
pe baza unui chestionar, aplicat unui
număr de 358 de subiecţi, aflaţi în
perioada anchetei la Tribunalul Muni‑
cipiului Bucureşti (151 subiecţi) şi la
Penitenciarul Rahova (207 subiecţi),
aleşi în mod aleator, care au dorit să
răspundă la întrebările din chestionar.
Chestionarul de opinie a fost structurat
în părţi, destinate cercetării generale

a sistemului de justiţie, a încrederii în
instituţiile de justiţie, a atitudinii subiec‑
tului faţă de lege şi justiţie şi faţă de
sistemul penitenciar. El a inclus 47 de
întrebări, dintre care patru au avut în
vedere caracteristicile socio‑demogra‑
fice ale subiecţilor (sex, vârstă, nivel
de instrucţie, calitatea în proces).

Rezultate relevante ale studiului
Aprecieri şi evaluări ale sistemului
de justiţie
În vederea aprecierii de către su‑
biecţii investigaţi a justiţiei din Româ‑
nia, în cadrul anchetei de opinie li s‑a
prezentat acestora o listă conţinând
şapte caracteristici posibile şi probabi‑
le ale sistemului de justiţie, aceştia ur‑
mând să aprecieze măsura în care fie‑
care dintre acestea configurează ima‑
ginea lor asupra administrării justiţiei.
În urma cumulării răspunsurilor primite
(nu au fost luate în calcul şi non‑răs‑
punsurile, a căror pondere se situea‑
ză pentru diverşii itemi folosiţi între
1,96% şi 3,07%, deci nesemnificativ)1,
majoritatea opiniilor populaţiei inves‑
tigate converge către caracterizarea
sistemului de justiţie ca fiind, în pri‑
mul rând, corupt (72,34%) „în foarte
mare şi mare măsură”, în timp ce doar
mai puţin de o pătrime consideră că el
este „corupt” „într‑o foarte mică şi mică
măsură”. Această percepţie negativă
1
Notă: În totalul opiniilor exprimate de
subiecţi, nu au fost calculate şi luate în
considerare non‑răspunsurile, decât în măsura
în care ele au atins procente importante.
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a publicului credem că nu reprezintă
rezultatele confruntării lor personale
cu instanţele de judecată (ceea ce se
va observa, ulterior, din experienţa lor
privind oferirea unor cadouri sau sume
de bani unor magistraţi), cât mai ales
mediatizării intense a unor acuzaţii
de corupţie la adresa judecătorilor şi
procurorilor, acuze care, în realitate,
multe ţin mai mult de incompetenţa şi
neprofesionalismul unora dintre aceş‑
tia. De asemenea, subiecţii apreciază,
într‑o proporţie de aproape 40,0%, că
sistemul de justiţie este funcţional, „în
foarte mare şi mare măsură”, în timp
ce aproximativ o treime dintre aceştia îl
consideră ca fiind independent şi mo‑
dern „în foarte mare şi mare măsură”.
În schimb, doar în jur de circa o
pătrime dintre cei investigaţi conside‑
ră că sistemul de justiţie din România
este, în momentul de faţă, imparţi‑
al, transparent şi integru „în foarte
mare şi mare măsură”.
Pe baza răspunsurilor primite, se
poate aprecia că încă există o per‑
cepţie predominant negativă a pu‑
blicului faţă de sistemul de justiţie,
considerat a fi corupt şi lipsit, în mare
măsură, de independenţă, integritate,
transparenţă şi funcţionalitate.
Estimarea principalelor dificultăţi şi
obstacole în realizarea actului de justiţie
Trei întrebări din chestionarul adre‑
sat subiecţilor au vizat modul în care
aceştia identifică principalele obsta‑
cole în realizarea actului de justiţie,

precum şi măsura în care acestea
afectează calitatea actului de justiţie,
dar şi soluţiile identificate de subiecţi
care ar putea conduce la diminuarea
acestora şi la optimizarea administră‑
rii justiţiei.
Pe baza răspunsurilor cumulate, se
constată că există un larg consens
al publicului cu privire la principalele
deficienţe existente în administrarea
justiţiei, considerate a fi, în ordine, co‑
rupţia din sistemul judiciar, lipsa de
independenţă a judecătorilor, legis‑
laţia incoerentă, lipsa de pregătire
profesională a judecătorilor, slaba
echipare şi dotare informatică şi re‑
partizarea tendenţioasă a cauzelor
şi dosarelor penale.
Omogenitatea percepţiei publice în
acest domeniu poate reprezenta atât
consecinţa existenţei şi nerezolvării
acestor deficienţe mai vechi, cât şi a
vehiculării, cu destulă uşurinţă, în so‑
cietatea românească, a unor clişee,
stereotipuri şi chiar acuze la adresa
justiţiei, considerată că nu s‑a refor‑
mat aproape deloc în ultima vreme,
deşi s‑au făcut progrese sensibile în
modernizarea şi funcţionarea acestei
instituţii.
În ceea ce priveşte estimarea solu‑
ţiilor propuse de subiecţi pentru dimi‑
nuarea treptată a deficienţelor şi ob‑
stacolelor semnalate în administrarea
justiţiei, constatăm, din nou, un larg
consens al acestora. Într‑o proporţie
covârşitoare (care oscilează între 93%
şi 97%), subiecţii investigaţi consideră
„în foarte mare şi mare măsură” ca fiind
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prioritare pentru optimizarea actului
de justiţie: perfecţionarea profesională
a judecătorilor, o legislaţie coerentă,
stabilă şi clară, diminuarea corupţiei
în justiţie, suplimentarea actualului nu‑
măr de judecători de la instanţe, o mai
bună dotare tehnică şi informatică, a
instanţelor şi repartizarea aleatorie şi
echitabilă a cauzelor şi dosarelor.
Estimarea gradului de indepen‑
denţă, imparţialitate şi integritate al
judecătorilor
Un alt set de întrebări din chesti‑
onarul de anchetă a vizat modul în
care subiecţii intervievaţi estimează
gradul de independenţă, imparţialitate
şi integritate al judecătorilor, existenţa
unor eventuale presiuni externe exer‑
citate asupra acestora, precum şi in‑
stituţiile sau persoanele care exercită
asemenea presiuni.
După cum se ştie, independenţa
magistraţilor reprezintă o caracteristi‑
că importantă a funcţionării sistemului
de justiţie, garantată prin lege, care
presupune ca judecătorii să instru‑
menteze cauzele în absenţa oricărei
presiuni sau ingerinţe de orice natură
şi din orice direcţie. Din această per‑
spectivă, se poate constata că aproa‑
pe jumătate dintre subiecţii chestio‑
naţi (48,89%) consideră că judecătorii
din România sunt independenţi „în
foarte mare şi mare măsură”, în timp
ce aproximativ 55,58% apreciază că
ei sunt independenţi „în foarte mică
şi mică măsură”, doar 6,15% dintre

aceştia susţinând că judecătorii nu
sunt deloc independenţi, ceea ce de‑
notă faptul că, în ultima vreme, s‑au
făcut eforturi considerabile în direcţia
asigurării independenţei justiţiei în ge‑
neral, a magistraţilor în special.
Însă independenţa judecătorilor re‑
prezintă doar condiţia necesară, dar
nu şi suficientă pentru funcţionalita‑
tea justiţiei, ea trebuind să fie dublată
de imparţialitatea şi integritatea celor
abilitaţi cu administrarea actului de
justiţie. Or, din analiza răspunsurilor
primite, se poate constata că, în ceea
ce priveşte imparţialitatea judecăto‑
rilor, subiecţii sunt mult mai sceptici,
ceva mai puţin de o treime (32,12%)
considerând că judecătorii sunt im‑
parţiali „în foarte mare şi mare măsu‑
ră”, în timp ce aproximativ două treimi
(60,54%) apreciază că aceştia sunt
imparţiali doar „în foarte mică şi mică
măsură”, iar 5,05% susţin că nu sunt
deloc imparţiali. Acest lucru denotă
faptul că publicul justiţiabil apreciază
că, în sistemul de justiţie din România,
judecătorii sunt încă prizonierii unor
prejudecăţi, stereotipuri sau menta‑
lităţi în raport cu cauzele pe care le
instrumentează, nereuşind să aplice
legea în mod egal, echilibrat şi impar‑
ţial şi fără să susţină interesele vre‑
uneia dintre părţile implicate într‑un
proces judiciar, toate aceste aspecte
conducând ca ei să nu fie percepuţi
ca imparţiali de justiţiabili.
În ceea ce priveşte integritatea ju‑
decătorilor sau deontologia lor mora‑
lă şi profesională, subiecţii investigaţi
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sunt şi mai sceptici, în jur de o pătrime
dintre aceştia (25,68%) apreciind că
ei sunt integri „în foarte mare şi mare
măsură”, în timp ce majoritatea lor
(58,66%) consideră că aceştia dau do‑
vadă de integritate doar „în foarte mică
şi mică măsură”, iar 7,54% susţin chiar
că aceştia nu sunt deloc integri. Este
încă o dovadă că, în percepţia publicu‑
lui, unii judecători sunt văzuţi şi apre‑
ciaţi ca fiind lipsiţi de responsabilitate
faţă de justiţiabili, încălcând, mai ales
în viaţa lor privată, standardele morale
şi profesionale stipulate în codurile şi
reglementările legale referitoare la sta‑
tutul şi rolul magistraţilor.
Pentru a putea identifica diverse‑
le tipuri şi forme de presiuni externe
care se exercită asupra judecătorilor,
subiecţii au fost invitaţi să evalue‑
ze intensitatea acestora. Din analiza
opiniilor rezultă că principala formă
de presiune exercitată asupra jude‑
cătorilor vine din partea organelor
ierarhic superioare, percepute de
către subiecţi că sunt implicate, într‑o
proporţie de 77,66%, „în foarte mare
şi mare măsură”, în timp ce doar un
procent de 15,45% apreciază că ele
exercită presiuni asupra judecători‑
lor „în foarte mică şi mică măsură”,
în timp ce 3,35% consideră că nu
se amestecă deloc în treaba jude‑
cătorilor. Pe locul al doilea în cadrul
acestor forme de presiune în justiţie
se situează politicul, estimat de su‑
biecţi, într‑o proporţie foarte ridicată
de 74,30%, că se implică sau influen‑
ţează activitatea magistraţilor, 17,8%

considerând că doar „în foarte mică şi
mică măsură” factorul politic intervine
în actul de justiţie, iar 3,85% chiar de‑
loc. Urmează, în ordine ierarhică, in‑
tervenţiile din partea unor grupuri de
interese, apreciate, la rândul lor, de
către subiecţi ca fiind puternic implica‑
te în activităţile magistraţilor, 68,71%
susţinând că execută presiuni „în
foarte mare şi mare măsură”, în timp
ce mai puţin de o pătrime dintre cei
chestionaţi (22,90%) estimând că ele
nu influenţează decât „în foarte mică
şi mică măsură” administrarea justiţi‑
ei, 3,65% considerând că acestea nu
se implică deloc. Ceva mai puţin de
jumătate dintre subiecţi (45,53%) con‑
sideră că se exercită presiuni asupra
magistraţilor „în foarte mare şi mare
măsură” şi din partea justiţiabililor
implicaţi în diverse procese şi cauze
juridice, în timp ce mai mult de o tre‑
ime (37,99%) apreciază că justiţiabilii
încearcă să influenţeze actul de justi‑
ţie „în foarte mică şi mică măsură, iar
9,22% consideră că aceştia nu se im‑
plică deloc în activitatea judecătorilor.
Pe ultimul loc, în cadrul acestei ier‑
arhii a diverselor situaţii şi moduri de
intervenţie şi presiune în activitatea
de justiţie se situează, în mod oare‑
cum surprinzător faţă de ceea ce se
vehiculează în societatea româneas‑
că, mass media, peste 50% dintre
cei chestionaţi apreciind că ea nu
influenţează activitatea judecătorilor
decât „în foarte mică şi mică măsură”,
în timp ce 38,0% estimează că mijloa‑
cele media exercită presiuni asupra
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judecătorilor în „foarte mare şi mare
măsură”, 6,70% considerând că nu
influenţează deloc. Aceste constatări
par să demonteze unele clişee şi ste‑
reotipuri lansate la adresa unor ma‑
gistraţi, care ar fi victimele unor „linşa‑
je mediatice” sau ar manifesta temeri
sau reţineri faţă de administrarea şi
soluţionarea unor cauze intens medi‑
atizate sau cu miză mare.
Percepţia socială a subiecţilor pri‑
vind gradul de independenţă, integri‑
tate şi imparţialitate al magistraţilor
reprezintă prin ea însăşi un indicator
important pentru a putea identifica,
ulterior, principalii factori care configu‑
rează imaginea generală a publicului
faţă de cei care administrează siste‑
mul de justiţie.
Analiza opiniilor subiecţilor cu pri‑
vire la factorii determinanţi şi favo‑
rizanţi implicaţi în configurarea per‑
cepţiei publicului asupra judecătorilor
relevă conturarea unei imagini defa‑
vorabile asupra acestora, alimentată,
în primul rând, de existenţa unor acte
de corupţie în rândul magistraţilor, es‑
timate ca fiind „în foarte mare şi mare
măsură” de o proporţie covârşitoare
a subiecţilor chestionaţi (85,17%),
unele acte fiind chiar descoperite, in‑
strumentate şi sancţionate, în ultima
vreme, altele nefiind acte de corupţie
propriu‑zise, ci, mai degrabă, comise
din cauza slabei pregătiri profesionale
a unor magistraţi, lipsei lor de experi‑
enţă profesională sau lipsei de deon‑
tologie morală şi profesională.

