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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                      SENATUL 

 

 

LEGE 

 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului 

 

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

ART. I - Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

1. La articolul 4, punctul 18, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" d) este necesar a se acţiona în mod coordonat, prin măsuri defensive ori ofensive, 

pentru înlăturarea ameninţărilor generate de situaţia de fapt creată”; 

 

2. La articolul 4, punctul 18^1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"d) managementul crizei teroriste - ansamblul acţiunilor şi/sau măsurilor defensive 

şi/sau ofensive, realizate în mod coordonat de către autorităţile şi instituţiile publice, în 

situaţia iminenţei unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârşirii unui 

act de terorism, pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor acestuia, în scopul revenirii la 

starea de normalitate”; 

 

3. La articolul 4, punctul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"22. însoțitori înarmați la bordul aeronavelor, denumit și ofițer de securitate la bordul 

aeronavei - personal aparținând Serviciului Român de Informaţii, care desfășoară 

activităţi de menținere a securităţii la bordul aeronavelor în scopul prevenirii şi 

combaterii actelor de intervenție ilicită, în conformitate cu: 

a) tratatele internaționale în materie, la care România este parte; 

b) cadrul normativ privind prevenirea și combaterea terorismului; 

c) prevederile Programului național de securitate aeronautică”. 

 

4. La articolul 4, după punctul 29, se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul 

cuprins: 

"30. Sistemul Național de Alertă Teroristă - instrument aprobat de Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării, care cuprinde nivelurile de alertă teroristă, instituite în scopul adoptării 

de către autoritățile și instituțiile publice și private, respectiv de populație, a conduitei 

optime pentru prevenirea și combaterea terorismului, în funcție de nivelul de 

amenințare teroristă pe teritoriul României”; 

 

5. La articolul 7^1, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(2) În vederea prevenirii actelor de intervenție ilicită la bordul aeronavelor civile 

înmatriculate în România sau aparţinând transportatorilor aerieni licenţiaţi de statul român, 

Serviciul Român de Informaţii asigură dispunerea şi coordonarea însoţitorilor înarmaţi la 

bordul aeronavelor.”   

 

6. La articolul 10, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"f) activități de comunicare publică”; 

 

7. La articolul 10, după litera i), se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul 

cuprins: 

"j) activități specifice fiecărui nivel de alertă teroristă din cadrul Sistemului Național 

de Alertă Teroristă”. 

 

8. La articolul 10, după litera j), se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul 

cuprins: 

„k) activități pe linia organizării şi executării misiunilor de intervenție antiteroristă pe 

coordonatele tactică, pirotehnică și CBRNe". 

 

9. La articolul 11, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) intervenţia antiteroristă, anterior sau în situaţia iminenţei producerii unui act de 

terorism, şi, respectiv, intervenţia contrateroristă, când se desfăşoară ori s-au produs acte 

de terorism”. 

 

10. La articolul 11, după litera c), se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul 

cuprins: 

 „d) activităţi pe linia organizării şi executării misiunilor de intervenţie contrateroristă 

pe coordonatele tactică, pirotehnică și CBRNe.” 

 

11. La articolul 11^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„(1) În cazul iminenței sau producerii pe teritoriul țării a unui act de terorism care 

produce o criză teroristă, la propunerea Directorului Serviciului Român de Informații, 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, poate emite o hotărâre prin care: 

a) declară situația de criză teroristă; 

b) ordonă activarea Centrul Național de Acţiune Antiteroristă; 

c) numește șeful Centrului Național de Acţiune Antiteroristă, dintre prim-adjunctul 

sau adjuncții directorului Serviciului Român de Informaţii; 

d) dispune cu privire la modificarea nivelului de alertă teroristă.” 

 

12. La articolul 11^1, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), 

cu următorul cuprins: 

„(1^1) Prin excepție, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, măsurile de la alin. (1) literele a) - d) pot fi dispuse, 

de către Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu informarea ulterioara a 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.” 
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13. La articolul 11^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) și alin. (1^1), Centrul Național de Acţiune 

Antiteroristă se activează pe suportul logistic şi operaţional al CCOA și asigură la nivel 

național managementul crizei teroriste.” 

 

14. După articolul 11^1, se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul 

cuprins: 

"Art. 11^2 

(1) Sistemul Național de Alertă Teroristă cuprinde patru niveluri de alertă teroristă, 

corespunzătoare stărilor de amenințare teroristă, respectiv: 

a) alertă verde - nivel scăzut; 

b) alertă albastră - nivel precaut; 

c) alertă portocalie - nivel ridicat; 

d) alertă roșie - nivel critic. 

(2) Instituirea nivelurilor de alertă teroristă, precum şi trecerea de la un nivel la altul, 

se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 

(3) Prin excepție, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgență a 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, nivelurile de alertă de la alin. (1) literele a) - d) pot fi 

instituite de către Președintele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu informarea 

ulterioara a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării." 

 

15. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(2) Intervenţia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării. Prin excepţie, în situaţia iminenţei producerii unor victime sau a unor 

pagube importante, atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, executarea intervenţiei contrateroriste se aprobă de 

către Directorul Serviciului Român de Informaţii, cu informarea ulterioara a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării.” 

 

16. La articolul 35^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Deplasarea unei persoane într-o altă țară sau în România în scopul comiterii, 

planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea ori pentru oferirea sau 

primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru 

susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste şi 

se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.” 

 

17. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Art. 40 

Competența de judecată în primă instanță a actelor de terorism aparține Curților de 

Apel.”  

 

18. După articolul 45, se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 45^1 

Victimele actelor de terorism beneficiază imediat după un atac terorist și, ulterior, 

pentru cât timp este necesar, de servicii generale şi specializate de sprijin, în funcție de 
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nevoile lor specifice de asistență medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de 

altă natură, potrivit reglementărilor aplicabile.” 

 

ART. II 

 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, 

va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 

numerotare. 

 


