LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea
terorismului, precum şi a altor acte normative

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. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1 - Terorismul reprezintă acele acţiuni, inacţiuni, precum şi ameninţări cu privire la
acestea, care prezintă pericol public, afectează viaţa, integritatea corporală sau sănătatea
oamenilor, ansamblul relaţiilor sociale, factorii materiali, relaţiile internaţionale ale statelor,
securitatea naţională sau internaţională, care sunt motivate financiar, politic, religios sau
ideologic şi sunt săvârşite intenționat în unul din următoarele scopuri:
a) intimidarea populaţiei sau un segment al acesteia, prin producerea unui puternic impact
psihologic şi/sau material;
b) constrângerea unei autorităţi publice ori organizaţii internaţionale să îndeplinească, să nu
îndeplinească sau să se abţină de la îndeplinirea unui anumit act;
c) destabilizarea gravă sau distrugerea structurilor politice fundamentale, constituţionale,
economice ori sociale ale unui stat sau organizaţii internaţionale.”
2. Articolul 2 se abrogă.
3. La articolul 4, după punctul 9 se introduce un nou punct, pct. 91, cu următorul cuprins:
„91. materiale de propagandă teroristă – orice material în format scris, audio, video, orice
aplicație informatică, precum și orice altă formă de exprimare prin care, în mod explicit sau
implicit, se face apologia terorismului ori se expun sau se promovează idei, concepții, doctrine
sau atitudini de susținere a terorismului;”
4. La articolul 4, după punctul 18 se introduce un nou punct, pct. 181, cu următorul
cuprins:
„181. managementul crizei teroriste - ansamblul acţiunilor şi/sau măsurilor
defensive/ofensive, realizate în mod coordonat, de către autorităţile și instituțiile publice, în
situaţia iminenţei unui act de terorism, în timpul producerii sau în urma săvârşirii unui act de
terorism;”
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5. Articolul 4 se completează cu cinci noi puncte, pct. 22, pct. 23, pct. 24, pct. 25 şi pct. 26,
cu următorul cuprins:
„22. însoţitori înarmaţi la bordul aeronavelor - personal aparţinând Serviciului Român de
Informaţii, care desfăşoară activităţi de menţinere a securităţii la bordul aeronavelor în scopul
prevenirii şi combaterii actelor de terorism;
23. platformă de conținut - orice platformă informatică ce cuprinde, alternativ sau
cumulativ, aplicaţii şi programe software independente sau corelate, arhitecturi de sisteme
informatice de tip cloud, server web, server FTP, server pentru partajare, server de mesagerie
electronică sau server de nume de domeniu, dar nu se limitează la acestea, și care pune la
dispoziția publicului date, prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;
24. control antiterorist de securitate - ansamblul măsurilor specializate desfășurate cu
privire la persoane, obiective sau bunuri în vederea detectării unor mijloace distructive, substanţe
toxice ori periculoase, arme de foc, dispozitive explozive de orice fel, muniţii, explozivi, arme
chimice, biologice, radiologice sau nucleare, ori a altor materiale ce pot fi utilizate în scopul
comiterii unui act de terorism;
25. ripostă imediată - ansamblul de măsuri/acţiuni imediate şi/sau graduale ale autorităţilor
și instituțiilor publice, ca reacţie la un act de terorism iminent sau în desfăşurare, în scopul
împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive și/sau a dispozitivelor
utilizate de către teroriști şi, după caz, creării condiţiilor necesare pentru transferul de control
operaţional asupra unor forţe şi mijloace;
26. interviu de securitate – convorbire purtată între personalul structurilor cu atribuții în
domeniul securității naționale cu o persoană fizică, cu sprijinul, după caz al altor autorități sau
instituții publice, în scopul obținerii de date și informații circumscrise domeniului prevenirii,
combaterii şi înlăturării efectelor negative asupra securităţii naţionale, realizată cu acordul
persoanei și respectarea dreptului la apărare.”
6. La articolul 6 alineatul (2), după litera m) se introduc două noi litere, lit. m1) şi m2), cu
următorul cuprins:
„m1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
m2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; ”
7. La articolul 6 alineatul (2), litera s) se abrogă.
8. Articolul 5 se completează cu un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cadrul mecanismului de cooperare interinstituţională în format SNPCT, Consiliul
Suprem de Apărare a Ţării exercită rolul de coordonator strategic.”
9. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul
cuprins:
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„(2) Rolul de reprezentare la nivel tehnic a României la reuniunile/grupurile de lucru la
nivel european şi/sau internaţional este exercitat, independent sau în cooperare cu alte instituţii
din SNPCT, de către specialiști din cadrul:
a) Serviciului Român de Informaţii, pe linia prevenirii şi combaterii terorismului;
b) Serviciului de Informaţii Externe, pe linia evaluărilor strategice cu privire la evoluţia, ca
fenomen, a terorismului internaţional;
c) Ministerului Apărării Naţionale, pe linia cooperării politico-militare internaţionale în
domeniul prevenirii şi combaterii terorismului;
d) Ministerului Afacerilor Interne, pe linia cooperării polițienești internaționale în domeniul
prevenirii și combaterii terorismului;
e) celorlalte autorităţi din cadrul SNPCT, în funcţie de formatul şi specificul activităţii, cu
informarea Serviciului Român de Informaţii.”
10. După articolul 7 se introduc două noi articole, art. 71 şi art. 72, cu următorul cuprins:
„Art. 71 - (1) Autoritatea naţională în domeniul însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor
şi schimbului de informaţii necesar în susţinerea activităţii acestora este Serviciul Român de
Informaţii.
(2) În vederea prevenirii unor acte de terorism la bordul aeronavelor civile înmatriculate în
România / aparţinând transportatorilor aerieni licenţiaţi de statul român, Serviciul Român de
Informaţii asigură prezenţa şi coordonarea însoţitorilor înarmaţi la bordul aeronavelor, în
conformitate cu politica naţională de securitate sau obligaţiile asumate de România prin actele
internaţionale la care este parte.
Art. 72 - (1) Activitatea de prevenire şi combatere a terorismului care vizează protejarea
localurilor de misiune ale României din străinătate sau a reşedinţelor şefilor de misiune, se
realizează de către Serviciul de Informaţii Externe, în condiţiile prezentei legi.
(2) În cazul unui act de terorism îndreptat împotriva localurilor de misiune ale României din
străinătate sau reşedinţelor şefilor de misiune, Serviciul de Informaţii Externe în cooperare, după
caz, cu Serviciul Român de Informații, poate sprijini, în baza aprobării Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării, intervenţia contrateroristă realizată de către instituţiile competente din statul de
reşedinţă.
(3) Pentru gestionarea situațiilor care privesc acte de terorism în care sunt implicați cetățeni
români aflați în afara teritoriului României, Ministerul Afacerilor Externe și Serviciul de
Informații Externe acționează potrivit metodologiei de comunicare şi acțiune pentru autorităţile cu
responsabilități în gestionarea situațiilor de atacuri teroriste, în care sunt implicați cetățeni români aflați în
afara teritoriului României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.”
11. La articolul 10, d) se modifică şi avea următorul cuprins:
„d) activităţi de pază, protecţie, ordine publică, control antiterorist de securitate şi activităţi
speciale de descurajare realizate de către autorităţi publice din componenţa SNPCT, pentru
asigurarea securităţii factorilor umani şi materiali, a obiectivelor de importanţă strategică ori a
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obiectivelor sau spaţiilor de utilitate publică, de pe teritoriul naţional, precum şi din străinătate,
potenţial vizate de entităţi teroriste;

12. La articolul 10, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins:
d1) interviuri de securitate;”
13. După articolul 11, se introduce un nou articol, art. 111, cu următorul cuprins:
„Art. 111 - (1) În cazul iminenţei sau producerii unui act de terorism pe teritoriul ţării, la
propunerea directorului Serviciului Român de Informații, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
poate emite o hotărâre privind declararea situaţiei de criză teroristă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), pe suportul logistic şi operaţional al Centrului de
Coordonare Operativă Antiteroristă, se activează Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă, care
asigură la nivel naţional managementul crizei teroriste, în scopul înlăturării ameninţărilor la
adresa securității naționale generate de situaţia de fapt creată.
(3) În scopul protecţiei şi salvării vieții persoanelor, autorităţile și instituțiile publice
desfăşoară activităţi specifice, potrivit competenţelor acestora, cu respectarea priorităţii de
acţiune şi a principiului comenzii unice.
(4) Centrul Naţional de Acţiune Antiteroristă este structură interinstituţională, fără
personalitate juridică, subordonată direct Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, formată din
reprezentanți ai instituțiilor componente ale SNPCT, la nivel se secretar de stat sau adjunct al
conducătorului instituției publice. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării numeşte, prin hotărâre,
conducătorul CNAA, dintre adjuncţii directorului Serviciului Român de Informaţii, la
propunerea acestuia.
(5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă
se aprobă prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.
(6) Finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, precum şi a celor de capital ale Centrului
Naţional de Acţiune Antiteroristă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român
de Informații, potrivit legii.”