Această imagine negativă este
completată şi de soluţionarea greoa‑
ie sau cu întârziere a proceselor judi‑
ciare, ceea ce este o realitate pentru
multe instanţe de judecată, majorita‑
tea opiniilor (84,58%) considerând că
acest lucru afectează buna funcţiona‑
litate şi celeritate a actului de justiţie
„în foarte mare şi mare măsură”.
Tabloul acestei imagini asupra jus‑
tiţiei şi personalului din justiţie este
conturat şi de situaţiile în care ar
exista pronunţarea unor soluţii ne‑
temeinice şi nelegale, apreciate de
aproximativ 74% dintre subiecţi ca
fiind responsabile „în foarte mare şi
mare măsură” de disfuncţiile din siste‑
mul de justiţie, precum şi de lipsa de
fermitate a judecătorilor faţă de anu‑
miţi justiţiabili, apreciată de circa 73%
dintre subiecţi ca afectând „în foarte
mare şi mare măsură” credibilitatea
judecătorilor şi a actului de justiţie.
În mod surprinzător, subiecţii in‑
vestigaţi apreciază, într‑o proporţie
mai mică de două treimi (60,34%) că
subiectivitatea sau atitudinea perso‑
nală a celor implicaţi într‑un proces ju‑
diciar decredibilizează administrarea
justiţiei „în foarte mare şi mare măsu‑
ră”, în timp ce aproximativ 30% din‑
tre cei investigaţi consideră că acest
lucru nu afectează imaginea lor des‑
pre justiţie decât într‑o „foarte mică şi
mică măsură”.
Deşi majoritatea subiecţilor conside‑
ră că aceste cauze distorsionează ima‑
ginea pe care ar trebui să o aibă justiţia
în faţa opiniei publice, atitudinea lor de‑
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vine mai favorabilă cu privire la sistemul
de justiţie atunci când este vorba să es‑
timeze măsura în care principalele lor
drepturi procedurale le sunt respectate
şi garantate în cadrul procesului judiciar.
Din analiza distribuţiei răspunsurilor
formulate de subiecţii investigaţi re‑
zultă o percepţie relativ bună cu privire
la gradul de respectare şi garantare a
drepturilor personale ale justiţiabililor
în timpul derulării procesului judiciar.
În acest sens, aproximativ 60% din‑
tre subiecţi consideră că justiţiabilii se
bucură de un acces liber şi neîngră‑
dit la instanţele de judecată „în foarte
mare şi mare măsură”, doar ceva mai
mult de un sfert dintre ei apreciind că
acest drept le este garantat doar „în
foarte mică şi mică măsură”, iar pon‑
derea celor care estimează că nu le
este garantat acest drept este neîn‑
semnată (3,55%). Ponderi destul de
ridicate (în jur de aproximativ 50%)
dintre opiniile exprimate estimează că
justiţia română asigură şi garantează
justiţiabililor prezumţia de nevinovă‑
ţie „în foarte mare şi mare măsură”,
în timp ce 40% dintre subiecţii ches‑
tionaţi consideră că acest drept le
este asigurat doar „în foarte mică şi
mică măsură”, iar 7,54% apreciază că
acest drept nu este deloc asigurat de
către instanţele de judecată.
Opiniile subiecţilor devin mai pe‑
simiste atunci când este vorba de
garantarea egalităţii în faţa justiţi‑
ei, aproximativ jumătate dintre cei in‑
vestigaţi considerând că acest drept
este asigurat doar „în foarte mică şi

mică măsură”, 40% apreciind că el
funcţionează „în foarte mare şi mare
măsură”, iar 7,54% estimează că nu
este deloc respectat. Aceeaşi situa‑
ţie o regăsim şi în privinţa respectării
dreptului justiţiabililor de a beneficia
de o judecată corectă şi imparţială,
unde doar ceva mai mult de o treime
(35,76%) estimează că acest lucru se
întâmplă „în foarte mare şi mare mă‑
sură”, majoritatea opiniilor (53,91%)
considerând că doar „în foarte mică
şi mică măsură” justiţiabilii benefici‑
ază de un tratament corect şi impar‑
ţial din partea instanţelor de judeca‑
tă. La fel se întâmplă şi atunci când
este vorba de dreptul justiţiabililor de
a avea parte de o soluţionare legală
şi temeinică a cazului lor, unde mai
mult de jumătate dintre cei chestionaţi
(50,84%) apreciază că acest drept le
este asigurat doar „în foarte mică şi
mică măsură, doar ceva mai mult de
un sfert dintre ei (38,27%) conside‑
rând că s‑au bucurat de o soluţiona‑
re legală şi temeinică a procesului „în
foarte mare şi mare măsură”.
Considerăm că această percepţie
relativ negativă privind asigurarea şi
respectarea drepturilor de a avea par‑
te de o judecată corectă şi imparţială,
ca şi de o soluţionare legală şi temei‑
nică a cazului, este alimentată, în par‑
te, de subiectivitatea acelor justiţiabili
care, din diverse motive, au pierdut
procesele în care erau antrenaţi, ulte‑
rior considerând că au fost discriminaţi
sau nu s‑au bucurat, în opinia lor, de o
judecată corectă şi imparţială.
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Estimarea încrederii populaţiei în
instituţiile care administrează justiţia
O altă parte importantă a chesti‑
onarului privind percepţia publicului
despre justiţia din România a inclus
un set de întrebări care au vizat es‑
timarea gradului de încredere al jus‑
tiţiabililor în instituţiile abilitate cu ad‑
ministrarea justiţiei, al gradului lor de
satisfacţie faţă de activitatea persona‑
lului din magistratură, poliţie şi justiţie,
precum şi opiniile acestora despre
existenţa sau nu a unor acte de co‑
rupţie în justiţie.
Analiza răspunsurilor primite de la
subiecţii investigaţi privind măsura în
care ei au încredere în diferitele insti‑
tuţii implicate în administrarea actului
de justiţie a relevat faptul că poliţia
judiciară deţine cea mai mică credi‑
bilitate în faţa justiţiabililor, majoritatea
covârşitoare a acestora (72,91%) de‑
clarând că au o încredere „foarte mică
şi mică” faţă de această instituţie, doar
ceva mai mult de o pătrime dintre su‑
biecţi apreciind că ea are o credibilitate
„foarte mare şi mare”, această percep‑
ţie negativă fiind, eventual, rezultatul
modului defectuos în care publicul cre‑
de că sunt instrumentate dosarele de
judecată şi înaintate instanţelor.
De o credibilitate ceva mai ridicată
în opinia justiţiabililor se bucură par‑
chetele, a căror activitate este esti‑
mată de către o treime dintre aceştia
(34,03%) ca fiind mulţumitoare într‑o
„mare şi foarte mare măsură”, în timp
ce aproximativ două treimi dintre cei

investigaţi (62,85%) consideră că nu
au încredere în această instituţie de‑
cât „în foarte mică şi mică măsură”.
O situaţie oarecum interesantă o
reprezintă modul în care justiţiabilii
evaluează activitatea diverselor in‑
stanţe ierarhice de judecată, opiniile
acestora fiind favorabile direct pro‑
porţional cu gradul de ierarhie şi juris‑
dicţie ale acestora. Astfel, activitatea
judecătoriilor, care reprezintă primul
nivel de jurisdicţie în materie procesu‑
ală, este apreciată ca pozitivă de ceva
mai mult de un sfert dintre subiecţi
(37,71%), ei având o încredere „foarte
mare şi mare”, în timp ce aproximativ
60,0% au o încredere „mică şi foarte
mică” în modul de administrare al jus‑
tiţiei la nivelul judecătorilor. În schimb,
procentul celor care au încredere ridi‑
cată în tribunale şi curţi de apel atin‑
ge o cotă de aproximativ 45% în rân‑
dul celor investigaţi, deşi peste 50%
dintre subiecţi au o încredere „mică şi
foarte mică” în aceste instituţii. În fine,
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
se bucură de cea mai ridicată credibi‑
litate şi încredere în rândul justiţiabili‑
lor, mai mult de jumătate dintre aceş‑
tia (52,84%) având o încredere „foarte
mare şi mare” în instituţia supremă de
justiţie, doar 40% estimând că au o în‑
credere „mică şi foarte mică”.
Evaluarea activităţii personalului
din instituţiile de justiţie
Pentru a obţine o imagine mai con‑
cludentă asupra modului în care po‑
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pulaţia chestionată apreciază activita‑
tea persoanelor din instituţiile juridice
li s‑a solicitat subiecţilor să menţione‑
ze în mod expres punctul lor de ve‑
dere faţă de activităţile derulate de ju‑
decători, procurori, avocaţi şi poliţiştii
judiciari în timpul procesului judiciar.
În general, populaţia investigată
are o opinie relativ pozitivă faţă de ac‑
tivitatea judecătorilor, apreciază ca
fiind „foarte bună şi bună” de aproape
60% dintre subiecţii justiţiabili, în timp
ce ceva mai mult de un sfert dintre
aceştia (31,15%) o estimează ca fiind
„proastă şi foarte proastă”. Subiecţii
investigaţi, într‑o proporţie de peste
50%, estimează ca fiind „foarte bună
şi bună” şi activitatea desfăşurată de
procurori, deşi aproximativ 45% sunt
nemulţumiţi de modul în care au ac‑
ţionat procurorii, criticându‑l ca fiind
„foarte prost şi prost”. O apreciere
pozitivă, apropiată de cea a judecă‑
torilor, o au şi avocaţii, a căror activi‑
tate este apreciată ca „foarte bună şi
bună” de peste 60% dintre subiecţi, în
timp ce 37,15% o consideră ca fiind
„foarte proastă şi proastă”.
În schimb, poliţiştii judiciari sunt
percepuţi ca având activitatea cea
mai puţin cotată de către subiecţii in‑
vestigaţi, în jur de circa 60% dintre ei
declarând ca „foarte proastă şi proas‑
tă” prestaţia lor, doar ceva mai mult de
un sfert dintre aceştia (37,71%) esti‑
mând‑o ca fiind „foarte bună şi bună”.

Estimarea intensităţii corupţiei în
instituţiile de justiţie
Incluzând acele comportamente
care violează sau transgresează obli‑
gaţiile legale şi morale ale unui rol
public, corupţia este percepută, ade‑
seori, de populaţie ca o modalitate de
obţinere a unor venituri ilicite de către
cei abilitaţi cu administrarea actului de
justiţie. Pentru a obţine o imagine asu‑
pra modului în care subiecţii investigaţi
percep intensitatea corupţiei la nivelul
diverselor instituţii de justiţie, aceştia
au fost rugaţi să estimeze amploarea
şi gravitatea acestui fenomen.
Imaginea dominantă a subiecţilor
investigaţi este că, în momentul de
faţă, instituţiile abilitate cu administra‑
rea justiţiei sunt afectate, într‑o măsu‑
ră mai mare sau mai mică, de feno‑
menul corupţiei, ceea ce generează
un sentiment de neîncredere a popu‑
laţiei în virtuţile dreptăţii, corectitudinii
şi legalităţii actului de justiţie. Această
percepţie este alimentată sensibil atât
de dezvăluirea unor acte de corupţie
în rândul unor reprezentanţi ai justiţi‑
ei, unele instrumentate şi sancţionate
juridic, cât şi de mediatizarea făcută
prin mijloacele de informare în masă a
unor cazuri de corupţie în care au fost
implicate persoane din sfera instituţii‑
lor de justiţie. Cele două surse aminti‑
te sunt completate de conştientizarea,
de către subiecţii investigaţi, care au
sau au avut procese pe rol, a unor de‑
ficienţe de organizare şi funcţionare a
sistemului de justiţie cu care ei s‑au
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confruntat, deficienţe ce lasă un spa‑
ţiu mare pentru apariţia şi proliferarea
unor posibile acte de corupţie.
Din distribuţia răspunsurilor primi‑
te, rezultă că fenomenul de corupţie
se manifestă la nivelul tuturor institu‑
ţiilor de justiţie (judecătorii, tribunale
şi curţi de apel, parchete şi poliţie ju‑
diciară). Însă, efectuând o ierarhie a
acestor instituţii afectate de acte de
corupţie, majoritatea covârşitoare a
opiniilor consideră că poliţia judici‑
ară este cea mai expusă şi afectată
de corupţie „în foarte mare şi mare
măsură” (83,79% dintre subiecţi), în
timp ce doar o proporţie neînsem‑
nată a acestora (14,25%) estimează
că această instituţie este afectată de
acte de corupţie decât „în foarte mică
şi mică măsură”. Această apreciere
deficientă a poliţiei judiciare de către
subiecţii investigaţi se datorează fie
pasivităţii sau toleranţei manifestate
în activitatea de descoperire a actelor
de corupţie, fie ineficienţei şi incom‑
petenţei unor angajaţi ai poliţiei în in‑
strumentarea unor cazuri de corupţie
sau chiar implicării unora dintre funcţi‑
onarii poliţiei în acte de corupţie.
Ponderea extrem de ridicată a opi‑
niilor privind intensitatea corupţiei la
nivelul parchetelor (68,15%) eviden‑
ţiază perceperea, de către subiecţi, a
persistenţei şi accentuării unor defici‑
enţe existente la nivelul acestor institu‑
ţii, suspectate că ar instrumenta dosa‑
rele cu cauze şi mize mari în favoarea
unor persoane cu status social ridicat

sau care deţin funcţii de putere şi con‑
ducere sau provin din lumea interlopă.
O altă constatare este aceea că,
la nivelul instanţelor de judecată, per‑
ceperea de către subiecţi a intensităţii
actelor de corupţie este invers pro‑
porţională cu nivelul ierarhic al aces‑
tor instituţii. Este cazul Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, percepută fa‑
vorabil de aproximativ jumătate dintre
subiecţi (49,41%), care apreciază că
ea este cea mai puţin afectată de acte
de corupţie, comparativ cu celelalte
instituţii abilitate cu administrarea jus‑
tiţiei şi nume: tribunalele, şi curţile
de apel, despre care subiecţii cred că
sunt afectate într‑o proporţie de 57%
de acte de corupţie „în foarte mare şi
mare măsură” şi judecătorii, despre
care aproximativ două treimi dintre cei
chestionaţi estimează că sunt afecta‑
te „în foarte mare şi mare măsură” de
acte de corupţie.
Atitudinea justiţiabililor faţă de lege
Ultima parte a chestionarului de
opinie adresat subiecţilor a inclus un
număr de întrebări care au vizat mo‑
dul în care ei înţeleg semnificaţia unor
afirmaţii despre lege, dreptate, echita‑
te şi justiţie, precum şi despre com‑
portamentul justiţiabililor în faţa ma‑
gistraţilor în timpul desfăşurării proce‑
sului judiciar. Faţă de aceste afirmaţii,
subiecţii au fost solicitaţi să‑şi expri‑
me acordul sau dezacordul, existând
şi varianta indecis.
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Analiza opiniilor cu privire la modul
în care subiecţii percep valoarea şi
importanţa legii în viaţa socială permi‑
te constatarea că în rândul publicului
există o concepţie cristalizată şi un
grad ridicat de acord asupra necesi‑
tăţii respectării legilor de către toţi in‑
divizii, indiferent de statutul lor social,
precum şi a cunoaşterii acestora în
vederea asigurării funcţionalităţii ordi‑
nii sociale şi normative din societate.
Astfel, într‑o proporţie covârşitoare
(94,98%), subiecţii sunt „total de acord
şi de acord” că orice persoană trebu‑
ie să se supună şi să respecte legile,
ceea ce reprezintă o dovadă certă că,
în pofida existenţei unei incoerenţe
legislative în România, majoritatea
populaţiei româneşti continuă să aibă
încredere în virtuţile moralităţii şi res‑
pectării legii şi legalităţii, ambele re‑
prezentând principala garanţie pentru
protecţia drepturilor şi libertăţilor in‑
divizilor. Pentru acest motiv, subiecţii
investigaţi acceptă şi recunosc validi‑
tatea legii în societate, fiind de acord,
în majoritate (81,44%), cu afirmaţia
conform căreia „situaţia personală a
unui individ nu poate fi niciodată invo‑
cată ca scuză pentru încălcarea legii”.
În acelaşi sens, se pronunţă şi circa
58,68% dintre subiecţi care consideră
că nu este permisă încălcarea legii de
către o persoană sub pretextul că nu
o cunoaşte sau nu o înţelege.
În schimb, subiecţii chestionaţi sunt
mai sceptici în privinţa considerării le‑
gii ca fiind adevărata întruchipare a
ideii de dreptate, doar ceva mai mult

