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RAPORT 

Referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin, 
potrivit legii, Serviciului Român de Informaţii, 

pentru realizarea siguranţei naţionale 
- octombrie 1994 – septembrie 1995 - 

 
 

Consolidarea premiselor de realizare a activităţii 
Serviciului Român de Informaţii 

 
 
 Raportul de faţă prezintă activitatea desfăşurată, potrivit actelor 
normative în vigoare, de Serviciul Român de Informaţii în perioada 
octombrie 1994 - august 1995, pentru cunoaşterea, prevenirea şi 
contracararea ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale. 
 
 In scopul realizării sarcinilor ce-i revin, atribuite prin Legea siguranţei 
naţionale şi Legea privind organizarea şi funcţionarea S.R.I., instituţia a 
urmărit crearea unui cadru adecvat creşterii eficienţei şi asigurării 
legalităţii activităţii desfăşurate. 
 Unul din obiectivele prioritare, în perioada analizată, l-a constituit 
îmbunătăţirea structurilor organizatorice şi de personal astfel încât să 
fie posibilă maxima adaptabilitate la realitatea situaţiei operative, cât şi 
optimizarea funcţionării tuturor eşaloanelor. 
 In paralel cu aceasta, a continuat reevaluarea necesarului de 
personal şi structurii acestuia, procesul fiind centrat pe întinerirea 
efectivelor, creşterea pregătirii profesionale, îmbunătăţirea compoziţiei 
calitative a cadrelor şi efectuarea unor schimbări la nivelele de decizie. 
 

 Ca urmare a măsurilor aplicate, în prezent: 
 - ofiţerii tineri, din grupele de vârstă până la 35 ani, reprezintă 
40% din efectiv; 
 - din totalul ofiţerilor, 95% au studii superioare sau urmează 
cursurile unor instituţii de învăţământ superior, civil sau militar; 
 - au fost trecute în rezervă 215 cadre; 
 - au fost promovaţi, în funcţii de conducere, peste 200 de 
ofiţeri, din care trei pătrimi aparţin grupelor de vârstă sub 40 de 
ani. 

 
 Pe linia creşterii eficienţei activităţii s-a înscris intensificarea 
colaborării şi cooperării dintre S.R.I. şi celelalte instituţii cu atribuţii 
în domeniul asigurării stării de siguranţă naţională. 
 Urmând linia de deschidere a României pe diverse planuri, S.R.I. şi-
a dezvoltat relaţiile cu diverse structuri informative străine şi, în 
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perioada de referinţă, a stabilit altele noi. 
 In acest context, activitatea de relaţii externe a început să devină 
o sursă de informaţii relativ semnificativă pe probleme ale siguranţei 
naţionale a României, în special privind analize şi aspecte cu conexiuni 
internaţionale ale unor evenimente din zone geografice a căror evoluţie 
este relevantă pentru România. 
 

• In domeniile antiterorismului, controlării şi combaterii 
proliferării nucleare ilegale şi al unor aspecte majore ale 
crimei organizate - de regulă, conexe aspectelor anterior 
menţionate - cooperarea a depăşit, în unele cazuri, sfera 
strictă a schimbului de informaţii, trecându-se şi la acţiuni 
coordonate, de anvergură, de regulă cu mari centrale de 
informaţii, vizând contracararea unor pericole la adresa 
civilizaţiei. 
• Se poate aprecia că S.R.I. este deja un membru activ şi 
respectat - oricum, deja solicitat de alte structuri similare - al 
unui sistem nou de relaţii în curs de edificare între 
servicii secrete aparţinând unor state şi alianţe aflate 
până nu de mult în avangarda confruntării specifice epocii 
anterioare căderii comunismului. 

 
 Asigurarea legalităţii acţiunilor specifice întreprinse, o altă 
coordonată esenţială a activităţii Serviciului Român de Informaţii,  a 
reprezentat baza colaborării instituţiei noastre cu Parlamentul României şi 
cu Parchetul General. 
 In acest sens, atât cererile de autorizare formulate de către Serviciul 
Român de Informaţii către Parchetul General, cât şi actele de autorizare 
conţin datele şi menţiunile impuse de lege, fapt constatat şi în cadrul 
controlului permanent al activităţii S.R.I. exercitat de către comisia 
parlamentară cu competenţe în acest sens. 
 Toate activităţile de culegere de informaţii care au impus 
restrângerea temporară a exerciţiului unor drepturi fundamentale ale 
cetăţenilor s-au desfăşurat cu respectarea strictă a dispoziţiilor legii, 
neînregistrându-se cazuri de abuzuri sau încălcări ale actelor normative în 
vigoare. 
 

• Astfel, în perioada de referinţă au fost solicitate şi, în 
consecinţă, s-au eliberat de către Parchetul de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie un număr de 368 mandate. 
Informaţiile obţinute din executarea acestora au stat la 
baza documentării unor infracţiuni la adresa siguranţei 
naţionale - fiind sesizate, potrivit dispoziţiilor art.11 din Legea 
nr.14/1992, organele judiciare competente - sau au condus la 
măsuri preventive şi de contracarare (prevăzute în normele 
interne de muncă). 
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• Pe această cale s-au obţinut date care au fost 
valorificate prin sesizări la Parchetul General în legătură cu 
transmiterea de secrete de stat sau săvârşirea unor infracţiuni 
prin care au fost aduse grave prejudicii economiei naţionale. 
 In 5 cazuri au fost sesizate Parchetele de pe lângă 
Curţile de Apel pentru acte de corupţie sau abuzuri ale unor 
agenţi economici, prin care au fost prejudiciate, sub diverse 
forme, societăţi comerciale cu capital de stat. 
 In 95 de cazuri au fost sesizate şi organele de poliţie, 
semnalându-se fapte legate de procurarea şi deţinerea de 
arme, substanţe toxice sau explozive etc.. 

