
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 535/2004 

privind prevenirea și combaterea terorismului 

 

 

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

            Art. I - Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 1 - Terorismul reprezintă acele acțiuni, inacțiuni, precum și amenințări cu privire la 

acestea, care prezintă pericol public, afectează viața, integritatea corporală sau sănătatea 

oamenilor, factorii materiali, relațiile internaționale ale statelor, securitatea națională sau 

internațională, sunt motivate politic, religios sau ideologic și sunt săvârșite în unul din 

următoarele scopuri: 

a) intimidarea populației sau a unui segment al acesteia, prin producerea unui puternic 

impact psihologic; 

b) constrângerea nelegitimă a unei autorități publice ori organizații internaționale să 

îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act; 

c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, 

constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale.” 

 

2. Articolul 2 se abrogă. 

 

3. La articolul 4 punctele 3 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„3. grup structurat – asocierea de trei sau mai multe persoane, având o ierarhie proprie, 

constituită pentru o anumită perioadă de timp pentru a acționa în mod coordonat în scopul 

săvârșirii unor acte de terorism; 

4. grupare teroristă – asocierea de două sau mai multe persoane care, fără a avea în 

mod necesar o structură și o ierarhie formal stabilite, s-a constituit în vederea săvârșirii unor 

acte de terorism;” 

 

4. La articolul 4, după punctul 21 se introduc trei noi puncte, pct. 22, 23 și 24, cu 

următorul cuprins: 

„22. radicalizarea - procesul complex prin care o persoană ajunge să își pervertească 

convingerile, sentimentele și comportamentul, urmare adoptării unei forme extremiste de 
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gândire, în care utilizarea violenței și chiar a sacrificiului de sine prin metode suicidare sunt 

forme legitime si dezirabile de apărare și / sau satisfacere a unor interese promovate de 

entitățile teroriste; 

23. furnizor de servicii de găzduire - un furnizor de servicii ale societății informaționale 

care constau în stocarea informațiilor furnizate de furnizorul conținutului la cererea acestuia și 

în punerea informațiilor respective la dispoziția terților; 

24. furnizor de conținut - un utilizator care a furnizat informații care sunt stocate sau 

care au fost stocate la cererea sa de către un furnizor de servicii de găzduire;” 

 

5. La articolul 6 alineatul (2), după litera u) se introduce o nouă literă, lit.v), cu 

următorul cuprins: 

„v) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 

denumită în continuare ANCOM.” 

 

6. La Capitolul II „Realizarea activității de prevenire și combatere a 

terorismului”, după articolul 22 se introduce o nouă secțiune, Secțiunea a 3-a „Schimbul 

de informații”, cu următorul cuprins: 

„Secțiunea a 3-a 

Schimbul de informații 

 Art.221 - (1) Autoritățile judiciare române transmit, la cerere sau din oficiu, cât mai 

curând posibil, autorităților competente dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene 

informațiile relevante colectate în cadrul procedurilor penale în legătură cu infracțiunile de 

terorism, atunci când informațiile respective ar putea fi utilizate în statul membru respectiv 

pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracțiunilor de terorism. 

 (2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care schimbul de informații ar pune în pericol 

investigațiile în curs sau siguranța unei persoane, și nici atunci când ar fi contrar intereselor 

esențiale ale securității României.” 

 

7. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 „(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru 

infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate, fără a se putea depăși 

maximul general de pedeapsă, și cu interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din 

scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:” 

 

8. La articolul 32 alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
„a) acțiunile și inacțiunile îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății 

persoanelor ori având drept consecință moartea, lezarea integrității corporale ori afectarea 

sănătății fizice sau psihice a persoanei; 

b) lipsirea de libertate în mod ilegal; 

c) distrugerea și distrugerea calificată;” 
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9. La articolul 32 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al 

altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, nerespectarea 

regimului precursorilor de explozivi restricționați, precum și uzul de armă fără drept;” 

 

10. La articolul 32 alineatul (1), litera q) se modifică și va avea următorul cuprins:  
„q) infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice;” 

 

11. La articolul 32 alineatul (1), litera r) se abrogă. 

 

12. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„(3) Constituie act de terorism și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și 

interzicerea unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre 

următoarele fapte:” 

 

 

13. La articolul 32 alineatul (3), literele a), b) și c) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„a) producerea, dobândirea, deținerea, transportul, furnizarea, utilizarea sau transferarea 

către alte persoane, direct ori indirect, de arme chimice sau biologice, dispozitive explozive de 

orice fel, precum și cercetarea în domeniu ori dezvoltarea de asemenea arme, inclusiv a celor 

radiologice sau nucleare; 

b) introducerea sau răspândirea în atmosferă, pe sol, în subsol ori în apă de produse, 

substanțe, materiale de orice fel, microorganisme sau toxine de natură să pună în pericol viața, 

sănătatea oamenilor ori a animalelor sau mediul înconjurător ori provocarea de incendii, 

inundații sau explozii care au drept efect punerea în pericol a vieților umane; 

       c) perturbarea ori întreruperea aprovizionării cu apă, electricitate sau orice altă resursă 

naturală fundamentală, care poate avea ca efect punerea în pericol a vieților umane.” 