de jumătate dintre ei (51,39%) fiind de
acord că legea poate realiza şi justi‑
ţia sau dreptatea socială, cealaltă ju‑
mătate nefiind de acord sau indecisă.
Aceeaşi atitudine o au şi faţă de prin‑
cipiul egalităţii tuturor indivizilor în faţa
legii, aproximativ două treimi dintre ei
(66,48%) considerând că nu toţi indi‑
vizii sunt egali în faţa legii şi doar mai
puţin de o pătrime crezând în această
egalitate. De asemenea, în jur de circa
45% dintre subiecţi consideră că unele
legi sunt elaborate pentru a avantaja
anumite categorii de indivizi, în timp ce
doar 27,93% resping această idee, iar
23,24% se arată indecişi.
În schimb, atunci când este vorba
de protecţia lor socială, aproximativ
76,81% sunt „total de acord sau de
acord” că legea are rolul de a preveni
apariţia comportamentelor delincvente
şi infracţionale, în ideea garantării ordi‑
nii şi funcţionalităţii relaţiilor sociale şi
juridice între toţi indivizii societăţii.
Estimarea atitudinii faţă de justiţie
şi magistraţi
Atitudinea populaţiei faţă de justiţie
şi magistraţi reprezintă un indicator
semnificativ al stării de moralitate şi
legalitate, el măsurând, de fapt, credi‑
bilitatea şi prestigiul de care se bucu‑
ră această instituţie importantă şi cei
care o reprezintă în actul de justiţie.
Evaluarea diferitelor opinii expri‑
mate ne indică tendinţa populaţiei in‑
vestigate de a avea o concepţie con‑
tradictorie faţă de modul în care se
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aplică şi se realizează justiţia de către
cei abilitaţi cu administrarea ei, exis‑
tând un acord relativ scăzut despre
anumite aspecte ce ţin de onestitatea
judecătorilor, de justeţea deciziilor şi
soluţiilor pronunţate de aceştia sau de
tratamentul acordat părţilor în timpul
derulării procesului judiciar.
Astfel, faţă de toate cele cinci afir‑
maţii avansate în chestionar, mai mult
de jumătate dintre subiecţii investigaţi
(51,37%) consideră că judecătorii sunt
oneşti doar în „foarte mică şi mică
măsură”, în timp ce aproximativ 40%
estimează că ei sunt oneşti „în foarte
mare şi mare măsură”, ceea ce deno‑
tă, dincolo de subiectivism lor, o lipsă
de încredere în probitatea şi deonto‑
logia profesională a celor desemnaţi
cu administrarea justiţiei. Mai mult,
circa 60% dintre subiecţi apreciază că
sentinţele pronunţate sunt juste doar
într‑o „foarte mică şi mică măsură”.
Aceleaşi aprecieri sunt avansate şi în
legătură cu anumiţi „factori” de natu‑
ră personală, care influenţează sau
determină deciziile judecătorilor, mai
mult de jumătate dintre cei chestionaţi
(53,91%) considerând că ele sunt in‑
fluenţate de „prejudecăţile” lor perso‑
nale faţă de anumiţi justiţiabili „în foar‑
te mare şi mare măsură”, ceva mai
mult de o treime estimând că aceste
prejudecăţi au o influenţă „foarte mică
şi mică” în orientarea şi deontologia
profesională a judecătorilor; subiec‑
ţii sunt, de asemenea, sceptici şi re‑
zervaţi faţă de tratamentul aplicat de

judecători părţilor, doar mai puţin de
o pătrime dintre ei (22,35%) conside‑
rând că orice persoană săracă se bu‑
cură de un tratament corect ca şi una
bogată, în timp ce jumătate dintre cei
chestionaţi afirmă contrariul.

Unele concluzii ale studiului
Analiza opiniilor subiecţilor cu privi‑
re la factorii determinanţi şi favorizanţi
care configurează percepţia publicu‑
lui asupra justiţiei relevă conturarea
unei imagini defavorabile privind inde‑
pendenţa, imparţialitatea şi integrita‑
tea judecătorilor, datorată în principal:
existenţei unor acte de corupţie în rân‑
dul magistraţilor, unele dintre ele fiind
chiar instrumentate şi sancţionate în
ultima vreme, deşi publicul confundă
corupţia cu anumite greşeli şi erori ale
unor magistraţi lipsiţi de experienţă şi
deontologie profesională; soluţionării
greoaie şi cu întârziere a proceselor
juridice, care afectează celeritatea
administrării justiţiei, datorate în par‑
te şi supraaglomerării instanţelor cu
dosare şi cauze de rezolvat peste
posibilităţile lor; lipsei de fermitate a
judecătorilor faţă de anumiţi justiţiabili
care beneficiază de un tratament pre‑
ferenţial datorită statusului lor profesi‑
onal şi material ridicat.
Între principalele obstacole şi difi‑
cultăţi cu care se confruntă sistemul
de justiţie din România sunt estimate
ca afectând actul de justiţie: legislaţia
incoerentă, instabilă şi ambiguă, care
conduce la imposibilitatea aplicării con‑
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stante şi uniforme a legii în mod egal
faţă de toţi justiţiabilii şi în toate cauze‑
le aduse în faţa justiţiei; supraîncărca‑
rea instanţelor cu dosare de judecată,
care face imposibilă o analiză şi cer‑
cetare atentă şi amănunţită a probelor
administrate în timpul procesului; lipsa
de independenţă a judecătorilor, con‑
siderată de justiţiabili ca datorându‑se
în principal imixtiunii politicului, unor
grupuri de interese şi unor persoane
aparţinând lumii interlope; lipsa de mo‑
ralitate şi corupţia unor judecători din
sistem, datorate şi mediatizării excesi‑
ve a unor cazuri de corupţie apărute
în ultima vreme în rândul magistraţilor.
Percepţia publică devine mai favo‑
rabilă în privinţa sistemului de justiţie
atunci când este estimat gradul de
respectare al drepturilor şi garanţiilor
procesuale ale justiţiabililor, privitoare
la egalitatea în faţa justiţiei, prezumţia
de nevinovăţie, accesul liber la instan‑
ţele de judecată, judecată corectă şi
imparţială şi soluţionarea legală şi te‑
meinică a procesului.
Publicul are o părere favorabilă
faţă de modul în care justiţiabilii tre‑

buie să se comporte în faţa instanţei
de judecată, majoritatea covârşitoa‑
re a acestora considerând că orice
persoană trebuie să spună adevărul
în instanţă, indiferent de consecinţă,
respingând ideea unor delaţiuni sau
mărturii false sau mincinoase pentru a
obţine dreptate din partea instanţei de
judecată. Cu toate acestea, se degajă
o percepţie pesimistă a justiţiabililor
faţă de şansele de a beneficia de o
justiţie imparţială, mai mult de jumă‑
tate dintre aceştia considerând că o
persoană cu un statut scăzut şi cu o
situaţie materială precară nu se bucu‑
ră de acelaşi tratament ca şi una care
dispune de resurse financiare.
Chiar dacă populaţia investigată
nu este reprezentativă la nivel naţio‑
nal, iar opiniile respondenţilor sunt în
mare parte subiective, totuşi, rezultă o
imagine despre justiţie şi reprezentan‑
ţii acesteia, mai ales în privinţa func‑
ţionalităţii ei, a dificultăţilor cu care se
confruntă şi, mai ales, a soluţiilor care
pot conduce la optimizarea actului de
justiţie.
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Aspecte ale convergenţei
administrative la nivelul
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Asist. univ. dr. Ionuț-Bogdan Berceanu

I. Introducere
Analizând contextul european, pu‑
tem spune că acesta prezintă câteva
caracteristici care pot permite conver‑
genţa administrativă şi un spaţiu ad‑
ministrativ european, dar totodată, ca
în orice proces, pot fi regăsite şi ele‑
mente care contravin acestei direcţii1.
Astfel, studiile privind modalitatea
în care sistemele administrative răs‑
pund în faţa presiunii create de către
UE prin procesul acesteia de integra‑
re europeană au efect direct şi vizibil
europenizarea. Aceasta poate fi rela‑
ţionată cu procesul de convergenţă
luând în calcul următoarele:2

Matei A., Dogaru T. (2010), Convergenţa
administrativă în zona balcanică. Analiză em‑
pirică a politicii sociale din România şi Bulga‑
ria, Economie teoretică şi aplicată Vol. 12, nr.
3, pp. 3‑22
2
Nicolaides P. (2010), A Model of Europe‑
anization with and without Convergence, Inter‑
economics, No. 1, pp. 114‑121
1

185

• Convergenţa are loc numai
atunci când procesul europeni‑
zării poate schimba constrânge‑
rile de politică internă.
• Gradul de toleranţă pentru ne‑
respectare este la fel de impor‑
tant ca severitatea pedepsei
pentru non‑conformitate.
• Non‑convergenţa apare atunci
când politica internă este mult
mai benefică guvernului decât
sunt sancţiunile UE.
• Convergenţa este asociată cu
politica/perfecţionarea instituţio
nală ori de câte ori se pot schim‑
ba constrângerile de politică in‑
ternă.
• Influenţele negative din alte sta‑
te membre pot fi mai puternice
în cazul în care guvernele acţio‑
nează singure pentru a-şi maxi‑
miza interesele.

II. Mecanisme ale convergenţei în
Uniunea Europeană
În ceea ce priveşte modalitatea prin
care convergenţa se realizează, con‑
statăm că aceasta poate avea loc în
diferite etape sau la anumite niveluri –
de exemplu, nu poate fi convergenţă
la nivelul dezbaterilor, convergenţă în
ceea ce priveşte deciziile de reformă
şi reformele, convergenţa practicilor
actuale, sau, în cele din urmă, con‑
vergenţa în rezultate. Nu există nicio
succesiune automată de la o etapă la
alta: impulsul de convergenţă poate fi
(si adesea o face) limitat sau diminuat
în orice moment3.
Astfel, în literatura de specialitate
au fost evidenţiate mai multe meca‑
nisme ale convergenţei la nivel euro‑
pean. Cele mai importante am con‑
siderat a fi următoarele:4 emulaţia,
reţeaua elitelor, armonizarea şi pene‑
trarea.
1. Emulaţia
Se caracterizată prin utilizarea
unor programe naţionale sau interna‑
ţionale şi învăţarea lecţiilor din expe‑
rienţa practică. Astfel, atât conţinutul
Pollit C., (2001) Convergence: the useful
myth?,Public Administration, vol. 79, no. 4,
Blackwell Publishers, pp. 933‑947
4
Bennett, C. (1991), What is Policy Con‑
vergence and What Causes It?, British Jour‑
nal of Politic Science, Vol. 21, pp. 221‑227,
apud Liefferink D., Jordan A. (2002), An ‘Ever
Closer Union’ of National Policy? The Conver‑
gence of National Environmental Policy in the
European Union, Queen’s Papers on Euro‑
peanisation, No. 10, pp. 5‑6
3

politicilor, cât şi structura lor pot fi su‑
biect al emulaţiei. Drept exemple pot
fi oferite standarde precise şi agenţii
administrative speciale ce sunt mode‑
late după exemple externe.
2. Reţeaua elitelor
Aceasta se caracterizată prin exis‑
tenţa şi împărtăşirea aceloraşi idei de
către o reţea de elite relativ coerentă
şi durabilă implicată în interacţiuni pe‑
riodice la nivel transnaţional.
Spre deosebire de procedeul emu‑
laţiei, comunitatea de politici publice
îşi asumă împărtăşirea experienţei
învăţate despre o anumită problemă.
În acest caz, schimbările produse
prin consecinţele lor ţin exclusiv de
puterea discreţionară de la nivelul na‑
ţional.
La fel ca şi emulaţia, reţeaua elite‑
lor va fi cel mai probabil concentrată
pe conţinutul de politici precum: sco‑
puri, instrumente etc.
3. Armonizarea
Reprezintă un rezultat al recunoaş‑
terii interdependenţei şi se caracteri‑
zează prin identificare şi soluţionarea
de comun acord a unei probleme prin
intermediul structurilor preexistente şi
al proceselor internaţionale.
Armonizarea este considerată nu
fără temei a fi activitatea de bază a
UE. Acesta este, fără îndoială, cel
mai important mecanism utilizat de
UE pentru a garanta schimbări la ni‑
vel naţional şi, probabil, convergenţă.
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Directivele UE specifică, în principiu,
obiectivele care urmează să fie rea‑
lizate, dar nu şi mijloacele care să
fie utilizate expres. Din acest motiv,
armonizarea afecta direct conţinutul
reformelor.
Unii autori apreciază că „anumi‑
te eforturi de armonizare pot avea
un efect coercitiv asupra statelor5, în
special în cazul în care există un fel
de pedeapsă în joc (formală, politi‑
că, economică). Având în vedere că
revizuirile recente ale tratatului, tot
mai multă legislaţie UE a trebuit să
fie adoptată oficial de către o majori‑
tate calificată, adică potenţial împotri‑
va voinţei unuia sau mai multor state
membre. În plus, punerea deficitară
în aplicare poate duce nu numai la o
hotărâre formală din partea Curţii Eu‑
ropene de Justiţie, ci, de asemenea,
la o amendă considerabilă. Astfel, în
acest fel dispare armonizarea în pe‑
netrare.
4. Penetrarea
În acest caz, statele sunt obligate
să se conformeze acţiunilor întreprin‑
se de alţi actori externi.
Termenul de „penetrare” este folo‑
sit de către Bennett6 pentru a cuprin‑
5
Bennett, C. (1991), What is Policy
Convergence and What Causes It?, British
Journal of Political Science, Vol. 21, p.227,
apud Liefferink D., Jordan A. (2002), An
‘Ever Closer Union’ of National Policy? The
Convergence of National Environmental
Policy in the European Union, Queen’s Papers
on Europeanisation, No. 10, p. 6
6
Ibidem