 
 Analiza activităţii desfăşurate de Serviciul Român de Informaţii în 
perioada de referinţă pune în evidenţă atât aspecte de ordin cantitativ, cât 
şi calitativ. 
 Volumul total al informaţiilor obţinute a fost sensibil mai mare 
decât cel din perioada de referinţă a precedentului raport (123,93%), 
iar prin conţinutul lor informaţiile au acoperit toate domeniile de 
realizare a siguranţei naţionale - apărarea Constituţiei, apărarea 
intereselor economice ale României şi a secretului de stat, 
contraspionajul şi antiterorismul - şi au pus în evidenţă principalele 
ameninţări. 
 Informaţiile obţinute pot fi clasificate, în funcţie de natura pericolului 
reprezentat pentru siguranţa naţională: ameninţări de subminare, 
sabotare, distrugere sau degradare a obiectivelor economice de interes 
naţional - 33,95%; ameninţări de natură extremistă şi revizionist-
separatistă, la adresa instituţiilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti  - 25,60%; ameninţări de spionaj - 22,88%; ameninţări la 
adresa unităţii şi integrităţii teritoriale - 7,64%; ameninţări teroriste - 3,83%; 
alte ameninţări - 6,64%. 
 Valorificarea informaţiilor s-a făcut în sistemul informării operative 
curente, în acţiuni informativ-operative şi verificări preliminare, în 
cooperarea orizontală internă a serviciului, în documentare, în acţiuni şi 
măsuri specifice de prevenire, în cooperarea cu alte componente ale 
sistemului siguranţei naţionale, în informarea diverşilor factori de decizie, 
potrivit competenţelor acestora, precum  şi sesizarea organelor abilitate a 
instrumenta infracţiunile şi a lua măsuri pentru contracararea efectelor 
acestora. 
 Având în vedere faptul că Serviciul Român de Informaţii este, potrivit 
actelor normative care îi reglementează activitatea, un organ de informaţii 
care, deşi face parte din puterea executivă a statului de drept, are 
posibilităţi limitate de intervenţie efectivă pentru lichidarea ameninţărilor la 
adresa siguranţei naţionale, obligaţia sa esenţială rămâne informarea şi 
sesizarea celorlalte organe de stat, abilitate a lua măsuri de prevenire sau 
contracarare a acestor riscuri sau ameninţări. 
 Printre beneficiarii acestor informări, conform dispoziţiilor art.11 din 
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Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională, s-au numărat Preşedintele 
Consiliului Suprem de Apărare a ∨ării, preşedinţii Senatului şi Camerei 
Deputaţilor, Comisia parlamentară pentru controlul S.R.I., Primul-ministru, 
miniştri şi şefi de departamente din ministere. 
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Capitolul 1 
 
 

Apărarea intereselor economice 
 
 
 O coordonată permanentă a activităţii Serviciului Român de 
Informaţii a constituit-o evaluarea stării de siguranţă în economie, 
proces care a permis identificarea riscurilor şi a ameninţărilor în 
domenii de importanţă majoră pentru componenta economică a siguranţei 
naţionale, precum şi relevarea mutaţiilor şi tendinţelor semnificative ale 
acestora, ce pot pune în pericol stabilitatea economică. 
 In perioada de referinţă, un volum însemnat de resurse umane a 
fost antrenat în dezvoltarea şi creşterea eficienţei componentei preventive 
a activităţii instituţiei noastre, scop în care, periodic, factorilor de decizie 
abilitaţi li s-au adus la cunoştinţă stările de fapt şi fenomenele negative. 
 Astfel, au fost identificate şi semnalate planuri, intenţii şi chiar acţiuni 
care vizau ori puteau avea consecinţe imediate sau de perspectivă asupra 
reducerii capacităţii autohtone de decizie şi intervenţie, compromiterii 
anumitor relaţii economice externe, obţinerii controlului asupra unor 
segmente, domenii sau ramuri economice de interes strategic. 
 Materializarea unor asemenea intenţii nu ar fi fost posibilă fără 
aportul unor persoane sau agenţi economici români şi fără existenţa, în 
mediul economic intern, a unor condiţii favorizante, ca urmare a 
dezechilibrelor, dezorganizărilor şi restructurărilor din unele ramuri şi 
domenii de activitate. 
 
 Evaluarea informaţiilor obţinute a pus în evidenţă o serie de 
fenomene şi procese apărute şi manifestate în economie care, potrivit 
prevederilor art.3 din Legea nr.51/1991, se constituie în ameninţări la 
adresa siguranţei naţionale: aservirea unor sectoare economice 
strategice ori de importanţă naţională, spionajul economic, 
subminarea, distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de 
neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii 
social-economice sau apărării naţionale, precum şi prejudicierea, în 
orice alt mod, a intereselor economice naţionale. 
 
 Informaţiile obţinute de Serviciul Român de Informaţii şi concluziile 
rezultate din cazurile finalizate sau aflate în lucru au reliefat o diversitate 
de aspecte, ca elemente constitutive ale ameninţărilor la adresa 
legalităţii, echilibrului şi stabilităţii economice, a căror semnificaţie, 
dincolo de lezarea segmenţială a componentei economice a stării de 
siguranţă naţională, stă şi în aceea că ele induc, prin cumul de efecte, 
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factori frenatori şi de deturnare a procesului de reformă, afectând, atât pe 
termen mediu, cât şi în perspectivă, strategia trecerii la economia de piaţă, 
cu efecte negative nu doar în plan economic, ci şi social. 
 Dintre aceste aspecte, menţionăm: 
 

