Nota informativă
la proiectul hotărârii Guvernului „Privind la aprobarea
Regulamentului Comandamentului Operațional Antiterorist”
Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului
Comandamentului Operațional Antiterorist” a fost elaborat în scopul eficientizării
proceselor de gestionare a situațiilor de criză teroristă.
Necesitatea unui asemenea Regulament este impusă în vederea executării
prevederilor art. 25 alin. (7) din Legea nr. 120 din 21.09.2017 cu privire la
prevenirea și combaterea terorismului. Astfel, reieșind din prevederile art. 6 din
Legea enunțată, Guvernul este principala autoritate responsabilă de organizarea
activității de prevenire și combatere a terorismului, precum și de asigurare a
acesteia cu forțele, mijloacele și resursele necesare.
Fenomenul terorist rămâne în continuare cel mai semnificativ factor de risc și o
amenințare din ce în ce mai pregnantă la adresa securității regionale și internaționale.
Atacurile teroriste se regăsesc în afara oricăror reguli ale păcii și războiului, sunt
atipice și lipsite de orice moralitate. Fiecare atentat se manifestă cu deosebită
ferocitate, metodele de comitere devenind din ce în ce mai ingenioase, iar
identificarea și capturarea vinovaților se dovedește a fi una dificilă.
În acest context, eforturile comunității internaționale se concentrează asupra
prevenirii focarelor și combaterii manifestărilor de terorism: propagarea ideologiilor
radicale, recrutarea luptătorilor, finanțarea, organizarea canalelor de tranzit și
deplasare, planificarea atentatelor. La rândul său, organele de securitate și de ocrotire
a ordinii publice elaborează mecanisme de interacțiune în scopul prevenirii și
gestionării eficiente a eventualelor situații de criză teroristă.
Operațiunile antiteroriste desfășurate în ultimul timp de către coalițiile
internaționale în Siria, Irak, Afganistan, au impulsionat infiltrarea elementelor
teroriste în societatea occidentală și extinderea islamismului radical. Ca rezultat,
entitățile teroriste internaționale au declarat război deschis țărilor care susțin
eforturile comunitare în lupta împotriva terorismului.
Actualmente, Republica Moldova nu se confruntă cu riscuri teroriste directe,
însă indicii depistați în ultima perioadă denotă o amplificare a situației pe segmentul
de securitate antiteroristă. Acest fapt impune necesitatea de consolidare a
potențialului național și de eficientizare a mecanismelor de cooperare interinstituțională în situații de criză teroristă.
Astfel, s-a impus imperativ o reacție strategică clară care s-a materializat
parțial în Legea nr 120 din 21.09.2017 cu privire la prevenirea și combaterea
terorismului, care prevede instituirea, la apariția situațiilor de criză teroristă, a unei
structuri interinstituționale care va gestiona și va conduce cu operația antiteroristă.
Având atribuții și competențe în domeniul elaborării și implementării actelor
legislative și normative, a documentelor de politici în domeniul combaterii
terorismului prin acțiuni de prevenire, depistare și curmare a activităților teroriste,
inclusiv a celor internaționale, Serviciul de Informații și Securitate a elaborat
prezentul Regulament în vederea consolidării și eficientizării mecanismelor naționale
de gestionare a situațiilor de criză teroristă.
Proiectul Regulamentului este structurat în 6 capitole, în fiecare capitol fiind
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detaliat un anumit segment al activității Comandamentului Operațional Antiterorist.
Primul capitol definește sarcina Comandamentului, condițiile de instituire a
acestuia.
În capitolele II și III din proiect sunt stabilite atribuțiile Comandamentului și
principiile de organizare a activității acestei structuri interinstituționale.
Capitolul IV prevede condițiile de amplasare a Comandamentului.
Capitolul V al proiectului reglementează structura și sarcinile generale ale
compartimentelor operaționale din cadrul Comandamentului. Sarcinile specifice
pentru fiecare membru al Comandamentului vor fi elaborate de către Centrul
Antiterorist al SIS și remise în adresa autorităților competente, pentru introducerea
acestora în fișele de post ale angajaților responsabili.
Notificăm, că structura și mecanismele propuse au fost testate de către
Serviciul de Informații și Securitate în cadrul exercițiilor antiteroriste desfășurate la
nivel național și internațional pe parcursul perioadei 2014-2017, dovedindu-se a fi
eficiente.
Prevederile propuse în proiect rezultă din actele normative în vigoare și nu
depășesc prevederile acestora.
În contextul celor expuse, promovarea proiectului în cauză reprezintă un
element indispensabil în cadrul activității de combatere a terorismului și va
contribui substanțial la optimizarea procedeelor de reacție și mecanismelor de
gestionare a situațiilor de criză teroristă.
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