de rolul actorilor transnaţionali în care
acestea încearcă să creeze condiţii
de concurenţă echitabile pe întreg te‑
ritoriul UE.
El dă exemplul influenţei multi‑na‑
ţionale a capitalului cu privire la poli‑
ticile de reglementare naţionale, dar
ONG‑urile transnaţionale pot juca un
rol similar, prin mobilizarea opiniei pu‑
blice dincolo de frontiere.
În cazul de penetrări de către ac‑
torii transnaţionali, UE serveşte drept
punct de ancorare pentru coaliţiile ac‑
torilor privaţi având puterea de a îm‑
pinge în direcţii diferite state similare.
Din analiza întreprinsă asupra me‑
canismelor de convergenţă întâlnite
în Uniunea Europeană, am putut ob‑
serva faptul că UE dispune de diverse
instrumente pentru a interveni la nive‑
lul statelor membre şi a produce un
anumit tip de schimbare în interiorul
acestora, schimbare ce poate duce la
convergenţă.
După cum am văzut, acest lucru
este în acord general cu concluziile
literaturii europenizării, care conside‑
ră acelaşi fenomen ca fiind cel care
are acest efect, anume convergenţa.
Însă, important de stabilit este tipo‑
logia convergenţei la nivelul Uniunii
Europene şi statelor, pentru a putea
vedea exact în care dintre acestea se
înscrie şi sistemul administraţiei publi‑
ce naţionale a statelor membre.
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3. Tipologii ale convergenţei la
nivelul Uniunii Europene
Studiul convergenţei are în vedere
descrierea modului în care multitudi‑
nea de factori şi mecanisme economi‑
ce, sociale şi politice acţionează sau
concură la atenuarea unor diferenţe
sau decalaje dintre entităţi.
Teoria convergenţei este privită la
nivel european în general în termeni
economici, şi are la bază două ipos‑
taze7:
• prima ipostază are în vedere
convergenţa către un tip de ci‑
vilizaţie bazat pe preluarea a
tot ceea ce este pozitiv în cele
două mari sisteme social‑eco‑
nomice: capitalismul şi socia‑
lismul în contextul coexistenţei
acestora;
• a doua ipostază priveşte con‑
vergenţa din punctul de vede‑
re al realităţilor ultimilor ani, în
primul rând eşecul socialismului
real în majoritatea fostelor ţări
ce au practicat acest sistem în
deceniile postbelice (cazul sta‑
telor din Sud‑Estul Europei).
Noua viziune are la bază o serie de
fenomene cu caracter global, care îşi
pun amprenta asupra evoluţiei state‑
lor europene şi a statelor lumii, cele
legate de noile direcţii ale revoluţiei
tehnico‑ştiinţifice, de interdependen‑

7
A se vedea Pîrvu V., Pîrvu D.C. (2005)
, Cunoaşterea economiei şi civilizaţie, Editura
Universitaria, Craiova, p. 43

ţele pe diverse planuri, procesul de
integrare la nivelul unor zone.
Dintre argumentele aduse în fa‑
voarea convergenţei putem aminti:
• influenţele asupra tehnicii şi
structurilor economice exercita‑
te de revoluţia tehnico‑ştiinţifică
contemporană;
• împrumutul reciproc de metode
şi procedee organizaţionale ale
celor două sisteme;
• creşterea
şi
diversificarea
schimburilor economice între
ţări cu sisteme social‑economi‑
ce diferite;
• apariţia şi formarea unor elite
tehnocrate cărora le revin sar‑
cini deosebite în organizarea
şi conducerea sectoarelor vieţii
economico‑sociale.8
Conceptul de convergenţă este
analizat în termenii similitudinilor din‑
tre principiile şi normele europene şi
instituţiile naţionale, în termenii reguli‑
lor de joc sau ai competitivităţii şi poa‑
te fi privit din diferite perspective9.
Conceptul de convergenţă în con‑
textul extinderii Uniunii Europene a
fost iniţial aplicat în domeniul econo‑
mic, însă, odată cu evoluţia construc‑
ţiei europene, aceasta a evoluat şi în
Ibidem
Knill, C., Lehmkuhl, D., „How Europe
Matters: Different Mechanisms of Europeani‑
zation”, European Integration online Papers,
vol. 3, No. 7, 1999 apud, Matei A., Dogaru T.
(2010), Convergenţa administrativă în zona
balcanică. Analiză empirică a politicii sociale
din România şi Bulgaria, Economie teoretică
şi aplicată, Vol. 12, nr. 3, p. 6
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8

9

domeniul administrativ şi instituţional.
Aceasta din urmă, este aplicată în
domeniul compatibilizării, până la uni‑
ficare a structurii instituţiilor economi‑
co‑administrative din diferite ţări pen‑
tru a asigura o funcţionare eficientă a
acestora şi o bună comunicare între
ţări şi regiuni în scopul realizării obiec‑
tivelor comune. 10
Astfel, în ceea ce priveşte conver‑
genţa S.S. Andersen evidenţia urmă‑
toarele tipologii:11
• Convergenţa interactivă. Aceas‑
ta are la bază consolidarea reci‑
procă a interacţiunii dintre pre‑
siunile de la nivel european şi
interesele de la nivel naţional.
• Convergenţa autonomă este o
tipologie ce vizează adaptarea
şi transformarea instituţională
şi comportamentală a nivelului
supus discuţiei; are loc în con‑
textul convergenţei normative,
cognitive şi juridice. Deciziile şi
normele de la nivelul UE repre‑
zintă descrieri generale şi ideale
ale problemelor. Cererile pentru
adaptarea statelor membre sunt
adesea exprimate sub forma
standardelor şi a unor proceduri
flexibile sau a unor rezultate im‑
precise.
Alexandru I. (2007), Dreptul administrativ
în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, pp. 284‑293.
11
Andersen, S.S. (2004), The Mosaic of
Europeanization. An Organizational Perspec‑
tive on National Re‑contextualization, ARENA
Working Papers, WP04111, Centre for Euro‑
pean, Studies, pp. 203‑224
10

• Convergenţa deviantă. În cazul
acestei tipologii de convergenţă
apare o puternică presiune pen‑
tru „lipirea” instituţiilor norma‑
tive, cognitive şi practice, dar
în acelaşi timp şi o puternică
presiune de „decuplare” faţă de
sistemul naţional. Important de
menţionat este faptul că astfel
de cazuri sunt destul de rare.
În ceea ce priveşte convergenţa, în
special în cadrul organizaţiilor publi‑
ce, Olsen a fost cel care a identificat
două modele de convergenţă:12
1. Convergenţa prin atracţie
Acest tip de convergenţă constă
în învăţarea şi imitarea voluntară a
unui model superior. Receptorii copi‑
ază o anumită formă de organizare
ca urmare a funcţionalităţii, utilităţii
sau legitimităţii percepute. Un model
comun poate apărea, de asemenea,
în urma unor deliberări comune sau
atunci când fiecare ţară face anumite
schimbări care conduc la adoptarea
unor soluţii similare.
Convergenţa prin atracţie este
asemenea unei prescripţii administra‑
tive unice, văzută ca superioară altor
modalităţi de organizare a administra‑
ţiei publice în context european.
2. Convergenţa prin impunere
Acest tip de convergenţă se ba‑
zează pe utilizarea puterii şi a auto‑
12
Olsen J.P. (2003), Towards a European
administrative space?, Journal of European
Public Policy, 10 (4)
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rităţii. În acest caz, un model unic pă‑
trunde şi slăbeşte teritoriul unui stat
sau determină desfiinţarea instituţii‑
lor existente. Un caz special, care în
opinia unor autori reprezintă situaţia
enunţată, îl reprezintă teoriile clasice
ale integrării europene.
Convergenţa prin impunere are
în vedere realizarea unei combinări
între nivelul european şi cel naţional
cu respectarea, pe de o parte, a ce‑
rinţelor normative, practice şi organi‑
zaţional‑procedurale, iar, pe de altă
parte, a presiunilor pentru separarea
acestora.

4. În loc de concluzii
Statele membre ale Uniunii Euro‑
pene trebuie să îşi adapteze legis‑
laţia, politicile, structurile sistemului
administraţiei publice şi procedurile
pentru a se conforma cu cerinţele le‑
gislaţiei UE şi să funcţioneze mai efi‑
cient în cadrul UE.
Astfel, se pune întrebarea dacă
acest lucru duce la convergenţă şi
dacă da, care sunt instrumentele care
determină convergenţa administrativă
la nivelul statelor din Uniunea Euro‑
peană.
Analizând literatura de speciali‑
tate13, putem afirma că în ciuda unui
13
A se vedea Hooghe L., Keating, M. (1994,
The Politics of European Regional Policy. Jo‑
urnal of European Public Policy, Vol. 1, No. 3,
pp. 53–78, James, O. (1999). Varieties of the
New Public Management: ‘business‑like’ go‑
vernment agencies – like what models of busi‑
ness?, American Political Science Association

dezacord privind impactul concret al
europenizării, cele mai multe studii
sugerează că va exista un fel de con‑
vergenţă între statele membre, care
conduc fie la mai multă centralizare,
descentralizare sau cooperare în ca‑
drul sistemelor politice naţionale.
Uniunea Europeană poate fi con‑
cepută ca o structură politică de opor‑
tunitate, care oferă resurse pentru ac‑
torii interni din statele membre. Nor‑
mele europene, precum şi proceduri‑
le instituţionale le afectează pe cele
de la nivel naţional, cu cât mai mare
este potenţialul schimbării în distribu‑
ţia resurselor între actorii interni, cu
atât mai mare este presiunea pentru
adaptare instituţională14.

Annual Conference, Atlanta, Georgia, 2–5
Septembrie.
14
Börzel T.A. (1999), Towards Convergen‑
ce in Europe? Institutional Adaptation to Euro‑
peanization in Germany and Spain , Journal
of Common Market Studies, Vol. 37, No. 4 pp.
573–596
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Restituiri

Constituţia României la
douăzeci şi cinci de ani de
la promulgare
Prof. univ. dr. Angela Banciu

1. Constituţia României de la 1991
între istorie şi actualitate

Constituţia din 1991 a fost elabora‑
tă şi adoptată după evenimentele din
1989, care au marcat prăbuşirea regi‑
mului comunist din România. În acest
context, este important de relevat că
primul act instituţional al noii puteri a
fost comunicatul Consiliul FSN din 22
decembrie 19891, care conţinea „in
nuce” o serie de principii şi prevederi,
cu caracter constituţional, prin care
sunt preluate unele dintre valoroa‑
sele noastre tradiţii democratice şi
constituţionale. Importanţa comunica‑
tului rezidă în faptul că, deşi redactat
şi elaborat în condiţii excepţionale,
când soarta prinderii şi judecării cu‑
plului dictatorial era încă incertă, el
a consfinţit, fără echivoc, dizolvarea
tuturor structurilor de putere totalitare
1
Comunicatul către ţară al Consiliului
Frontului Salvării Naţionale în Monitorul Ofi‑
cial, Nr. 1 din 22 decembrie 1989

din România (Preşedinţia Republicii,
Guvernul, Consiliul de Stat, Consiliile
populare etc.), cu excepţia armatei.
Întreaga putere în stat revenea Con‑
siliului FSN, care exercita prerogative
legislative şi executive pe întreg teri‑
toriul ţării. Lui i se subordona Consilul
Militar superior, organism înfiinţat şi
instituţionalizat, în mod excepţional,
care avea atribuţia ordonării întregii
activităţi a armatei şi a Ministerului de
Interne, în vederea asigurării ordinii
sociale şi prevenirii actelor de dez‑
ordine. La nivel zonal şi teritorial se
înfiinţau consilii judeţene, municipale,
orăşeneşti şi comunale, ca organe ale
puterii locale. Prin acelaşi comunicat
erau statuate şi principiile care vor sta
la baza noii organizări democratice a
statului şi societăţii: a) abandonarea
monopolului conducerii politice de că‑
tre un singur partid şi instaurarea unui
sistem democratic pluralist de guver‑
nare; b) înlăturarea principiului unici‑
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tăţii puterii în stat şi înlocuirea lui cu
cel al separaţiei puterilor (legislativă,
executivă, judecătorească); c) restruc‑
turarea întregii economii naţionale pe
baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei
şi eliminarea metodelor administra‑
tiv‑birocratice de conducere economi‑
că centralizată; d) promovarea liberei
iniţiative şi a competenţei în toate
domeniile de activitate; e) restruc‑
turarea agriculturii şi sprijinirea micii
producţii ţărăneşti şi a gospodăriilor
familiale, stoparea distrugerii comuni‑
tăţilor rurale prin măsuri de sistemati‑
zare teritorială; f) reorganizarea ştiin‑
ţei, învăţământului şi culturii pe baze
democratice şi umaniste, eliminarea
dogmelor ideologice şi promovarea
adevăratelor valori ale umanităţii; g)
eliminarea minciunii şi a imposturii şi
statuarea unor criterii de competenţă
şi justiţie în toate domeniile de activi‑
tate; h) promovarea unei politici inter‑
ne şi externe subordonate nevoilor, şi
intereselor dezvoltării umane, respec‑
tului deplin al drepturilor şi libertăţilor
omului, inclusiv al dreptului de depla‑
sare liberă.
Propunând ca, în viitor, ţara noas‑
tră să se numească România, în co‑
municat se specifica faptul că un co‑
mitet special va începe redactarea
unei noi Constituţii, ceea ce însemna
că vechea Constituţie socialistă era
considerată depăşită şi căzută în de‑
suetudine, deşi, din punct de vedere
formal, ea nu a fost niciodată abroga‑
tă printr‑un act normativ emis de noile