 preocupări şi acţiuni ale unor vectori externi vizând lezarea 
gravă a intereselor economice ale României şi diminuarea capacităţii 
decizionale şi de producţie în domenii şi sectoare de importanţă 
strategică 
 Evaluarea datelor şi informaţiilor obţinute de Serviciul Român de 
Informaţii a relevat o dinamică ascendentă şi tendinţa de diversificare a 
acţiunilor întreprinse de firme şi concerne străine în domeniul resurselor 
de substanţe minerale utile de interes strategic. Astfel, au fost 
evidenţiate activităţi complexe, coordonate în timp, desfăşurate de 
reprezentanţi ai unor firme străine în direcţia obţinerii unor date cu 
caracter secret privind localizările şi caracteristicile calitative ale 
zăcămintelor minerale solide şi fluide prin mijloace şi metode specifice 
spionajului economic. Aceste acţiuni au avut ca scop, dincolo de 
maximizarea profiturilor scontate, afectarea gravă a intereselor româneşti. 
In acest sens, s-a constatat corelarea culegerii unor date cât mai complete 
cu acţiuni directe de influenţă şi condiţionare, exercitate la diferite 
niveluri ale administraţiei de stat, ceea ce a evidenţiat faptul că factori 
externi interesaţi urmăresc dezmembrarea şi preluarea treptată sub 
control a unor activităţi din domeniul resurselor minerale, cu efecte 
negative deosebite în planul asigurării, în perspectivă, a necesităţilor 
economiei naţionale, în principal de hidrocarburi, metale neferoase, 
preţioase şi rare. 
 Un interes deosebit a fost constatat din partea unor firme străine 
pentru pătrunderea pe piaţa românească, prin încheierea unor contracte 
de asociere cu firme româneşti, prin desfăşurarea de activităţi de 
concurenţă neloială şi impunerea de clauze contractuale dezavantajoase 
pentru a prelua sub control unele zone ale ţării, bogate în substanţe 
minerale utile neferoase, rare şi preţioase. 
 

 Relevant în acest sens este cazul lui Kiraly Stefan, fost 
subsecretar de stat în Departamentul Minelor, care a transmis 
secrete de stat, din domeniul resurselor minerale, unor 
reprezentanţi de firme şi organizaţii străine şi a favorizat unii 
parteneri externi în vederea încheierii de contracte 
dezavantajoase pentru economia românească. 
 Informaţiile obţinute au relevat că Kiraly Stefan a intrat în 
legătură cu mai multe firme, punând la dispoziţia reprezentanţilor 
acestora date şi informaţii cu caracter secret de stat, sustrase în 
perioada cât a funcţionat în fostul Departament al Minelor, ori 
obţinute ulterior prin exploatarea vulnerabilităţilor existente în 
protecţia datelor în unele structuri guvernamentale, regii de profil 
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şi agenţi economici din teritoriu. Având în vedere legătura 
stabilită cu un cadru al unui serviciu de informaţii străin, relaţiile 
multiple cu persoane din conducerile unor firme şi organizaţii 
internaţionale, precum şi concluziile rezultate din analiza 
informaţiilor obţinute în acest caz, a reieşit că numitul Kiraly 
Stefan era angrenat într-un plan precis şi pe termen lung, bine 
organizat şi coordonat din exterior, care viza preluarea treptată 
sub control a unor zone bogate în resurse de materii prime şi 
conservarea, în vederea exploatării ulterioare în interes străin, a 
unor importante zăcăminte. 
 Pe parcursul desfăşurării cazului, prin controlul eficient asupra 
activităţilor cetăţeanului român, s-a prevenit încheierea mai 
multor contracte dezavantajoase cu partenerii străini şi s-au 
dejucat încercările repetate de a obţine, prin trafic de influenţă, 
numirea sa în diferite funcţii înalte în structurile actuale de 
putere, ceea ce ar fi creat importante prejudicii statului român şi 
i-ar fi conferit lui Kiraly Stefan posibilităţi multiple de influenţare a 
unor factori de decizie. 
 In urma sesizării de către S.R.I. a Parchetului General de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie, s-a început şi se află în curs 
de desfăşurare urmărirea penală a susnumitului. De subliniat că, 
în timpul percheziţiilor efectuate de organele în drept la domiciliul 
acestuia, au fost găsite şi documente cu caracter secret de stat 
privind întregul potenţial naţional de resurse minerale utile, în 
principal metale neferoase, aur şi argint, ce urmau a fi transmise 
partenerilor străini. 

 

 O pondere semnificativă în totalul informaţiilor obţinute de S.R.I. au 
avut-o cele privind cauzele, împrejurările şi situaţiile care au condus la 
actualele dezechilibre din sectoarele de prospecţiuni, explorări 
geologice şi de extracţie pentru resurse minerale strategice solide şi 
fluide, respectiv diminuarea alarmantă a activităţilor geologice de punere 
în evidenţă a unor zăcăminte în raport cu necesităţile de exploatare a 
acestora, abandonarea unor investiţii, având drept consecinţe pierderi 
materiale foarte mari, degradarea zăcământului, incertitudinea 
redeschiderii lucrărilor, precum şi reducerea îngrijorătoare a potenţialului 
tehnic şi uman specializat. Totodată, un număr important de date au 
relevat efectele negative induse de aceste dezechilibre asupra 
posibilităţilor de acces al firmelor româneşti în obţinerea unor lucrări 
specifice de exploatare şi concesionare pe pieţele externe, care ar fi putut 
constitui surse importante de asigurare a cerinţelor interne de substanţe 
minerale. 
 In perioada de referinţă, în problematica menţionată, S.R.I. a 
desfăşurat o activitate susţinută în scopul prevenirii şi contracarării unor 
atari acţiuni, în cadrul mai multor cazuri aflate în lucru. 
 Premisele afectării programului energetic nuclear naţional au 
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continuat să se înscrie pe o traiectorie anticipată de instituţia noastră, 
datorită potenţialului ridicat de transformare în ameninţare la adresa 
siguranţei naţionale. 
 Principalii factori de risc relevaţi au fost localizaţi în spectrul unor 
acţiuni de prejudiciere sistematică a intereselor părţii române în 
derularea contractului de punere în funcţiune a primului grup energetic 
nuclear de la C.N.E. Cernavodă, inclusiv prin reducerea aportului autohton 
în asigurarea primei încărcături de combustibil nuclear şi a necesarului de 
apă grea. 
 