14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12 - (1) În cazul unui act de terorism, Serviciul Român de Informaţii, prin unitatea
specializată, execută intervenţia contrateroristă, independent sau în cooperare cu alte autorităţi și
instituții publice, pe întreg teritoriul ţării, asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în
scopul capturării ori anihilării acestora, eliberării ostaticilor, neutralizării dispozitivelor utilizate
de teroriști şi al restabilirii ordinii legale.
(2) Intervenţia contrateroristă se execută cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a
Ţării şi se realizează potrivit metodologiei elaborate de Serviciul Român de Informaţii, cu avizul
instituţiilor din SNPCT cu atribuţii în domeniu, aprobată prin hotărâre a Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării.
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(3) Pin excepție de la alin. (2), 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, intervenţia contrateroristă se aprobă de către preşedintele Consiliului.
(4) În funcţie de amploarea şi de natura acţiunii teroriste, intervenția contrateroristă se poate
executa, în condițiile alin. (2) sau (3), și de către unități specializate ale Poliției Române,
Jandarmeriei Române, Serviciului de Protecţie şi Pază și/sau Ministerului Apărării Naţionale.
(5) La solicitare, în vederea realizării intervenției contrateroriste potrivit prevederilor
prezentei legi, autoritățile și instituțiile publice care au realizat riposta imediată procedează la
transferul, către Serviciul Român de Informații sau către unitățile prevăzute la alin. (4), a
controlului operaţional asupra obiectivului atacat sau ocupat de teroriști precum și asupra unor
forţe şi mijloace proprii.
(6) Intervenţia antiteroristă, în situaţia iminenţei producerii unui act de terorism, se
realizează în condiţiile metodologiei aprobate de conducerea Serviciului Român de Informaţii, cu
consultarea prealabilă a instituţiilor din SNPCT cu atribuţii în domeniu.”
15. La articolul 17, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) în situaţii de criză teroristă asigură suportul logistic şi operaţional pentru funcţionarea
operativă a Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă;”
16. După articolul 19, se introduce un nou articol, art. 191, cu următorul cuprins:
„Art. 191 - (1) Statul român acoperă costul prejudicilor cauzate de riposta imediată,
intervenţia antiteroristă/contrateroristă, desfăşurarea activităţilor specifice de către însoţitorii
înarmaţi la bordul aeronavelor, precum şi de orice alte măsuri întreprinse de autorităţile publice
ce au responsabilităţi în gestionarea crizei teroriste.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), autorităţile naţionale competente vor stabili condiţiile şi
modalităţile concrete privind repararea prejudiciului cauzat, pe baza hotărârilor judecătoreşti
definitive şi/sau irevocabile.
(3) Sursele de acoperire a pagubelor se identifică de către autorităţile implicate, cu sprijinul
Ministerului Finanţelor Publice.”
17. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, şi cu interzicerea unor
drepturi săvârşirea, în condițiile art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:”
18. La articolul 32, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Constituie acte de terorism şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea
unor drepturi săvârşirea, în condițiile art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:”
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19. La articolul 32 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), 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.”
20. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor
drepturi săvârşirea, în condiţiile art. 1, a uneia dintre următoarele fapte:”
21. La articolul 332, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(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 respectivele infracţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7
ani.”
22. Articolul 34 se abrogă
23. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Fapta de a se asocia sau de a iniţia constituirea unei asocieri în scopul săvârşirii
oricăreia dintre infracțiunile din prezenta lege ori aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei
astfel de asocieri se pedepseşte 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.”
24. La articolul 35, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) şi (4), cu
următorul cuprins:
„(3) Deplasarea unei persoane de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este sau de pe
teritoriul căruia îşi are domiciliul sau reşedinţa, spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al
cărui cetăţean sau rezident este, 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 susţinerea, în orice mod, a unei entităţi teroriste,
constituie deplasare în scopuri teroriste și se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi
interzicerea unor drepturi.
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(4) 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 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”
25. La articolul 36, alineatul (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Constituie infracţiune de finanţare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziţie,
direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că acestea
urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau pentru
susţinerea unei entităţi teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor
drepturi.
(2) Săvârşirea unei infracţiuni în scopul obţinerii de fonduri, cu intenţia de a fi folosite sau
cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârşirea actelor de
terorism ori pentru susţinerea unei entităţi teroriste, se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru acea infracţiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani.”
26. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă.
27. După articolul 37, se introduce un nou articol, art. 371, cu următorul cuprins:
„Art. 371 - (1) Tentativa faptelor prevăzute la art. 32 - 37 se pedepseşte.
(2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor,
precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii acestor infracţiuni.”