autorităţi. Opinia noastră este că actul
constituţional din 1965 a fost lovit de
nulitate absolută, atât „de facto”, cât şi
„de jure” din însuşi momentul prăbu‑
şirii regimului dictatorial, prin actul de
voinţă al naţiunii române concretizat
sub forma revoltei spontane împotriva
totalitarismului.
Ca expresie juridică a raportului
real de forţe apărute pe scena politică
românească după decembrie 1989,
Constituţia din 1991 a reprezentat
cadrul legislativ fundamental pentru
organizarea şi funcţionarea statului
şi societăţii pe baze democratice. Ea
a consacrat reinstaurarea democraţi‑
ei constituţionale în România după o
întrerupere de aproape o jumătate de
secol, datorată instaurării regimului
comunist (1947‑1989), creând premi‑
sele pentru afirmarea unui regim plu‑
ralist şi desfăşurarea unei vieţi parla‑
mentare adecvate perioadei de tranzi‑
ţie pe care a parcurs‑o societatea ro‑
mânească. Contribuind la cristalizarea
structurilor instituţionale fundamentale
ale statului român, aşezământul con‑
stituţional din 1991 se caracterizează
printr‑o reală modernitate din punctul
de vedere al modului de redactare a
textului constituţional şi al tehnicilor
juridice de ordonare şi sistematizare
a diferitelor prescripţii şi norme exis‑
tente şi experimentate într‑o serie de
constituţii europene (în primul rând,
din Constituţia franceză şi Constituţia
suedeză).
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Din nefericire, spiritul de moder‑
nitate al Constituţiei din 1991 a fost
adumbrit de faptul că legiuitorul de la
1991 a ignorat tradiţiile constituţionale
româneşti (mai ales cele din perioa‑
da interbelică), în cuprinsul ei nefiind
reprodus aproape niciun articol (cu
excepţia unor formulări referitoare la
atributul de naţional al statului român,
la Consiliul Legislativ şi inamovibilita‑
tea judecătorilor) din Constituţia din
1923, a cărei funcţionalitate a fost be‑
nefică pentru societatea românească
interbelică.
Dacă prezentarea comparativă a
Constituţiilor României din anii 1923 şi
19912 ne relevă acest fapt, în schimb,
putem aprecia că actul fundamental
din 1991 exprimă mult mai bine de‑
cât cel din 1923: a) pluralismul politic,
b) dreptul la identitate al persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale, c)
modul de constituire şi funcţionalitate
a partidelor politice, d) protecţia cetă‑
ţenilor români în străinătate, e) dreptul
la liberă circulaţie, f) dreptul la viaţa
intimă, familială şi privată, g) dreptul
la ocrotirea sănătăţii, h) interzicerea
muncii forţate, i) regimul proprietăţii3.
După opinia noastră, aşa cum
subliniam, încă din 1996, aşezămân‑
tul din 1991 a preluat şi implementat
mecanic unele organisme şi instituţii
valabile în alte contexte şi sisteme
V. Ioan Muraru, Gh. Iancu, Constituţiile
Române. Texte, note, prezentare comparati‑
vă, ediţia a III‑a, Regia Autonomă „Monitorul
Oficial”, Bucureşti, 1995, p. 239.
3
Ibidem, pp. 239‑282
2

juridice, cum ar fi, de pildă, Avocatul
Poporului (din Constituţia suedeză)
sau Curtea Constituţională (existentă
în Constituţia franceză), încercând să
le asimileze şi să le adapteze specifi‑
cului constituţional românesc.
De aici, rezultă şi caracterul relativ
eclectic al acestui act fundamental,
precum şi imobilismul şi rigiditatea
excesivă manifestate de constituan‑
tul de la 1991 privind posibilităţile de
modificare şi revizuire a textului con‑
stituţional. Ele derivă dintr‑o atitudine
conservatoare despre ordinea socia‑
lă şi juridică (constituţională) a celor
chemaţi să elaboreze acest act fun‑
damental, considerată a fi pacifistă şi
consensuală, stabilă şi neschimbă‑
toare. Ori, orice ordine juridică şi con‑
stituţională se fundamentează pe o
combinaţie de consens, dar şi de con‑
strângere şi control, implicând succe‑
siunea, continuitatea, dar şi desfăşu‑
rarea şi schimbarea evenimentelor,
fenomenelor şi relaţiilor sociale pe
care le reglementează. Introducând
proceduri complicate de revizuire,
precum şi limite exprese ale revizuirii
(în sensul că nu pot face obiectul re‑
vizuirii „dispoziţiile constituţionale pri‑
vind caracterul naţional, unitar, inde‑
pendent şi indivizibil al statului român,
forma republicană de guvernământ,
integritatea teritoriului, independen‑
ţa justiţiei, pluralismul democratic şi
limba oficială”), actul constituţional
din 1991 poate deveni pe parcurs şi
o forţă reactivă, de conservare şi imo‑
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bilism al structurilor şi instituţiilor pe
care le‑a creat.
Prin modalitatea tehnică de ordo‑
nare şi sistematizare a diferitelor prin‑
cipii şi norme constituţionale, legea
fundamentală din 1991, prin cele 152
de articole, grupate în 7 titluri, reuşeş‑
te să caracterizeze şi să definească
elementele constitutive ale statului
român (suveranitatea, independenţa,
unitatea, indivizibilitatea), modalităţile
de organizare şi funcţionare a auto‑
rităţilor statului (Parlament, Guvern,
Preşedinţie, Justiţie), organizarea so‑
cială, armată, financiară şi administra‑
tivă, exercitarea drepturilor, libertăţilor
şi îndatoririlor fundamentale ale cetă‑
ţenilor. În acelaşi timp, Constituţia din
1991 introduce o serie de completări
şi „inovaţii” constituţionale, unele inte‑
resante, altele criticabile care au fost,
în parte soluţionate, în temeiul modifi‑
cărilor din 2003.
1) Prima se referă la completarea
atribuţiilor şi trăsăturilor statului ro‑
mân prin cele de „stat de drept, demo‑
cratic şi social”, care par să semnifice
întronarea supremaţiei legii (implicit a
Constituţiei) în întreaga societate ro‑
mânească, subordonarea statului faţă
de lege şi realizarea principiului con‑
form căruia nicio autoritate publică,
persoană fizică sau juridică, nu poate
fi mai presus de lege. În democraţii‑
le liberale moderne, statul de drept
reprezintă temeiul societăţii politice
şi civile. Statul de drept presupune
garantarea efectivă de către acesta

a posibilităţii realizării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale nu doar ca
„instrumente juridice ale afirmării şi
realizării omului şi cetăţeanului, dar şi
ca mijloace eficiente ale persoanei în
raport cu puterea”4. Cât priveşte atri‑
butul „social”, acesta pare să semni‑
fice faptul că autorităţile publice ale
statului au obligaţia fundamentală să
asigure afirmarea şi protecţia drep‑
turilor şi libertăţilor indivizilor, precum
şi securitatea socială a acestora, prin
politici sociale destinate ridicării stan‑
dardului social şi de muncă al cetăţe‑
nilor. Atributul „social” poate fi socotit
„un corectiv la democraţia liberală cla‑
sică esenţialmente politică”5.
2) Cea de a doua „inovaţie” se re‑
feră la noua denumire a puterilor sta‑
tului, sub forma de „Autorităţile statu‑
lui”, precum şi la faptul că în cuprinsul
actului constituţional nu se regăseşte
nicio formulare expresă a principiu‑
lui separaţiei puterilor (autorităţilor)
statului şi nici a independenţei totale
a uneia faţă de alta, prin limitarea lor
reciprocă în drepturi şi atribuţii, prin‑
cipiu afirmat în primul comunicat al
consiliului Frontului Salvării Naţionale
din 22 decembrie 1989. De aseme‑
nea, formulările referitoare la rolul şi
atribuţiile Preşedintelui ţării, conside‑
rat „garantul independenţei naţiona‑
4
Ioan Muraru, Ion Deleanu, Constituţia din
1991 (comentată şi adnotată), Bucureşti, Re‑
gia Autonomă „Monitorul Oficial”, 1993.
5
Ion Deleanu, Drept constituţional şi insti‑
tuţii politice, vol. II, Editura Fundaţiei Chema‑
rea, Iaşi, 1996, p. 49
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le, al unităţii şi integrităţii teritoriale a
ţării” şi care exercită „funcţia de me‑
diere între puterile statului, precum şi
între stat şi societate” nu sunt dintre
cele mai potrivite, întrucât este dificil
de imaginat modalitatea practică prin
care un preşedinte de republică poate
realiza o „mediere” între stat şi soci‑
etate în ansamblul său, în care exis‑
tă o multitudine de grupuri de indivizi
cu interese şi aspiraţii diverse şi, de
multe ori, contradictorii. Considerăm
că Preşedintele ţării trebuie să joace
rolul unei puteri „moderatoare” în or‑
ganizarea constituţională şi statală,
dar şi de „echilibru” şi de „temperare”
a disputelor dintre diferitele partide şi
formaţiuni politice, precum şi dintre
patronat, sindicate şi alte organizaţii
cetăţeneşti.
3) O altă „inovaţie” priveşte institu‑
irea în viaţa noastră constituţională a
două organisme preluate după exem‑
plul altor ţări: Avocatul Poporului şi
Curtea Constituţională. Inspirându‑se
din Constituţia suedeză, legiuitorul ro‑
mân a rezervat un capitol întreg (Titlul
II, capitolul IV) funcţiei de Avocatul Po‑
porului (traducerea termenului suedez
de „ombudsman”, echivalent cu cel de
„mandatar” sau „reprezentant”), numit
de Senat pe o perioadă de 4 ani şi care
are atribuţia de apărare a drepturilor şi
libertăţilor cetăţenilor, însă fără să pre‑
cizeze statutul constituţional al acestu‑
ia şi atribuţiile concrete ce‑i revin. Avo‑
catul Poporului trebuie să apere spiritul
legilor şi să protejeze drepturile şi liber‑

tăţile individului. O altă inovaţie institu‑
ţională este şi crearea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale (Titlul V, articolele
140‑145), inspirată după Constituţia
franceză, dar existentă şi în alte con‑
stituţii europene. Acest organism are
atribuţia realizării controlului constituţi‑
onalităţii legilor, înainte de promulgarea
acestora, se pronunţă asupra consti‑
tuţionalităţii regulamentelor Parlamen‑
tului, putând decide, totodată, asupra
excepţiilor ridicate în faţa instanţelor
judecătoreşti privind neconstituţiona‑
litatea legilor şi ordonanţelor. Prin înfi‑
inţarea acestui organism, constituantul
de la 1991 a renunţat la sistemul tra‑
diţional al controlului constituţionalităţii
legilor, existent în Constituţia din 1923,
care dădea în competenţa Curţii de
Casaţie în secţiuni‑unite dreptul de a
judeca constituţionalitatea legilor şi a
le declara inaplicabile pe acelea care
contravin aşezământului fundamen‑
tal, hotărârile ei limitându‑se numai la
cazurile judecate. În opinia unor spe‑
cialişti ai dreptului public din perioada
interbelică, instituirea unei Curţi Consti‑
tuţionale (sau a unui Tribunal constitu‑
ţional) este inutilă şi criticabilă în ţările
în care statul este unitar şi indivizibil,
ea fiind însă justificabilă, atât din punct
de vedere teoretic, cât şi din punct de
vedere practic, în statele federale unde
preeminenţa legiferării centrale faţă
de legiferarea locală trebuie să fie re‑
alizată în scopul menţinerii unităţii po‑
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litice6. De aceea, singura ţară în care
excepţia de neconstituţionalitate a fost
utilizată în scopul menţinerii federaţiei a
fost Statele Unite ale Americii, în care
puterea judecătorească a devenit „ju‑
decătorul puterii legiuitoare”. Teoria şi
practica dreptului american consideră
că existenţa controlului constituţiona‑
lităţii legilor reprezintă, în esenţă, apli‑
caţia reală a principiului separaţiei pu‑
terilor, întrucât cele trei puteri neavând
decât un singur „comandant superior”
– constituţia – puterea judecătoreas‑
că trebuie să intervină şi să refuze să
aplice o lege neconstituţională. Doctri‑
na juridică europeană (inclusiv cea ro‑
mânească) a preluat în mod mecanic
acest sistem, aplicându‑l într‑o serie
de state în care nu există o tradiţie ju‑
ridică şi politică întemeiată, în special,
pe jurisprudenţă (cum este cazul Sta‑
telor Unite) şi în care „puterea judecă‑
torească este considerată ca o ramură
a puterii executive”7. De aici, caracterul
hibrid, restrâns şi aspectul lui de com‑
promis între concepţii juridice şi politice
ce au stat la baza guvernării diferitelor
state europene, unde excepţia de ne‑
constituţionalitate a legilor nu a fost pri‑
vită ca o problemă de tehnică juridică
în cadrul instituţiilor constituţionale sau
cu „neconstituţionalitatea materială sau
formală a legii”8, ci în strânsă legătură
6
E.A. Paulopol, Organizarea de garanţii
juridice împotriva arbitrarului legislative, în
„Arhiva pentru Ştiinţă şi Reformă socială”,
1936, pp. 603‑604
7
Ibidem, p. 604
8
Leon Duguit, Trate de Droit constitutionnel,
tome III, Paris, p. 664

cu politica de guvernare şi cu organiza‑
ţia politică şi socială pe care Constituţia
o stabileşte. Preluând acest sistem prin
Constituţia de la 1923, practica juridică
românească din perioada interbelică,
concretizată în activitatea Curţii de Ca‑
saţie, a apreciat numai conformitatea
legii cu textele constituţionale, fără însă
să se pronunţe asupra caracterului ei
din punctul de vedere al oportunităţii
politice, care pare să fi devenit un ele‑
ment precumpănitor, mai ales în primul
deceniu de funcţionalitate a Curţii Con‑
stituţionale instituite în 1991.
4) Prin Constituţia din 1991, alături
de drepturile şi libertăţile tradiţionale
care sunt garantate şi ocrotite (dreptul
electoral, la muncă, odihnă, învăţătu‑
ră, asociere, libertatea individuală,
libertatea conştiinţei, libertatea întru‑
nirilor etc.), sunt protejate şi garantate
drepturi şi libertăţi existente în majo‑
ritatea statelor demcratice şi consti‑
tuţionale, cum ar fi, de pildă, dreptul
la identitate etnică, culturală, lingvis‑
tică şi religioasă, dreptul la informa‑
ţie, dreptul la liberă circulaţie în ţară
şi în străinătate, protecţia dreptului la
o viaţă intimă, familială şi privată etc.
Din nefericire, în textul Constituţiei din
1991 lipsesc prescripţiile prin care să
fie garantat şi asigurat dreptul social
al persoanei de a trăi o viaţă decentă
şi demnă în conformitate cu standar‑
dele unei societăţi civilizate, precum
şi cele referitoare la principiile justiţiei
distributive şi reparative (egalitatea re‑
ală şi efectivă a indivizilor din punctul