•  Ca urmare a dezinformărilor interesat vehiculate în legătură 
cu stadiul real al investiţiei, partea română a fost pusă în 
situaţia de a accepta ca importul de combustibil nuclear 
necesar să se realizeze cel mai târziu până la 31 octombrie 
1994. Evenimentele care s-au derulat ulterior au demonstrat 
că acesta a fost necesar abia la sfârşitul lunii mai 1995, în 
condiţii şi aşa premature. In acest interval, Fabrica de 
Combustibil Nuclear Piteşti ar fi putut produce integral prima 
încărcătură. 
•  In cazul apei grele importate, s-a impus aducerea celor 335 
de tone în decembrie 1994, deşi aceasta a fost integral 
necesară abia în iulie 1995. In această perioadă, Uzina 
Romag a mai produs 60 de tone, iar amânarea efectuării 
importului ar fi condus la reducerea efortului valutar. 

 

 Datele şi informaţiile obţinute au permis evidenţierea unei multitudini 
de aspecte negative produse în derularea acestui program investiţional: 
asigurarea calităţii şi securităţii nucleare, extinderea cheltuielilor cu 
asistenţa tehnică, deturnarea de fonduri din creditele externe angajate şi 
solicitarea de noi credite pentru exploatarea obiectivului în primele 18 luni 
de funcţionare, blocarea sistematică a transferului de cunoştinţe 
tehnologice şi de responsabilităţi către partea română, în pofida 
prevederilor contractuale, amânarea repetată a termenului de punere în 
funcţiune şi administrarea fondurilor fără respectarea prevederilor 
contractuale. 
 

•  Deşi în luna mai a.c., după ce nu s-a respectat nici unul din 
nenumăratele grafice intermediare de lucru, s-au dat asigurări 
că finalizarea Unităţii nr.1 se va realiza în luna decembrie 
1995, stadiul actual al lucrărilor, precum şi maniera deficitară 
de conducere a acestora, converg spre perspectiva, în 
varianta cea mai optimistă, că acest obiectiv va putea 
deveni exploatabil comercial la jumătatea anului viitor. In 
aceste condiţii se anticipează pierderi importante pentru 
partea română, care provin din nelivrarea energiei electrice (în 
valoare de aproximativ 600.000 dolari/zi) şi efectuarea de 
cheltuieli suplimentare cu asistenţa tehnică datorate prelungirii 
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activităţii cu cel puţin un an şi jumătate. 
•  In absenţa unui control riguros din partea beneficiarului, 
administrarea fondurilor financiare alocate a favorizat 
deturnarea lor parţială în scopuri ce nu au servit realizării 
investiţiei. Acest aspect a fost confirmat şi de recentul control 
efectuat de Curtea de Conturi, care a constatat deturnarea a 
circa 14 milioane dolari canadieni. 

 
 La prejudicierea intereselor naţionale a contribuit şi beneficiarul 
investiţiei, care, prin lipsa sa de implicare şi menţinerea unei situaţii de 
dependenţă faţă de informaţiile oferite de partenerul extern, nu-şi poate 
elabora propriile prognoze în scopul întreprinderii unor măsuri preventive 
eficiente.  Informaţiile obţinute în ultima perioadă relevă ralierea ambilor 
parteneri, deşi cu motivaţii diferite, la tendinţa de accelerare forţată a 
lucrărilor, pentru înscrierea în graficele elaborate. Prin această practică 
s-ar putea crea premisele producerii unor noi prejudicii pentru economia 
naţională, după intrarea oficială, pur formală, a obiectivului în exploatare. 
 Evaluarea datelor şi informaţiilor obţinute a relevat existenţa unor 
fapte şi fenomene de natură a afecta capacitatea de transport naval şi a 
limita participarea ţării noastre la traficul european şi internaţional. 
 Au fost identificate o serie de interese şi acţiuni, iniţiate îndeosebi în 
cadrul unor activităţi de cooperare externă, a căror consecinţă este 
scăderea şi chiar anihilarea capacităţilor autohtone de transport 
maritim şi fluvial, fiind previzibilă pe termen mediu reducerea până la 
excludere a potenţialului românesc în domeniu de pe pieţele 
internaţionale ale transporturilor. 
 

 Legat de riscurile cu relevanţă pentru siguranţa naţională, a 
căror evoluţie a urmat, în mare parte, predicţia făcută în raportul 
anterior, Serviciul Român de Informaţii a semnalat continuarea 
acţiunilor de acaparare şi preluare sub control a capacităţilor de 
transport maritim şi fluvial, prin constituirea unor firme şi societăţi 
mixte al căror obiect de activitate este similar cu cel al 
companiilor naţionale, precum şi amplificarea actelor şi 
fenomenelor de diminuare periculoasă, probabil ireversibilă, a 
capacităţilor de transport autohton în domeniu. 
 Ca urmare, capacităţile de transport naval, ce servesc 
sectoare şi ramuri de interes strategic,  s-au redus considerabil, 
astfel încât activităţile de transport al produselor exportate ori 
importul de materii prime vitale pentru economia naţională se 
asigură, în prezent, în proporţie de 80%, cu nave străine sau 
româneşti subînchiriate. 

 

 Informaţiile obţinute au pus în evidenţă că aceste fenomene atrag o 
serie de efecte negative pentru siguranţa naţională, întrucât afectează 
obiectivele şi investiţiile în curs de execuţie din sectoare şi zone de interes 
strategic: gurile Dunării, complexul portuar şi zona liberă Constanţa - 
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Agigea, calea de navigaţie constituită de Dunărea de jos, împreună cu 
importantele ei capacităţi portuare şi de construcţii şi reparaţii nave, 
Canalul Dunăre-Marea Neagră; 
 

 fapte şi acţiuni care lezează capacitatea de apărare a ţării 
 Evaluarea informaţiilor obţinute de Serviciul Român de Informaţii în 
perioada de referinţă a permis relevarea principalelor pericole din 
domeniu, care derivă din disfuncţiile apărute în dezvoltarea şi 
conversia capacităţilor de producere a tehnicii militare 
 

•  Aceste fenomene au determinat, în unele situaţii, 
mobilizarea unor resurse financiare pentru realizarea unor obiective 
cu perspective incerte de utilizare, fără a avea la bază studii 
economice fundamentate. Este cazul finalizării unei investiţii 
importante la Uzina Mecanică Dragomireşti- Dâmboviţa, înaintea 
perfectării unor comenzi sau contracte interne ori identificării de 
pieţe de desfacere externe, astfel încât, până la ieşirea recentă din 
termenele de garanţie, instalaţia nu şi-a găsit utilizarea. 