28. În cuprinsul art. 4, la pct.1 lit.a) și b), pct.4 și pct.19, sintagma „acte(lor) teroriste” se
înlocuiește cu sintagma „acte(lor) de terorism”.
29. În cuprinsul art. 4, la partea introductivă a pct.18, la pct.20 și pct.21, și al art.11 lit.b),
sintagma „atac(uri) terorist(e)” se înlocuiește cu sintagma „act(e) de terorism”.
Art. II - Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de
Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:
„a1) execută intervenţia antiteroristă, în condiţiile metodologiei aprobate de conducerea
Serviciului Român de Informaţii;”
2. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„b) execută intervenţia contrateroristă asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în
scopul capturării sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor, neutralizării dispozitivelor utilizate
de teroriști şi restabilirii ordinii legale;”
3. La articolul 6, după litera c) se introduc două noi litere, lit. d) şi lit. e), cu următorul
cuprins:
„d) la solicitare, execută intervenţia pirotehnică la dispozitivele explozive amplasate în
scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor, punerii în
pericol a vieţii sau provocării de daune proprietăţii publice ori private;
e) efectuează interviuri de securitate.”
Art. III - Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 26 alineatul (1), punctele 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„2. menţine ordinea şi siguranţa publică la nivel naţional şi aplică măsuri pentru prevenirea
şi combaterea fenomenului infracţional şi terorismului, pentru identificarea şi contracararea
acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea persoanelor, a proprietăţii private şi
publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii;
4. asigură, direct sau în cooperare cu alte instituţii abilitate potrivit legii, executarea
controalelor tehnice şi intervenţiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea şi neutralizarea
dispozitivelor explozive, nucleare, chimice sau biologice amplasate în scopul tulburării ordinii
publice, vătămării integrităţii corporale, sănătăţii persoanelor sau provocării de daune
proprietăţii publice ori private; ”
2. La articolul 26 alineatul (1), după punctul 6, se introduc două noi puncte, pct. 61 și 62, cu
următorul cuprins:
„61. asigură riposta imediată ca reacţie la un act de terorism iminent sau în desfăşurare, în
scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive și/sau a
dispozitivelor utilizate de către teroriști;
62. asigură prin structuri specializate, în condițiile legii, intervenția contrateroristă, precum
și intervenţia pentru eliberarea persoanelor private de libertate în mod ilegal, precum şi pentru
imobilizarea sau neutralizarea persoanelor care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot
pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor şi valorilor; ”
3. La articolul 26 alineatul (1), punctele 11 şi 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„11. asigură protecţia martorului, colaboratorului, informatorului şi a victimei, în condiţiile
legii;
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12. asigură protecţia poliţiştilor și magistraţilor, în cazurile în care viaţa, integritatea
corporală sau avutul acestora sunt supuse unor ameninţări, a demnitarilor cu atribuții în
domeniul afacerilor interne, a familiilor acestora, precum și a conducătorilor autorităților de
aplicare a legii aflați în România în vizite oficiale sau misiuni de cooperare polițienească
internațională ori de cooperare judiciară în materie penală;”
4. La articolul 26 alineatul (1), după punctul 15, se introduce un nou punct, pct. 151, cu
următorul cuprins:
”151. efectuează constatări și expertize tehnice în domeniul comunicațiilor și tehnologiei
informației, prin specialişti şi experţi proprii acreditaţi; ”
5. La articolul 26 alineatul (1), după punctul 29, se introduce un nou punct, pct. 291, cu
următorul cuprins:
“291. participă pe teritoriul altor state la executarea unor misiuni specifice, cu suport logistic
şi resurse umane de specialitate, în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale; ”
Art. IV. – Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La articolul 19 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) execută misiuni de intervenţie antiteroristă şi contrateroristă la obiectivele şi pe timpul
misiunilor aflate în responsabilitatea jandarmeriei, intervenţia pentru eliberarea persoanelor
private de libertate în mod ilegal, precum şi pentru imobilizarea sau neutralizarea persoanelor
care folosesc arme de foc ori alte mijloace care pot pune în pericol siguranţa persoanelor,
bunurilor, valorilor şi transporturilor speciale;”
2. La articolul 19 alineatul (1), după litera j), se introduce o nouă literă, lit. j1), cu
următorul cuprins:
„j1) asigură riposta imediată ca reacţie la un act de terorism iminent sau în desfăşurare, în
scopul împiedicării ori limitării efectelor acestuia, neutralizării acţiunilor agresive și/sau a
dispozitivelor utilizate de către teroriști;”
Art. V - 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 aduse prin prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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