 

14. La articolul 32 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) și 

e), cu următorul cuprins: 

„d) distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unei instalații 

nucleare ori radiologice ce conține materiale radioactive, aparținând făptuitorului sau altuia, 

ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau securitate nucleară a unei astfel de 

instalații nucleare sau radiologice; 

e) orice alte acțiuni și inacțiuni, indiferent de modalitatea de săvârșire, prin care se 

realizează ori se urmărește distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare, în 

întregime sau în parte, capturarea ori preluarea fără drept a controlului asupra unui bun, 

structură, infrastructură, sistem, rețea, instalație, resursă, serviciu, capacitate sau loc, public 

sau privat, dacă fapta este de natură să pună în pericol sau să asigure făptuitorului posibilitatea 

punerii în pericol a vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ori dacă s-au produs 

consecințe deosebit de grave.” 
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15. La articolul 32, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate,  alin. (4) - (6), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Amenințarea, în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art.1, cu săvârșirea 

unei fapte din cele prevăzute la alin (1) lit. a) - q) și alin. (3) lit. a) - e) constituie infracțiune și 

se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși 

sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. 

(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) este săvârșită de o persoană din conducerea unei 

entități teroriste, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 12 ani. 

(6) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 5 la 15 ani capturarea 

sau preluarea fără drept a unui vehicul, dacă fapta a fost săvârșită în oricare din scopurile 

prevăzute la art. 1.” 

 

16. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea 

unor drepturi săvârșirea, în oricare din scopurile prevăzute la art. 1, a uneia dintre următoarele 

fapte:”  

  

17. La articolul 33 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
„a) procurarea, deținerea, confecționarea, fabricarea, transportul sau furnizarea de 

produse ori tehnologii cu dublă utilizare sau de produse militare ori de materii explozive sau 

substanțe inflamabile, în scopul producerii de mijloace distructive, dispozitive explozive de 

orice fel, precum și a substanțelor chimice, biologice, radiologice ori nucleare, de natură să 

pună în pericol viața, sănătatea oamenilor, animalelor sau mediul; 

b) oferirea de instrucțiuni cu privire la fabricarea sau folosirea de explozivi, arme de foc 

sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, ori cu privire la tehnici sau metode 

specifice de săvârșire sau sprijinire a săvârșirii unui act de terorism, știind că respectivele 

competențe oferite sunt sau pot fi utilizate în acest scop.” 

 

18. La articolul 33 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, lit. c) și 

d), cu următorul cuprins: 
„c) primirea sau însușirea de instrucțiuni prin autodocumentare cu privire la fabricarea 

sau folosirea de explozivi, arme de foc sau orice alte arme, substanțe nocive sau periculoase, 

ori cu privire la tehnici sau metode specifice de săvârșire sau sprijinirea săvârșirii unui act de 

terorism; 

d) furtul calificat săvârșit în vederea comiterii infracțiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) 

și (3) și la alin. (1) și (2) din prezentul articol.” 

 

19. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
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„(2) Constituie, de asemenea, infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani 

și interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte:” 

 

20. La articolul 33 alineatul (2), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
„a) înlesnirea trecerii frontierei, găzduirea ori facilitarea accesului în zona obiectivelor 

vizate a unei persoane despre care se cunoaște că a participat sau a comis ori urmează să 

participe sau să comită o infracțiune prevăzută la alin. (1) ori la art. 32 alin. (1) sau (3); 

(...) 

      c) falsificarea de înscrisuri oficiale sau utilizarea acestora în scopul înlesnirii săvârșirii 

unui act de terorism;” 

 

21. La articolul 33 alineatul (2), literele e) și f) se abrogă. 
 

22. Articolul 331 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ Art. 331 - Fapta de a solicita uneia sau mai multor persoane, direct sau indirect, prin 

orice mijloace, să săvârșească sau să sprijine săvârșirea unui act de terorism constituie 

infracțiune și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea ce a făcut 

obiectul solicitării.” 

 

23. Articolul 332 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 332 - Promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în 

public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism, indiferent dacă mesajul 

susține sau nu în mod direct terorismul ori dacă au fost săvârșite sau nu respectivele 

infracțiuni, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.” 

 

24. Articolul 34 se abrogă. 
 

25. La articolul 351, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Orice act de organizare sau de facilitare prin care se oferă asistență oricărei persoane 

pentru a se deplasa în străinătate în scopuri teroriste, știind că asistența astfel oferită este în 

acest scop, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.” 

 

26. La articolul 36, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(1) Constituie infracțiune de finanțare a terorismului colectarea sau punerea la 

dispoziție, direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenția de a fi folosite sau 

cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârșirea actelor de 

terorism sau pentru susținerea unei entități teroriste, și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 

12 ani și interzicerea unor drepturi. 

     (2) Săvârșirea unei infracțiuni în scopul obținerii de fonduri, cu intenția de a fi folosite 

sau cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârșirea actelor de 

terorism ori pentru susținerea unei entități teroriste, se pedepsește cu pedeapsa prevăzută de 

lege pentru acea infracțiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani.” 



 

6 

 

 

27. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă. 
 