•  O altă consecinţă păgubitoare o constituie abandonarea, cu 
riscul distrugerii, degradării ori aducerii în stare de neîntrebuinţare, a 
unor linii de fabricaţie pentru produse care, deşi considerate 
depăşite tehnic, după aprecierile specialiştilor români şi străini, în 
viitor ar putea fi modernizate şi aduse la parametri tehnici 
corespunzători nevoilor de apărare, cu eforturi financiare mult mai 
reduse decât achiziţionarea unor produse similare prin importuri. 
Semnificativă în acest sens este situaţia unei linii de fabricaţie de la 
Uzina Mecanică Mija-Dâmboviţa. 

 

 Premise de afectare a securităţii naţionale, mai ales în situaţii 
excepţionale, provin din disfuncţiile manifestate în constituirea 
rezervelor materiale speciale: descompletarea stocurilor prevăzute, 
existenţa unor mari cantităţi de materiale şi substanţe, din categoria celor 
pirotehnice, cu termene de garanţie expirate etc.. 
 

 Stocurile de oţeluri speciale, de materiale neferoase, de uleiuri 
pentru transformator, cabluri electrice, feroaliaje, seleniu, cobalt, 
pulberi explozive etc. - unele achiziţionate din import - au fost în 
mod semnificativ diminuate. De asemenea, la unele unităţi 
teritoriale ale Agenţiei Naţionale a Rezervelor Materiale (din 
judeţele Argeş, Ialomiţa, Neamţ, Sectorul Agricol Ilfov), se află în 
stoc însemnate cantităţi de ţevi de extracţie, prăjini şi burlane de 
foraj, anvelope, produse alimentare etc. care au termenele de 
garanţie depăşite ori care, datorită condiţiilor improprii de 
depozitare, au devenit inutilizabile. 
 Mai grav este faptul că, la unele poziţii, sunt incomplete 
stocurile din depozitele aflate în custodia uzinelor cu profil 
special, fiind semnalate preventiv de către instituţia noastră 
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situaţiile de la societăţile de profil de pe raza judeţelor 
Dâmboviţa, Prahova şi Alba. 

 

 fapte, fenomene şi situaţii care contribuie la subminarea 
economică şi la prejudicierea patrimoniului societăţilor comerciale 
din sectoare industriale de importanţă naţională 
 
 Materialele elaborate de Serviciul Român de Informaţii pe baza 
datelor şi informaţiilor obţinute în perioada de referinţă şi înaintate 
factorilor decizionali au relevat efectele păgubitoare produse asupra 
avuţiei naţionale ca urmare a desfăşurării unor operaţiuni de comerţ 
exterior şi cooperare economică internaţională, care au constat în: 
încheierea unor contracte de import şi export dezavantajoase pentru 
partea română; neîncasări valutare la termen sau compensări ilegale, 
avansuri achitate partenerului străin pentru importuri şi orice alte drepturi 
rezultate din operaţiunile comerciale externe, care nu au fost recuperate 
datorită neprevederii de clauze asiguratorii şi modalităţi de plată garantate; 
constituirea de societăţi mixte cu lezarea intereselor economice interne, 
pe termen mediu şi lung, inclusiv prin eliminarea societăţilor comerciale 
româneşti de pe anumite pieţe; angajarea de cooperări cu parteneri care 
prezintă riscuri înalte în ceea ce priveşte solvabilitatea. 
 

•  In prima categorie se includ: cazul exportului de rulmenţi în 
cadrul contractelor încheiate de către directorul general al S.C. 
Rulmentul S.A. Braşov cu două firme străine prin care s-au adus 
prejudicii de peste 4 miliarde de lei, ca urmare a livrării produselor la 
un preţ mai mic decât preţul pieţei şi care nu acoperă cheltuielile de 
producţie; cazul contractelor de import-export dezavantajoase părţii 
române încheiate de directorul general de la S.C. Vâlceana S.A. 
Râmnicu Vâlcea căreia, prin exportul produselor la preţuri ce 
acopereau doar 50% din costurile agentului economic, precum şi 
prin importul de materii prime la preţuri superioare celor practicate 
pe piaţă, i s-au creat pagube de circa 1,5 miliarde lei; cazul 
contractelor de procesare şi valorificare a produselor petroliere 
rezultate, încheiate de către directorul general şi directorul general 
adjunct al S.C. Petrobrazi S.A. Ploieşti, care au adus părţii române 
pagube estimate la circa 2,8 miliarde lei; cazul societăţii mixte 
româno-italiene Romitalia Marmogranit S.A. Vaşcău, judeţul Bihor, 
care a adus importante prejudicii materiale avuţiei naţionale ca 
urmare a operaţiunilor de export a blocurilor de marmură, la un preţ 
de circa 10 ori mai mic decât preţul mediu al pieţei, iar la placajul de 
marmură - la jumătate. 

 Toate aceste cazuri, care întruneau elementele constitutive 
ale infracţiunii de subminare economică, au făcut obiectul sesizării 
Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie. 

•  Situaţii similare, cu consecinţe deosebit de păgubitoare 
pentru societăţile comerciale autohtone, care pot fi asimilate actelor 
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de subminare a economiei naţionale, au fost relevate organelor 
abilitate să cerceteze şi să sancţioneze încălcări ale legii. Aceste 
aspecte au fost sesizate în cazul unor activităţi de cooperare 
economică externă ale mai multor societăţi: S.C. Diasfin S.A. 
Bucureşti, S.C. Navlomar S.A. Bucureşti, S.C. Arpechim S.A. Piteşti, 
S.C. Oţelinox S.A. Târgovişte, S.C. Avioane S.A. Craiova, S.C. 
Romfosfochim S.A. Valea Călugărească, S.C. Mecanica S.A. Târgu 
Secuiesc, S.C. Comtom S.A. Tomeşti, Kollos-Harghita Miercurea 
Ciuc, Compania de Pescuit Oceanic Tulcea. 