198

de vedere al drepturilor şi libertăţilor
fundamentale, prin includerea lor, fără
nicio excepţie, la sistemul general de
drepturi, obligaţii, îndatoriri şi contri‑
buţii, asigurarea egalităţii şanselor de
promovare şi discriminare pozitivă în
favoarea celor defavorizaţi).
5) În sfârşit, Constituţia din 1991
instituţionalizează cadrul juridic ne‑
cesar realizării pluralismului politic în
viaţa societăţii româneşti, incluzând
o serie de prescripţii referitoare la
constituirea şi funcţionarea partidelor
şi formaţiunilor politice, care exprimă
voinţa politică a indivizilor şi a sindica‑
telor, ca organizaţii sociale ce apără
şi promovează interesele economice,
profesionale şi sociale ale salariaţilor.
Din nefericire, ea nu face niciun fel de
referire la modalităţile şi formele de
constituire a instituţiilor societăţii civi‑
le, prin care indivizii să poată controla,
în mod direct, puterile statului şi de a
le impune respectarea constituţiei, a
legilor şi a drepturilor fundamentale.
Ori, numai prin crearea şi funcţiona‑
rea societăţii civile reale, Constituţia
şi legile pot dobândi legitimitate, apă‑
rând ca o înţelegere ce include drep‑
turi şi obligaţii reciproce dintre putere
şi cetăţeni, liber asumate şi respecta‑
te.
Dincolo de aceste neconcordanţe
şi imperfecţiuni, Constituţia din 1991 a
reprezentat şi reprezintă un important
izvor de drept public şi instrumentul
juridic necesar declanşării reformelor
politice, economice, sociale şi cultu‑

rale ale ultimului deceniu al secolului
XX şi primii ani ai mileniului trei. Va‑
liditatea şi eficienţa ei pot fi evaluate
atât prin modalităţile în care s‑a impus
în societatea românească, în primul
rând, prin credibilitate în faţa cetăţeni‑
lor, cât şi prin efectivitatea ei în raport
cu scopurile şi funcţiile sociale şi poli‑
tice urmărite.

2. Constituţia României şi
semnificaţia revizuirii din 2003
Există în evoluţia istoriei un pa‑
radox şi, în acelaşi timp, o regulă a
desfăşurării ei. Aceasta face ca sem‑
nificaţiile unor evenimente să poată fi
percepute şi înţelese, într‑o mai bună
măsură, cu cât perspectiva tempo‑
rală este mai generoasă. Scrierile
despre faptele recente sunt tot mai
importante astăzi, dar ele reprezin‑
tă doar „prima ciornă a istoriei” cu o
încărcătură mai mult sau mai puţin
speculativă, deschisă interpretărilor şi
revizuirilor ulterioare. Doar distanţa‑
rea faţă de evenimente ne permite să
cântărim mai bine semnifiicaţiile lor,
să evaluăm şi să reconsiderăm vali‑
ditatea unor afirmaţii sau interpretări.
În acest sens, trecerea timpului pare
să ne ofere o viziune mai corectă şi
despre Constituţia României din 1991
(modificată prin referendumul naţional
din 19 octombrie 2003), care a fost şi
rămâne instrumentul fundamental în
democratizarea vieţii social‑politice
din România, după evenimentele din
decembrie 1989. În acelaşi timp, Con‑
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stituţia şi‑a dovedit validitatea şi efici‑
enţa prin modul cum a asigurat Ro‑
mâniei stabilitatea socio‑politică în cei
douăzeci şi cinci de ani care au trecut
de la elaborarea şi adoptarea ei.
Procesul de revizuire din 2003, ini‑
ţiat din nevoia armonizării prevederi‑
lor constituţionale cu statutul Români‑
ei de viitor membru în cadrul NATO şi
al UE, a adus şi sensibile îmbunătăţiri
actului fundamental în temeiul funcţio‑
nalităţii acestuia, timp de doisprezece
ani, precum şi a criticilor formulate de
unii istorici sau jurişti.9 În primul rând
sunt relevate tradiţiile democratice,
constituţionale ale poporului român,
realizându‑se din punct de vedere
formal o legătură, peste timp, cu spiri‑
tul actelor fundamentale ale României
din 1866 şi 1923. În acest sens, nu
este întâmplătoare preluarea titulaturii
tradiţionale, specifice dreptului consti‑
tuţional românesc, de realizare a justi‑
ţiei: Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie.
În al doilea rând, se formulează expli‑
cit principiul separaţiei şi echilibrului
puterilor în cadrul democraţiei consti‑
tuţionale10. De asemenea, este for‑
mulat principiul garantării proprietăţii,
în vechea formulare din 1991 aceasta

fiind doar ocrotită. În al treilea rând,
prevederea constituţională potrivit că‑
reia deputaţii şi senatorii pot fi trimişi
în judecată penală pentru fapte ce nu
au legătură cu voturile sau opiniile po‑
litice exprimate în exercitarea manda‑
tului11 este menită să restrângă sensi‑
bil sfera imunităţii lor.
În al patrulea rând, a sporit iniţiati‑
va cetăţenilor, un număr de 100 000
cu drept de vot, faţă de 250 000 po‑
trivit actului fundamental iniţial, pot
determina o schimbare legislativă.12
Putem aprecia că modificarea consti‑
tuţională din 2003 a revigorat tradiţiile
democraţiei parlamentare româneşti,
reflectând mai limpede marile principii
constituţionale şi mecanismele statu‑
lui de drept ca o expresie indispen‑
sabilă racordării României la normele
şi valorile democraţiei constituţionale
europene.
Ca urmare, modificarea constitu‑
ţonală din 2003 a pregătit, din punct
de vedere juridic, România pentru
integrarea euroatlantică.13 În acest
sens, constituantul a rezervat Titlul
VI din Constituţie acestui proces şi a
conferit Senatului şi Camerei Deputa‑
ţilor dreptul de a adopta prin lege cu

9
V. şi criticile la adresa Constituţiei, în An‑
gela Banciu, Istoria vieţii constituţionale în Ro‑
mânia (1866‑1991), Casa de editură şi presă
ŞANSA, Bucureşti, 1996, pp. 264‑271; Angela
Banciu, Istoria constituţională a României. De‑
ziderate naţionale şi realităţi sociale, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2001, pp. 403‑410.
10
Constituţia României, Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie,
2003, Art1(4)

11
Cu sublinierea că nu pot fi percheziţionaţi,
reţinuţi sau arestaţi fără încuvinţarea Camerei
din care fac parte după ascultarea lor
12
V. Constituţia, Art. 74 (1)Cetăţenii trebuie
să provină din cel puţin un sfert din judeţele
ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respec‑
tiv în municipiul Bucureşti, să fie înregistrate
5000 de semnături (faţă de 10000 câte erau
necesare iniţial).
13
V. Titlul VI din Constituţia României
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majoritate de 2/3 transferarea unor
atribuţii către instituţiile comunitare
şi exercitarea în comun cu celelalte
state membre a competenţelor prevă‑
zute în aceste tratate.14 Reglementă‑
rile comunitare cu caracter obligatoriu
capătă prioritate faţă de dispoziţiile
contrare ale legilor interne. Totodată,
în condiţiile aderării la U.E., cetăţenii
Uniunii au dreptul de a alege şi a fi
aleşi în autorităţile administraţiei pu‑
blice locale.15
Antrenarea unor componente ale
societăţii civile, prin intermediul Fo‑
rumului constituţional16, la acţiunea
de modificare a Constituţiei a fost un
fapt pozitiv cu efecte benefice asupra
implicării mai largi a cetăţenilor în al‑
cătuirea aşezământului fundamental,
practică ce poate fi dezvoltată şi ex‑
tinsă în viitor.
Constituţia izvorăşte din necesităţi‑
ile prezentului, iar ea este cu atât mai
viabilă şi valabilă în timp, cu cât pu‑
terea de previziune a constituantului
este mai mare. Orice ordine juridică
şi constituţională se fundamentează
pe o combinaţie de consens, dar şi
de constrângere şi control, implicând
succesiunea, continuitatea, dar şi des‑
făşurarea şi schimbarea evenimente‑
lor, fenomenelor şi relaţiilor sociale pe
care le reglementează. Practica con‑
stituţională relevă, întotdeauna, mai
V. Constituţia, Art. 148(1)
V. Constituţia, Art. 16(4)
16
Forumul constituţional a fost iniţiat de
Camera Deputaţilor în parteneriat cu Asociaţia
Pro Democraţia.
14
15

mult sau mai puţin şi unele lacune
sau imperfecţiuni ale legilor umane.
În acest sens, J.J.Rousseau spunea,
pe bună dreptate: „Ar trebui ca zeii să
dea legi oamenilor”. Dar, cu toate im‑
perfecţiunile legilor fundamentale, ele
reprezintă, în orice societate, elemen‑
tul principal de ordine şi stabilitate. De
regulă, Constituţiile nu sunt supuse
modificărilor repetate.

3. Spre o nouă revizuire a
constituţiei României?
Din punct de vedere istoric, româ‑
nii au avut o anume predilecţie spre
elaborarea şi adoptarea „în pripă” a
actelor fundamentale. Este adevărat
că transformările politice neaşteptate
sau rapide i‑au obligat să treacă la
codificări constituţionale fără a avea
prea mult timp pentru a reflecta asu‑
pra consecinţelor izvorâte din proce‑
sul complicat al schimbării totale sau
parţiale a ordinii de drept. Problema‑
tica Constituţiei a polarizat şi infla‑
mat deseori mediul politic românesc,
unele neîmpliniri ale sistemului politic
fiind, în mod greşit, interpretate ca
aparţinând modului defectuos de ela‑
borare a actului fundamental. Există
un clişeu vechi la români, din păcate
îngroşat în ultimii ani, de a transfera
disputele politice dintre partide în plan
constituţional. Pe de altă parte, la ni‑
velul societăţii româneşti, Constitu‑
ţia este invocată, deseori, tocmai de
acele persoane care o ignoră, uitând
că exercitarea drepturilor şi libertăţilor
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constitiţionale se face „cu bună-cre‑
dinţă, fără să încalce drepturile şi li‑
bertăţile celorlalţi”17. O Constituţie se
respectă atât în litera, cât şi în spiritul
ei. Practica constituţională şi juridică
instituită, uneori, de a căuta, în mod
expres, lacunele sau imperfecţiunile
unor legi pentru a găsi o cale de elu‑
dare a lor nu face decât să submineze
sau „amendeze” spiritul Constituţiei.
Ca şi în trecut, găsim încă în realitatea
politico‑juridică un constituţionalism
formal, de paradă. De aceea cuvinte‑
le istoricului Nicolae Iorga, rostite în
1937, rămân încă actuale: „Adevărata
revoluţie la români va fi respectarea
legii şi nu altceva”.
În ultimii ani, şi mai ales în preajma
alegerilor, pe baza votului uninominal
din 2008, problematica reformei con‑
stituţionale a început să fie dezbătută
atât în cadrul partidelor politice, cât şi
de către unele segmente ale societăţii
civile. În acest context, se ridică în‑
trebarea dacă condiţiile socio‑politice
actuale şi funcţionalitatea Constituţi‑
ei României reclamă nevoia unei noi
modificări a actului fundamental?
Credem că problematica constituţi‑
onală, în etapa actuală, după experi‑
enţa istorică avută în decursul anilor,
ne duce cu gândul la nevoia unei co‑
recte sedimentări a ideilor şi principi‑
ilor menite să asigure o eficientizare
reală a actului constituţional, dincolo
de interesele şi partizanatele politice.
Orice act fundamental trebuie să re‑
17

V. Constituţia, Art. 57.

prezinte interesele socio‑economice
ale unei naţiuni şi nu opţiunile, de mo‑
ment, ale actorilor vieţii politice.
Constituţia României de la 1991
(cu modificările din 2003) este o con‑
stituţie de tip rigid, revizuirea acesteia
incluzând o serie de proceduri compli‑
cate ale factorilor de iniţiativă a schim‑
bărilor constituţionale.18 Revizuirea
propriu‑zisă, din punct de vedere pro‑
cedural, include două etape distincte:
a) dezbaterea proiectului sau a propu‑
nerii de revizuire de către fiecare ca‑
meră şi adoptarea ei cu o majoritate
de cel puţin două treimi; b)aprobarea
prin referendum a revizuirii, organizat
în cel mult 30 de zile de la adoptarea
proiectului sau a propunerii de revizu‑
ire.19 Constituantul din 1991 a prevă‑
zut limite exprese ale Constituţiei20,
de altminteri acestea fiind specifice
Constituţiilor indiferent de forma şi
conţinutul lor. Dezbaterile din cadrul
partidelor politice privind o nouă mo‑
Potrivit Constituţiei, iniţiativa revizuirii
aparţine: a) Preşedintelui României, la propu‑
nerea Guvernului; b) a cel puţin o pătrime din
numărul deputaţilor şi senatorilor; c) unui seg‑
ment din populaţia ţării reprezentând cel puţin
5 000 000 de cetăţeni, care să reprezinte cel
puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare
din judeţe sau în municipiul Bucureşti trebu‑
ie să fie înregistrate cel puţin 20 000 semnă‑
turi în sprijinul acestei iniţiative (v. Constituţia
Art. 150)
19
V. Constituţia, Art. 150,151.
20
Articolul 152 precizează că nu pot face
obiectul revizuirii: a) caracterul naţional, inde‑
pendent, unitar şi indivizibil al statului român;
b) forma republicană de guvernământ; c) in‑
tegritatea teritoriului; d) independenţa justiţiei:
e) pluralismul politic; f) limba oficială.
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18