28. Articolul 37 se abrogă.  

 

29. După articolul 37, se introduce un nou articol, art. 371, cu următorul cuprins: 

„Art. 371 - (1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32, 33, 331, 351 și art. 36 alin. (1) se 

pedepsește. 

(2) Se consideră tentativă și producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, 

luarea de măsuri precum și înțelegerea intervenită între cel puțin două persoane în vederea 

săvârșirii unui act de terorism, respectiv exprimarea inechivocă, indiferent de modalitate sau 

context, a intenției de săvârșire a unui act de terorism. 

(3) Scopul unei acțiuni sau inacțiuni specifice actelor de terorism poate fi dedus din 

circumstanțe faptice obiective.” 

 

30. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.38 – Alarmarea fără un motiv întemeiat, prin orice mijloace, direct sau indirect, a 

organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol, a organelor cu atribuții în domeniul 

securității naționale sau de menținere a ordinii publice, cu privire la săvârșirea unui act de 

terorism, efectuată în realizarea oricăruia din scopurile prevăzute la art.1, constituie 

infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.”   

 

31. După articolul 38 se introduc patru noi articole, art. 381 – 384, cu următorul 

cuprins: 
  „Art. 381 - (1) Accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin 

intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum și 

deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces 

de radicalizare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

  (2) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1), dacă este săvârșită în scopuri 

științifice sau academice. 

 

  Art. 382 – (1) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, 

la decizia motivată a ANCOM, să întrerupă, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea 

într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la 

sursă, dacă prin intermediul conținutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se 

îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau se promovează idei, concepții, doctrine sau 

atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității entităților teroriste. 

 (2) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului menționat la alin.(1) nu este 

fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la 

decizia motivată a ANCOM, să întrerupă, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea 

într-o rețea de comunicații ori stocarea conținutului, prin blocarea accesului la acesta. 
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 (3) La decizia motivată a ANCOM, furnizorii de rețele de comunicații electronice 

destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la 

conținutul care face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de terorism 

sau promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii cauzei/activității 

entităților teroriste și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele 

prevăzute la alin. (1) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale. 

 (4) La decizia motivată a ANCOM, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în 

Informatică - ICI București are obligația de a bloca imediat funcționalitatea unui domeniu 

„.ro” al cărui nume face apologia actelor de terorism, îndeamnă la comiterea unui act de 

terorism sau care promovează idei, concepții, doctrine sau atitudini, în scopul susținerii 

cauzei/activității entităților teroriste, până la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind 

blocată înregistrarea acestuia. 

(5) Deciziile prevăzute la alin.(1)-(4) se emit în baza solicitărilor motivate ale autorității 

naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului de eliminare la sursă a conținutului 

vizat sau, în cazul în care nu este fezabilă eliminarea la sursă, de blocare a accesului la acesta. 

(6) Furnizorii de servicii mass-media au obligația de a nu promova sau facilita 

promovarea de idei, concepții, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, 

îndeamnă la comiterea unui act de terorism sau pot susține cauza și/sau activități ale entităților 

teroriste. 

(7) Dispozițiile alin.(5) se aplică în mod corespunzător solicitărilor formulate în cursul 

urmăririi penale de procurori, respectiv judecători în faza de judecată a unei cauze având ca 

obiect săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de prezenta lege. 

(8) Deciziile prevăzute la alin.(1)-(4) se pot contesta, sub sancțiunea decăderii, în termen 

de 15 zile de la data comunicării, de către furnizorii de servicii de găzduire, furnizorii de 

conținut sau furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului și, în termen de 

30 de zile de la data întreruperii, de către orice altă persoană care se consideră vătămată într-

un drept al său sau într-un interes legitim, la instanța de contencios administrativ competentă. 

(9) Contestația formulată în temeiul alin.(8) nu suspendă executarea deciziei. 

 

  Art. 383 - Infracțiunile prevăzute de prezenta lege constituie acte de terorism. 

 

  Art. 384 - În cauzele penale având ca obiect investigarea săvârșirii oricăreia din 

infracțiunile prevăzute de prezenta lege, dispozițiile art. 145 din Codul de procedură penală nu 

se aplică dacă în cauză s-a adoptat o soluție de clasare în temeiul art. 16 lit. c) din Codul de 

procedură penală.” 

 

32. La articolul 42 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit.d), cu 

următorul cuprins: 

 „d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art.382 alin.(1)-(3) de către furnizorii de 

servicii de găzduire, furnizorii de conținut sau furnizorii de rețele de comunicații electronice 

destinate publicului.” 

 

33. Alineatul (3) al articolului 42 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 „(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de 

către personalul împuternicit în acest scop de Banca Națională a României, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Ministerul Afacerilor Interne, precum și de ANCOM, după caz.” 

 

34. După articolul 47 se introduce mențiunea privind transpunerea normelor 

Uniunii Europene, cu următorul cuprins: 

„Prezenta lege transpune Titlurile I - IV ale Directivei 2017/541/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a 

Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 88 din 31 martie 

2017.” 

 

 

 Art. II. – Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 08 decembrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin 

prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 

nouă numerotare. 

  

 