 
 Totodată, a fost obţinut şi valorificat un volum apreciabil de informaţii 
care evidenţiau situaţii, stări de fapt şi acţiuni care - prin frecvenţă, 
amploare şi cumul de consecinţe - au efecte de subminare a 
intereselor economice şi de prejudiciere gravă a patrimoniului 
naţional, ca urmare a managementului necorespunzător al 
societăţilor comerciale cu capital de stat. Astfel, au fost evidenţiate o 
multitudine de aspecte referitoare la: gestionarea ineficientă a 
patrimoniului, de cele mai multe ori interesat frauduloasă; dirijarea 
preferenţială a operaţiunilor comerciale, prin practici ilegale, către firme 
private autohtone sau străine; creditarea mascată a unor agenţi economici 
particulari prin livrarea de mărfuri fără încasarea la termenele stabilite a 
contravalorii produselor; concurenţa neloială a societăţilor cu capital 
majoritar de stat practicată de către propriii directori, care sunt implicaţi, 
direct sau indirect, în conducerea unor firme private cu obiect de activitate 
similar. 
 Fenomenele menţionate au constituit tot atâtea modalităţi de 
transfer ilegal de proprietate din patrimoniul public în favoarea unor 
grupuri de interese restrânse şi obţinerea unor importante capitaluri, 
utilizate ulterior în acţiunile de privatizare a societăţilor comerciale. Aceste 
situaţii au indus în rândul angajaţilor stări tensionale şi neîncredere în 
corectitudinea participării în condiţii egale şi legale la privatizare; 
 

 identificarea unui spectru larg de fenomene care 
prefigurează, pe termen scurt şi mediu, lezarea gravă a intereselor 
naţionale de securitate alimentară a constituit o preocupare 
constantă a Serviciului Român de Informaţii 
 Datele obţinute de Serviciul Român de Informaţii, furnizate factorilor 
abilitaţi să dispună luarea măsurilor necesare, s-au referit la apariţia şi 
evoluţia unor factori de risc de natură să afecteze principalele componente 
structurale ale securităţii alimentare naţionale. 
 Astfel, s-au relevat cauzele care au determinat continuarea 
fenomenelor de degradare a patrimoniului naţional din sectorul 
zootehnic şi diminuarea drastică a potenţialului autohton, cu prefigurarea 
unor perturbări în asigurarea echilibrului necesar siguranţei alimentare a 
populaţiei. Această stare de lucruri este agravată de distrugerea în mare 
parte a raselor de reproducţie cu caracteristici biologice superioare. 
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•  Din cele peste 250 unităţi de creştere a animalelor şi 
păsărilor, existente în urmă cu câţiva ani, funcţionează în prezent, în 
condiţii profitabile, circa 20, iar restul cu 15-40% din capacităţile de 
producţie, o importantă parte a acestora fiind în stare de lichidare. 
Spre exemplu, din cele 49 mari complexe pentru creşterea şi 
îngrăşarea porcilor, doar 9 supravieţuiesc, iar din 85 de unităţi 
avicole reprezentative, 70 au fost, după 1989, total sau parţial 
dezafectate. 

•  De asemenea, nucleele de bovine din rasele pure "Brună 
de Maramureş" şi "Holstein", ce au existat în staţiunile de cercetare 
şi producţie de profil din Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, şi, 
respectiv, Dulbani, judeţul Buzău, precum şi efectivele de la Institutul 
de Cercetare şi Producţie Corbeanca, Sectorul Agricol Ilfov, sunt pe 
cale de dispariţie. Acelaşi fenomen se înregistrează în sectorul de 
creştere a ovinelor, fiind în pragul dispariţiei importante nuclee de 
rasă pură "Merinos" şi "Karakul" de la staţiunile de cercetare din 
Constanţa şi, respectiv, Botoşani; într-o situaţie similară se află 
efectivele de păsări pentru reproducţie, reduse, în prezent, la circa 
15-20% . 

 

 Implicaţii deosebite în plan economic, social şi ecologic au fost 
generate, fiind previzibilă amplificarea lor în anii următori, de desfiinţarea 
perdelelor forestiere cu rol de protecţie agropedologică şi sistarea 
lucrărilor de combatere a eroziunii solului. 
 

Situaţii semnificative de această natură au fost semnalate în 
judeţele Dolj, Buzău, Galaţi, Vaslui, Mureş, Maramureş, 
Caraş-Severin, Mehedinţi şi Olt. 

 

 De altfel, în legătură cu degradarea potenţialului agropedologic 
al ţării - componentă principală a asigurării securităţii alimentare naţionale 
- au fost obţinute şi valorificate date din care rezultă declanşarea unui 
proces de deteriorare, cu efecte în perspectivă, prin extinderea 
fenomenelor de eroziune, nisipare, sărăturare şi poluare a solului. 
 

• Asemenea stări de lucruri conduc la scoaterea an de an din 
circuitul productiv a unor însemnate suprafeţe agricole. Edificator în 
acest sens este faptul că în unele zone ale Olteniei, datorită sistării 
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi îndeosebi ca urmare a 
defrişărilor haotice a perdelelor forestiere, procesul de nisipare a 
terenurilor arabile a căpătat caracter de fenomen. 