dificare a Constituţiei au oscilat între
tipul de republică parlamentară şi re‑
publică prezidenţială, prin întărirea şi
lărgirea atribuţiilor Preşedintelui.
Credem că actuala Constituţie a
României nu presupune modificări de
fond în relaţiile din cadrul structurilor
de putere, ci doar unele ameliorări ale
textului constituţional şi sensibile per‑
fecţionări privind organizarea autori‑
tăţilor publice. Din practica constituţi‑
onală recentă rezultă că există unele
neclarităţi şi ambiguităţi ale textului
actului fundamental, de unde apar
şi solicitările repetate adresate Curţii
Constituţionale pentru interpretarea
unor prevederi constituţionale.
Sub raport formal revizuirea din
2003 nu a găsit soluţia cea mai po‑
trivită pentru departajarea celor două
camere ale Parlamentului. Formulări‑
le din conţinutul articolului 75 din Con‑
stituţie sunt greoaie şi neclare, condu‑
când chiar la confuzii în privinţa ca‑
racterului bicameral al Parlamentului.
De pldă, Ioan Vida, fost preşedinte al
Curţii Constituţionale afirma că la ora
actuală „nu mai avem Parlament bi‑
cameral, ci avem trei parlamente uni‑
camerale: atunci când Senatul este
camera decizională, este Parlament
unicameral, atunci când Camera De‑
putaţilor este camera decizională, ea
este Parlament unicameral şi în unele
cazuri când Parlamentul se întruneşte
în şedinţa comună, iar avem o singu‑
ră cameră.” O soluţie de departajare
ar putea fi legată deopotrivă de modul

de reprezentare, precum şi de atribu‑
ţiile celor două camere ale Parlamen‑
tului. Camera Deputaţilor să exprime
naţiunea în totalitatea ei, iar Senatul
să reprezinte comunităţile (unităţile
administrative, comunităţile academi‑
ce, culturale, asociaţiile profesionale).
Apoi Senatul poate căpăta mai multe
atribuţii privind politica externă şi în
relaţiile cu Uniunea Europeană. Un
parlament unicameral nu credem că
ar reprezenta o soluţie potrivită pen‑
tru România, având în vedere atât
perspectivele, cât şi tradiţiile noastre
constituţionale democratice.
Formulările referitoare la rolul şi
atribuţiile Preşedintelui care exercită
funcţia de „mediere între puterile statu‑
lui, precum şi între stat şi societate”21,
aşa cum subliniam încă din 1996, nu
sunt dintre cele mai potrivite, întrucât
este dificil de imaginat modalitatea
practică prin care un preşedinte de
republică poate realiza o „mediere”
între stat şi societatea în ansamblul
său, în care există o multitudine de
grupuri de indivizi cu interese şi aspi‑
raţii diverse, de multe ori contradicto‑
rii. Considerăm că preşedintele poate
avea rolul unei puteri „moderatoare”
în organizarea constituţională, dar şi
de „echilibru” şi „temperare” a dispu‑
telor dintre partidele politice, precum
şi dintre patronat, sindicate şi alte or‑
ganizaţii cetăţeneşti. Menţinerea echi‑
21
V. în acest sens Angela Banciu, Istoria
vieţii constituţionale în România (1866‑1991),
ed. cit., pp 264‑271.
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librului puterilor este esenţială pentru
evoluţia democratică a României.
O altă perfecţionare adusă Consti‑
tuţiei ar putea fi legată de opţiunea pri‑
vind actualul statut al Curţii Constituţi‑
onale sau de integrarea ei în sistemul
puterii juridice, pornind de la faptul că
în temeiul modificării din 2003 a sporit
sensibil rolul acesteia în procesul de‑
cizional. De altminteri, apariţia, anul
trecut, a celor două volume ale Con‑
stituţiilor statelor membre ale Uniunii
Europene22 are menirea de a impulsi‑
ona dezbaterile serioase şi avizate pe
această temă, cu scopul de a pune la
dispoziţia celor interesaţi de evoluţia
problemei constituţionale în România
un document ce asigură „accesul fa‑
cil”, după cum afirmă Robert– Marius
Cazanciuc, fost ministru al Justiţiei, la
modele ce pot provoca un dialog con‑
structiv despre Constituţie, în acest
22
V. Ştefan Deaconu‑coordonator‑Ioan
Muraru, Elena Simina Tănăsescu Silviu Ga‑
briel Barbu, Codex Constituţional, Constituţiile
statelor membre ale Uniunii Europene, volu‑
mul I, Volumul II, Editură şi Tipografie, Monito‑
rul Oficial, Bucureşti, 2015

an când România împlineşte o sută
cincizeci de ani de viaţă constituţiona‑
lă modernă. Lucrarea menţionată re‑
prezintă o premieră în România, fiind
un instrument de lucru eficient pentru
cunoaşterea modului cum statele eu‑
ropene au găsit modalităţi diferite, dar
în acelaşi spirit al societăţii de drept,
de funcţionare a instituţiilor în consti‑
tuţiile lor.
Un dialog pe această temă repre‑
zintă din punct de vedere teoretic şi
practic un demers interesant, ce poate
aşeza Constituţia României în relaţie
cu celelalte Constituţii europene, fie
cu o tradiţie democratică mai eficien‑
tă şi îndelungată, fie în raport cu alte
state care au trecut de la comunism la
o societate liberă şi au, mai mult sau
mai puţin decât România, o viaţă con‑
stituţională modernă. Considerăm că,
în perspectivele unei revizuiri consti‑
tuţionale, o asemenea abordare poa‑
te contribui la perfecţionarea actualei
Constituţii, cu scopul de a răspunde
cât mai bine dorinţelor politice şi juri‑
dice ale cetăţenilor români.
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Noutăţi
editoriale

„Crimeea schimbă lumea”
Petru Emil Stanciu
La un simplu search pe Google,
pentru sintagma „criza‑din‑ucraina”
obținem aproximativ 466.000 (de) re‑
zultate (0,67 secunde), iar pentru bi‑
nomul „ukraina crimeea” nu mai puțin
de 489.000 (de) rezultate (0,64 secun‑
de), ceea ce este nu numai firesc, ci și
simptomatic. Criza politică din Ucrai‑
na, izbucnită acum mai bine de doi ani
şi care a culminat cu pierderea Crime‑
ei, a făcut ca geografia administrativă
a Europei să se schimbe pentru prima
dată după 1989. (De fapt, această
importantă schimbare era oarecum
previzibilă din 2008, de la summit‑ul
NATO de la Bucureşti, când Germa‑
nia și alte state membre ale Alianţei
s‑au opus aderării Georgiei şi Ucrai‑
nei la NATO). Cum acest conflict din
imediata noastră vecinătate – veritabil
preludiu al unui nou război rece, sau
chiar al unui al treilea război mondial,
în viziunea unora – afectează direct
și indirect quasitotalitatea popoare‑
lor lumii, era natural ca politicieni și
diplomați, ziariști și analiști de primă
mărime să se preocupe îndeaproape
de multiplele implicații, de trecutul,
prezentul și viitorul factorilor direct
implicați – și nu numai.

Impunându‑și să evite capcanele
logicii isteroide a discursului război‑
nic care parazitează viaţa internaţi‑
onală, așa cum el însuși declara la
INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU
STUDIUL TOTALITARISMULUI Cen‑
trul de Studii Ruse şi Sovietice „Florin
Constantiniu”, cu prilejul lansării re‑
centului său volum Crimeea schimbă
lumea (apărut la Editura Next Page,
Bucureşti, 2016), autorul, Corneliu
Vlad prezintă, quasiimparțial, două
crize în plină desfăşurare: criza din
Ucraina şi criza ucraineană. Criza din
Ucraina, adică marile probleme poli‑
tice, economice, sociale, identitare,
teritoriale etc. ale acestui stat şi, nu
în ultimul rând, confruntarea asime‑
trică cu Rusia. Iar criza ucraineană,
adică încordările şi răvăşirile la sca‑
ră mondială pe care le‑a activat sau
potenţat focarul punctual din Ucraina:
noua confruntare Rusia‑Occident (şi,
detaliind, Rusia‑SUA, Rusia‑Germa‑
nia, raporturile sensibile euroatlantice
şi intereuropene (îndeosebi relaţiile
statelor din „Noua Europa” cu Europa
occidentală şi respectiv SUA), soarta
NATO şi a UE, noile sinergii Vest‑Est
şi Vest‑BRICS, situaţiile tensionate
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sau explozive din Orientul Mijlociu,
Africa, Extremul Orient, noua cursă
a înarmărilor etc. Toate acestea, şi
încă alte dosare deschise ale lumii
sunt sensibil şi preocupant reactivate,
într‑un fel sau altul, de criza cu nucleul
în Ucraina. Iar astfel este solicitată în‑
treaga armătură ce asigură echilibrul
relativ, dar încă acceptabil, de securi‑
tate şi stabilitate de după 1989‑1991,
completa argumentat autorul, (într‑un
interviu dedicat volumului „Crimeea
schimbă lumea” din cotidianul Curen‑
tul): „Crimeea figurează în titlul cărţii
nu ca un nou Sarajevo sau Danzig, nu
ca vestitor al unui nou carnagiu mon‑
dial, dar ca un semnal de avertizare
asupra a ceea ce s‑ar intampla dacă
parcursul spre confruntare ar depăşi
starea de acum, de harţă belicoasă”.
Cu o experiență jurnalistică semi‑
centenară, corespondent de război în
Vietnam, Laos şi Transnistria, și de
presă în Austria, Elveţia, Germania,
corespondent al Agenţiei France Pre‑
sse la Bucureşti, trimis special la ONU,
OSCE, NATO, Tratatul de la Varşovia
ş.a., Corneliu Vlad este şi membru al
Clubului Presei Transatlantice şi al
Uniunii Scriitorilor – autor al mai mul‑
tor tomuri de politică externă: Pentru
ca soarele să nu răsară dinspre as‑
finţit; Când luptătorii îşi curăţă arme‑
le; Vietnamul cel de toate zilele; Vom
trăi în anul 2000; Lumea în mişcare,
încotro?; Generalul Lebed, vecinul
nostru; Reconcilierea; Cuba – zece
sfidări; Iranul – la rece; Rusia după

URSS; Şi totuşi, Revoluţia Română;
Holograma Europa. Politica europea‑
nă a Germaniei (coautor). Această
incontestabilă experiență, dublată de
o capacitate extraordinară de a sin‑
tetiza și corela informații dintre cele
mai diverse îi permit să‑și răspundă
sieşi, şi nouă, deopotrivă, la întrebări
nu tocmai ușoare, păstrându‑se, cu
seninătate chiar, în limitele unei atât
de rare obiectivități. Fără a se limita la
simpla expunere a cazuisticii deose‑
bit de grave și complexe a conflictului,
Corneliu Vlad analizează amănunțit,
documentat, competent, cu detașare,
beligeranții, fără a se erija în vreun
arbitru ad‑hoc, pe deplin conștient fi‑
ind de faptul peremptoriu că această
confruntare este una care urmărește
– declarat sau voalat – (re)cucerirea
și/sau menținerea unor importante
poziții geostrategice. În plus, autorul
știe cât se poate de bine că răţoieli‑
le noilor „aţâţători la război” aduc mai
degrabă cu ifosele şi lăudăroşeniile
publice ale bărbătuşilor neîmpliniţi de‑
cât a strigăte de luptă”. Corneliu Vlad
intuiește că nici Rusia, nici America,
nici Uniunea Europeană nu‑și do‑
resc un război efectiv (ci, eventual,
obișnuitele, de‑acum, războaie „prin
procură”). „Aşadar, nici noul Est, nici
noul Vest nu s‑ar angaja într‑un război
şi cu toate acestea atâta isterie răz‑
boinică – oficială, oficioasă, mediatică
şi – neapărat – „civică”– între cei doi
protagonişti canonici ai eternului răz‑
boi rece nu s‑a mai secretat pe pia‑
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ţa mondială din anii 1950‑1960, ac‑
centuează Corneliu Vlad. Înseamnă
atunci că suntem iar în război rece?
Răspunsul este, categoric, da, indi‑
ferent dacă în desfăşurare e vechiul
război rece sau altul nou. În orice caz,
însă, acum e vorba de un război rece
hibrid, (dacă tot e trendy cuvântul),
adică un război mai subtil, mai perfid,
mai viclean, „multivectorial”, pe mul‑
te planuri” – un război al sferelor de
influență care transcende nonșalant
declarațiile conjunctural‑politicianiste
focusate pe legitimitate, suveranitate,
pe principiile dreptului internaţional și
ale drepturilor omului. Și, din nou, se
cuvine să remarcăm atât echilibristi‑
ca – deliberat asumată – a autorului,
printre beligeranți, cât și echilibrul său
nedezmințit în aprecierile ce‑i vizează
pe aceștia.
Astfel, capitolul „Pentru o mai
dreaptă înțelegere a Ucrainei” este
imediat urmat de, firește, capitolul „În‑
cercând să înțelegem Rusia”, după
cum capitolul „Federația Rusă în lume:
concepte noi, ținte perene” este grab‑
nic urmat de absolut necesarul „Locul
Ucrainei este în Europa sau în Eura‑
sia?” Și alte capitole sunt cel puțin la
fel de incitante și de… geostrategice:
„O nouă linie roșie Est‑Vest” (marcată,
re‑marcată sau demarcată de „Noul
Est și Noul Vest”, sau „America divi‑
zează Occidentul, iar Rusia divizează
Europa”, în timp ce „…Berlinul are de
ales” , „…iar China trage învățăminte”

pe „O axă sui generis: Berlin‑Mosco‑
va‑Beijing”.
În acest enciclopedic demers de
decodificare, prezentare și explicare
argumentată a complexei crize ucrai‑
nene, Vlad folosește atât declarațiile,
proclamațiile și studiile beligeranților,
filtrându‑le, interpretându‑le, core‑
lându‑le cu acribie, cât și analizele,
cercetările și sintezele unora dintre
cei mai buni analiști sau politologi ai
domeniului.
O viziune (istoric) contrafactuală
poate discutabilă, dar foarte intere‑
santă asupra crizei din Ucraina are
politologul francez Pascal Marchand
„Comisia Europeană s‑a încăpățânat
să oblige Ucraina să aleagă între
Bruxelles și Moscova, chiar dacă,
ținând seama de fragilitatea aces‑
tei țări, calea înțelepciunii ar fi fost
adoptarea unei soluții care să permi‑
tă asocierea ei și la UE și la Uniunea
Eurasiatică. Dacă nu aceasta ar fi fost
calea aleasă de Uniunea Europeană,
n‑ar fi fost nici lovitura de forță de la
Kiev, s‑ar fi desfășurat normal și ale‑
gerile din decembrie 2014, Crimeea
ar fi aparținut în continuare Ucrainei,
n‑ar mai fi fost nici război civil. Înfrun‑
tarea între un bloc atlantic reconstituit
și Rusia n‑ar fi ajuns la un paroxism
periculos din care pierd toate părțile
(Rusia, Ucraina, UE), cu excepția Sta‑
telor Unite”.
Fără a‑l contrazice pe reputatul po‑
litolog francez, împărtășim, mai degra‑
bă, optimismul realist‑moderat al lui
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Corneliu Vlad din finalul excepționalei
sale veritabile enciclopedii geostrate‑
gice „Crimeea schimbă lumea” – de
departe cea mai bună lucrare de profil
editată la noi:
„În fond, cine ar avea de câștigat
din dispariția Ucrainei ca stat?
Ucrainenii, nu. De altfel, e de re‑
marcat că în puzderia de formațiuni
politice de după 1991 de la Kiev sau
din provincie, nu se găsesc nici par‑
tide, nici alte organizații sau grupări
paramilitare separatiste. Nici măcar
oligarhii industriali sau din bussines
filoruși sau ruși din Ucraina n‑au in‑
teres ca Ucraina să plonjeze în haos.
Nici Rusia nu‑și dorește dispariția
Ucrainei, nici fărâmițarea ei (poate,
eventual, doar un fel de regionaliza‑
re/ federalizare). Moscova acționează