 

 De asemenea, au fost obţinute şi valorificate informaţii care au 
relevat tendinţa periculoasă de distrugere a plantaţiilor pomicole şi 
viticole, în special pe suprafeţele aparţinând sectorului agricol privat, 
precum şi pe terenurile ocupate abuziv din patrimoniul societăţilor cu 
capital de stat specializate, al institutelor şi staţiunilor de cercetare 
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ştiinţifică de profil. Principalele cauze ale acestui fenomen constau în lipsa 
mijloacelor financiare ale actualilor proprietari pentru aplicarea şi 
susţinerea tehnologiilor de întreţinere şi exploatare, dar mai ales în 
manifestarea arbitrariului fiecăruia, în condiţiile inexistenţei reglementărilor 
care să protejeze această avuţie. 
 Pe lângă aspectele menţionate, Serviciul Român de Informaţii a 
obţinut şi valorificat curent informaţii în legătură cu o serie de probleme 
relevante pentru starea de siguranţă naţională în acest domeniu şi care au 
vizat preîntâmpinarea amplificării şi materializării unor dereglări şi 
disfuncţii localizate în sfera aplicării Legii fondului funciar, necesitatea 
protejării producătorilor interni faţă de penetrarea pieţei româneşti cu o 
gamă largă de mărfuri agroalimentare la preţuri de dumping, precaritatea 
parcului de utilaje şi maşini agricole, diminuarea masivă a unor structuri de 
culturi cerealiere, legume şi plante tehnice, reducerea preocupărilor pentru 
producerea şi utilizarea materialului semincer corespunzător, diminuarea 
potenţialului industriei alimentare, în principal datorită managementului 
neperformant şi neloial intereselor generale, prevenirea - în lipsa unui 
control fitosanitar eficient şi riguros - introducerii în ţară a unor însemnate 
cantităţi de material semincer sub parametrii de calitate a celor autohtoni 
sau chiar purtători de boli şi cu remanenţă în sol; 
 

 fapte, situaţii şi stări de lucruri generatoare de pagube pentru 
economia naţională, fenomene care, prin formele de manifestare, se 
circumscriu actelor de distrugere, degradare sau aducere în stare de 
neîntrebuinţare a unor capacităţi de producţie ori infrastructuri ale 
sistemului economic au constituit în mare măsură obiectul funcţiei 
preventive a Serviciului Român de Informaţii 
 Cazuistica în această problemă, de interes pentru siguranţa 
naţională, a relevat o diversitate de cauze şi împrejurări, cele mai 
semnificative fiind: indisciplina tehnologică şi nerespectarea programelor 
de revizii şi reparaţii potrivit reglementărilor instituite; neluarea măsurilor 
de conservare, protecţie şi pază în scopul prevenirii distrugerilor, 
sustragerilor şi descompletărilor unor echipamente şi instalaţii cu rol vital 
în asigurarea siguranţei în exploatare; apariţia şi menţinerea condiţiilor 
favorizante producerii de evenimente cu efecte grave pentru viaţa 
oamenilor, integritatea patrimoniului public şi protecţia mediului; frecvenţa 
alarmantă a încălcărilor regimului special instituit pentru activităţile de 
producere, depozitare şi utilizare a substanţelor şi materialelor explozive, 
toxice sau radioactive. 
 Informaţiile obţinute şi valorificate permanent şi oportun de Serviciul 
Român de Informaţii au vizat prioritar aspectele menţionate la nivelul 
elementelor de infrastructură necesară bunei desfăşurări a vieţii 
economico-sociale, precum şi în domeniile industriale de interes 
strategic ori de importanţă naţională. 
 

•  In majoritatea exploatărilor miniere şi unităţilor de 
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prospecţiuni geologice, pe fondul nerealizării programelor de 
întreţinere, conservare şi protecţie, îndeosebi în sectoarele unde 
activitatea a fost sistată ori restrânsă, au fost distruse ori se 
degradează, prin abandonare în fronturile de lucru, importante 
capacităţi de producţie (complexe mecanizate, combine de 
înaintare, instalaţii de extracţie, electrice, de aeraj etc.) sau sunt 
compromise însemnate cantităţi de zăcământ de cărbune şi 
minereuri complexe, inclusiv uranifere. De asemenea, în aceste 
sectoare continuă să se înregistreze o evoluţie ascendentă a stărilor 
de insecuritate, generate în principal de neasigurarea materialelor 
necesare siguranţei în subteran, dezinteresul în respectarea 
tehnologiilor specifice de lucru, deteriorarea climatului de disciplină a 
muncii şi frecventele încălcări ale normelor de utilizare a explozivilor. 

•  Starea tehnică a infrastructurii feroviare şi a materialului 
rulant se află într-o continuă degradare, generată, în principal, de 
exploatarea intensivă şi neefectuarea, la timp şi de calitate, a 
lucrărilor de întreţinere, consolidare (multe lucrări de artă - poduri, 
tunele, viaducte - au structura de rezistenţă slăbită) şi reparaţii 
capitale (îndeosebi la instalaţiile de dirijare şi control ale circulaţiei 
feroviare). 

Menţinerea şi proliferarea acestor deficienţe ar putea afecta 
strategia integrării transporturilor feroviare naţionale în sistemul 
căilor de comunicaţii europene şi internaţionale, putând conduce 
chiar la izolarea României din acest punct de vedere. 

Pe fondul generalizării actelor de indisciplină se menţin 
premise de insecuritate, fiind previzibile evenimente, inclusiv 
catastrofe, la care se adaugă acţiunile distructive ale unor persoane, 
unele rămase încă neidentificate, asupra instalaţiilor (sustragerea 
cablurilor de alimentare şi semnalizare, a componentelor electronice 
şi transformatoarelor electrice, a aparatelor telefonice şi sârmelor din 
cupru ale traseelor aeriene de comunicaţii etc.), ca şi asupra căii de 
rulare şi lucrărilor de artă (aşezarea de obstacole), fapte care, prin 
modul de operare şi prin efectele deosebite ce se pot înregistra, 
atrag calificarea lor, în unele cazuri, ca adevărate acte de sabotaj. 