ca Ucraina să intre toată, nu parțial,
în Uniunea Eurasiatică și chiar dacă
o vreme, de acum încolo, Ucraina
ar fi cuprinsă de dezordini, despre o
instituționalizare a secesionării ei nici
nu poate fi vorba la Kremlin.
Și‑ar dori poate, Occidentul, o
Ucraină în stare de incertitudine,
haos, agonie, astfel încât această
imensă interfață continentală, care
face diferența, dar poate face și le‑
gătura între întinderile eurasiatice ale
Rusiei și Europa Unită (sau nu), să nu
mai poată funcționa ca atare, adică
benefic?
Logic, așadar, totul pledează în
favoarea Ucrainei de azi, ca stat in‑
dependent și suveran. Dar merg oare
treburile lumii, întotdeauna, doar după
logică?”
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„Agronomi români
de elită născuţi pe
plaiuri basarabene şi
bucovinene”
Nicolae Enciu
doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal,
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
La finele anului 2015, editura PIM
din Iaşi a lansat o lucrare cu un titlu
mai puţin obişnuit, – Agronomi români
de elită născuţi pe plaiuri basarabene
şi bucovinene1, – avându‑l în calitate
de coordonator pe membrul de onoa‑
re al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice „Gh. Ionescu‑Şişeşti” din Bu‑
cureşti, Dr. Gheorghe Bernaz. Aşa
cum explică prefaţatorul respectivului
proiect editorial, iniţiativa scrierii aces‑
tei cărţi „se datoreşte unei dezamă‑
giri, dorinţei de neabătut de a corecta
imaginea negativă de care au parte
basarabenii” în dreapta Prutului2.
Nu ştim măsura în care basarabe‑
nii se bucură de o imagine negativă în
dreapta Prutului, sau dacă şi bucovi‑
1
Dr. Gheorghe Bernaz (coord.), Agronomi
români de elită născuţi pe plaiuri basarabene
şi bucovinene, Editura PIM, Iaşi, 2015, p. 336.
2
Ibidem, p. 7.

nenii au parte, eventual, de o imagine
similară în România actuală, cert însă
este că din cei 122 de agronomi de
elită prezenţi în lucrarea dată, 92 sunt
născuţi în Basarabia românească
înainte de al Doilea Război Mondial.
„Este un fapt bine cunoscut, – susţi‑
ne coordonatorul volumului, – că mai
toţi marii viticultori şi oenologi români
ai veacului al XX‑lea s‑au născut în
frumoasa şi bogata Basarabie, stră‑
veche vatră românească”. Şi‑a spus
cuvântul, cu siguranţă, inclusiv des‑
cendenţa basarabeană a părinţilor
doctorului Gheorghe Bernaz, ştiin‑
du‑se că tatăl său, Dionisie Bernaz
(1896‑1984), provine din comuna
Plopi, judeţul Soroca, cu studii stră‑
lucite făcute la Şcoala Naţională de
Agricultură din Montpellier (1926) şi la
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Institutul de Agricultură al Universităţii
din Toulouse (1928)3.
În general, la întocmirea listei agro‑
nomilor români de elită au fost puse
două criterii de bază: a) ca protago‑
niştii să se fi născut în teritoriile ce‑
date în 1940 – „pe plaiuri basarabene
şi bucovinene”, şi b) să fi făcut ceva
deosebit pentru România.
În această ordine de idei, cei 92
de agronomi basarabeni „acoperă”,
practic, toate domeniile importante
din agricultură: viticultura şi oenolo‑
gia sunt ilustrate de marii specialişti
Dionisie Bernaz, Gherasim Constanti‑
nescu, Teodor Martin; legumicultura şi
pomicultura de către T. Bordeianu, N.
Constantinescu; pedologia de către
Gr. Obrejeanu; entomologia de către
T. Perju, ameliorarea plantelor de că‑
tre Vl. Moşneagă, genetica de către V.
Ghimpu, agrofitotehnia de către Gh.
Valuţă ş.a. Aşa cum menţionează şi
dr. Gheorghe Bernaz, lucrarea nu are
pretenţia de exhaustivitate, din lista
personalităţilor din domeniul econo‑
miei agrare lipsind, bunăoară, marele
economist basarabean Teodosie Al.
Ştirbu (n. Chişinău, 1899‑1974) sau
acad. Vasile Malinschi (n. Râbniţa,
1912‑1992).
Însă lucrarea în cauză nici nu este o
istorie sui‑generis a economiei agrare
româneşti prin reprezentanţi de vază
basarabeni şi bucovineni. Este, mai
degrabă, o încercare de recuperare a
istoriei dramatice a unei generaţii de
3

Ibidem, p. 23.

agronomi de elită, născuţi şi formaţi în
mediul ştiinţific şi intelectual al Româ‑
niei interbelice, destinul cărora a fost
puternic marcat de cedările teritoria‑
le din vara anului 1940 ca urmare a
notelor sovietice cu caracter ultimativ
adresate României, astfel încât re‑
stul vieţii lor şi l‑au trăit sub semnul
refugiului, chiar dacă acel refugiu s‑a
produs în România, care a avut de su‑
portat, şi ea, după 1947, toate rigorile
„democraţiei populare”4.
Biografiile tuturor celor 122 de
agronomi români de elită născuţi în
teritoriile cedate sunt asemănătoare
şi, totodată, originale şi irepetabile.
Astfel, prof. Vasile Juncu (1903‑1991)
din comuna Taraclia, judeţul Tighina,
a fost născut într‑o familie cu 11 co‑
pii. Tatăl său a fost funcţionar la pri‑
măria satului, iar mama – neştiutoa‑
re de carte, ambii depunând eforturi
ieşite din comun pentru ca odraslele
să obţină studii de calitate. Ca urmare
a acestui fapt, Vasile Juncu a absolvit
liceul „A. Russo” din Chişinău (1921),
iar în 1921‑1925 a urmat cursurile
Şcolii Superioare de Agricultură de la
Herăstrău‑Bucureşti. După refugiul în
dreapta Prutului, Vasile Juncu a făcut
o meritorie carieră profesorală, auto‑
caracterizându‑se drept „un om obiş‑
nuit, care a căutat să‑şi facă datoria
4
O foarte interesantă, originală şi instructivă
descriere a condiţiilor şi consecinţelor acelui
dramatic refugiu al basarabenilor vezi la
Alexandru Budişteanu, Sub patru regimuri pe
toate continentele, Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2014, p. 604.
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oriunde a lucrat şi pentru care dra‑
gostea de muncă, profesiunea alea‑
să, năzuinţa spre adevăr, spre drep‑
tate, spre frumos, a fost un instinct
elementar”5.
Un alt profesor universitar, Ghe‑
orghe Valuţă (1901‑1987), din satul
Druţă, comuna Pociumbeni, jud. Băl‑
ţi, provine dintr‑o familie săracă cu 8
copii. În 1919‑1923 şi‑a făcut studiile
la Şcoala secundară de viticultură din
Chişinău, cu o bursă acordată de Sta‑
tul român. Între 1925‑1929 a urmat
cursurile la Academia de Înalte Studii
Agronomice din Cluj, unde i‑a avut ca
profesori pe M. Chiriţescu‑Arva, Ion
Grinţescu, Iuliu Prodan, obţinând, în
consecinţă, diploma de inginer agro‑
nom. Ca o încununare a eforturilor de‑
puse, în 1935‑1936 Gheorghe Valuţă
devine doctor în agronomie a Facul‑
tăţii de fitotehnie şi ameliorare a plan‑
telor a Universităţii „Martin Luther”
din Halle / Wittemberg, cu menţiunea
„foarte bine”6.
Una dintre cele mai caracteristi‑
ce biografii prezente în lucrarea dată
este aceea a lui Boris Plămădeală (n.
1939) din comuna Berezlogi, jud. Or‑
hei. Aşa cum ambii săi părinţi – Con‑
stantin şi Ana – au fost învăţători în
anii administraţiei româneşti, din 1944
a urmat inevitabilul calvar al refugiu‑
lui. Călătoria cu un vagon de marfă
deschis a fost prima etapă a vicisitu‑
5
Dr. Gheorghe Bernaz (coord.), Agronomi
români de elită născuţi pe plaiuri basarabene
şi bucovinene, Editura PIM, Iaşi, 2015, p. 172.
6
Ibidem, p. 320.

dinilor. Au ajuns la Sibiu, unde erau
cazate cadrele didactice din jud. Or‑
hei, apoi în comuna Ludoş, din jud.
Sibiu. Aşa cum autorităţile sovietice le
doreau cu orice preţ „repatrierea”, în
ianuarie 1946 au plecat la Blaj, apoi
la Ocnişoara, – un sătuc izolat, unde
au locuit până în 1963. Abia după
acel an, Boris Plămădeală a absolvit
facultatea de Biologie a Universităţii
„Babeş‑Bolyai”, după care a urmat o
reuşită carieră profesională7.
Însă cea mai impresionantă bi‑
ografie este, cu siguranţă, aceea
a basarabeanului Teodor Martin
(1909‑1987), – personalitate marcan‑
tă a ştiinţei româneşti, – asistent în
cadrul Secţiei de viticultură din cadrul
Institutului de Cercetări Agronomice
al României, din Bucureşti, iar între
1948‑1974 – profesor de viticultură
la Institutul Agronomic „N. Bălcescu”
(Bucureşti), urcând toate treptele ier‑
arhiei universitare. A fost membru titu‑
lar al Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice din Bucureşti, având elaborate
peste 180 de lucrări ştiinţifice de mare
valoare în domeniul modernizării viti‑
culturii româneşti8.
Cu referire la atmosfera generală
dominantă în care au trăit şi activat
specialiştii din domeniul economi‑
ei agrare în anii „societăţii socialiste
multilateral dezvoltate”, dr. Gheorghe
Bernaz menţionează că „ploconirea
în faţa marilor realizări din Ţara Soci‑
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7
8

Ibidem, p. 225.
Ibidem, p. 187.

alismului victorios se desfăşura după
reţeta (autentică din păcate!) a arici‑
lor sovietici”, invocând şi un exemplu
ilustrativ. Astfel, prin anii 1948‑1949,
la una din orele de geografie, un pro‑
fesor de liceu din Timişoara vorbise
elevilor despre fauna de stepă din
România, enunţând ideea că aceleaşi
dobitoace s‑ar găsi şi în Câmpia Bu‑
geacului din sudul Basarabiei şi, în
continuare, în stepele ruseşti. La su‑
netul clopoţelului ce anunţa sfârşitul
orei de curs, profesorul a realizat ori‑
pilat că nu politizase lecţia. Totuşi, în
drum spre uşă, cu catalogul subsuoa‑
ră, a reuşit să le spună elevilor: „Copii,
şi în Uniunea Sovietică sunt arici, dar
mai mari şi mai graşi!”9.
Ca fost student al marelui pedagog
şi om de ştiinţă, dr. Gheorghe Bernaz
îşi face o datorie sufletească să men‑
ţioneze că prof. Teodor Martin a fost,
practic, singurul care a refuzat pe faţă
să se încadreze în linia „aricilor sovie‑
tici”: „Într‑o perioadă de constrângeri
dure şi obtuze, când prof. Gh. Iones‑
cu‑Şişeşti a fost îndepărtat de la ca‑
tedră numai pentru că a recomandat
câteva maşini agricole de fabricaţie
americană, prof. Teodor Martin com‑
bătea ferm, cu un curaj remarcabil,
inadvertenţele din literatura sovietică
de specialitate”10.
În mod cert, consideră dr. Gheor‑
ghe Bernaz, printre cei peste 100 de
colegi ai săi din anii de studenţie se
9

vor fi găsit destui delatori în serviciul
securităţii. Cu toate acestea, îşi expri‑
mă convingerea coordonatorul volu‑
mului, niciunul nu s‑a înjosit într‑atât
încât să‑l „toarne” pe curajosul om de
ştiinţă şi catedră, care a fost prof. Te‑
odor Martin.
Revenind la iniţiativa editării volu‑
mului respectiv, dr. Gheorghe Bernaz
reiterează dorinţa de neabătut a co‑
lectivului de autori de a corecta imagi‑
nea negativă de care au parte basara‑
benii: „În România de azi, – consideră
prefaţatorul lucrării, – basarabenii au
o imagine îngrijorător de negativă. Ea
se datorează în mare măsură unor
grupuri dintre moldovenii ce ne vin de
peste Prut: „studente”, „artiste” de tot
felul sau racheţilor cu largi disponibili‑
tăţi de a ucide oameni la comandă”11.
Chiar dacă este puţin probabil să
reuşească o schimbare esenţială a
„imaginii negative de care au parte
basarabenii” în dreapta Prutului, –
opinie, de altfel, discutabilă şi îndoiel‑
nică în mai multe privinţe, – cert este
că volumul în discuţie, prin strădania
colectivului de autori condus de că‑
tre dr. Gheorghe Bernaz, a reuşit să
completeze o pagină extrem de im‑
portantă din domeniul istoriei inter‑
belice a economiei agrare româneşti,
valorificând în special contribuţia mai
puţin cunoscută publicului larg, dar şi
cercetătorilor, a agronomilor de elită
născuţi pe plaiuri basarabene şi bu‑
covinene.

Ibidem, p. 193.
Ibidem.

10

11
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Ibidem, p. 9.