•  In sistemul naţional de telecomunicaţii persistă premise 
ori stări de insecuritate şi vulnerabilităţi în funcţionarea instalaţiilor, 
echipamentelor tehnice ori circuitelor fizice, care pot determina 
disfuncţionalităţi, dereglări esenţiale, blocaje şi paralizări ale 
traficului de telecomunicaţii în anumite zone, segmente şi direcţii de 
interes, cauzate atât de starea avansată de uzură fizică şi morală, 
de acţiunile umane de distrugere ori sustragere a cablurilor reţelelor 
publice de telefonie, cât şi de neasigurarea corespunzătoare a pazei 
şi protecţiei obiectivelor din acest domeniu. 

•  Si în alte sectoare industriale s-au înregistrat o serie de 
situaţii ale căror consecinţe sunt distrugerea, degradarea şi 
aducerea în stare de nefolosire a unor capacităţi de producţie. Mai 
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frecvente şi cu impact major asupra bunei funcţionări a complexului 
economic sunt cele din industria pentru apărare, 
chimie-petrochimie, construcţiile de maşini, metalurgie. 

•  De subliniat faptul că, în ultima perioadă, au fost identificate 
intenţii ale unor persoane care, sub diverse motivaţii, vizau 
comiterea de acte de diversiune prin provocarea de explozii şi 
incendii la instalaţii, îndeosebi din chimie şi petrochimie, a căror 
materializare ar fi avut urmări deosebite. 

Faţă de asemenea ameninţări, Serviciul Român de Informaţii a 
desfăşurat activităţi specifice de identificare a autorilor şi sesizare a 
organelor de urmărire penală în cazurile de la S.C. Petrobrazi S.A. 
Ploieşti, S.C. Arpechim S.A. Piteşti şi S.C. Danubiana S.A. 
Bucureşti; 

 
 identificarea faptelor şi actelor circumscrise fenomenului 

economiei subterane 
 Principalele canale de alimentare a economiei subterane se 
localizează în domeniul evaziunii fiscale şi vamale (diminuarea valorii sau 
a cantităţii declarate în vamă), contrabanda cu mărfuri, manoperele ilicite 
în gestionarea patrimoniului firmelor (conducerea intenţionat defectuoasă 
a evidenţelor, derularea unor operaţiuni fictive), concurenţa neloială, 
deturnarea de fonduri, preponderent în sfera agenţilor economici cu 
capital mixt sau exclusiv de stat, corupţia etc.. 
 

In peste 700 de situaţii, care se încadrau în categoria acestor 
fapte, Serviciul Român de Informaţii a sesizat organele abilitate: 
parchete locale, organe de poliţie şi alte instituţii de stat abilitate 
pentru a efectua control financiar. 

 

 Proliferarea acestor fapte este favorizată de anumite imperfecţiuni 
ale cadrului legislativ, începând de la existenţa unei multitudini de 
reglementări, mai ales în regimul vamal, care nu acoperă integral starea 
de fapt, şi continuând cu nivelul recunoscut ca ridicat al fiscalităţii, dar 
foarte scăzut al sancţiunilor, care nu sunt în măsură să stopeze acest 
fenomen, ci să-l încurajeze. 
 Interesul Serviciului Român de Informaţii pentru investigarea şi 
semnalarea fenomenelor de această natură este justificat de frecvenţa şi 
amploarea lor (conform estimărilor diferitelor surse, economia subterană 
ar reprezenta 35-45% din produsul intern brut), precum şi de efectele 
negative majore induse în economie: accentuarea dereglărilor existente; 
slăbirea tendinţelor de consolidare a mediului economico-financiar intern, 
crearea unui climat de instabilitate economică şi socială, pe fondul creşterii 
infracţionalităţii economice; strangularea fluxurilor spre bugetul de stat, cu 
consecinţe directe asupra limitării resurselor destinate satisfacerii unor 
nevoi vitale pentru starea de stabilitate economico-socială: învăţământ, 
sănătate, artă, cultură, infrastructură, apărare şi ordine publică. 
 Un gen aparte de fenomene subordonate, înscrise în aceeaşi 
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problematică, s-a manifestat în domeniul bancar, concretizându-se în 
modalităţi preferenţiale, deloc dezinteresate, de acordare a creditelor şi de 
finanţare, prin încălcarea unor prevederi exprese ale normelor legale, 
practicate de factori de conducere din cadrul sistemului în favoarea unor 
firme private în care sunt direct sau indirect implicaţi. Datele obţinute şi 
comunicate factorilor decizionali abilitaţi a lua măsurile de corecţie 
necesare au evidenţiat riscul proliferării acestor fenomene, conturându-se 
posibilitatea inducerii, atât la nivel micro, cât şi macroeconomic, a unor 
efecte greu predictibile. 
 Astfel, informaţiile deţinute relevă că situaţiile mediatizate din acest 
domeniu nu sunt singulare, cazuri similare regăsindu-se şi în cadrul altor 
instituţii bancare, generate de neexercitarea oportună a controlului bancar 
exterior legal instituit şi inexistenţa unor mecanisme interne proprii de 
protecţie a acţionarilor faţă de manevrele oneroase ale anumitor persoane 
cu funcţii de decizie. 
 Evaluarea tendinţelor de evoluţie a fenomenelor subsumate 
economiei subterane, din perspectiva constituirii de structuri organizate pe 
principii de tip mafiot în cadrul şi pe unele segmente economico-
financiare, evidenţiază faptul că acestea se află în fază incipientă, dar cu 
potenţial de proliferare şi amplificare, atât ca arie de extindere, 
complexitate şi intensitate, cât mai ales prin gravitatea delictelor. Specifice 
acestei etape sunt lupta pentru delimitarea teritoriilor şi a domeniilor de 
acţiune, precum şi preocupările sistematice de creare a unor puncte de 
sprijin la nivelul administraţiei de stat prin acte de corupere, şantaj sau alte 
forme de punere în dependenţă a unor factori decizionali. 
 Menţionăm că datele şi informaţiile obţinute de instituţia noastră în 
această sferă de probleme, cu consecinţe negative majore în domeniul 
economic, au făcut obiectul cooperării organizate şi permanente, inclusiv 
în cazuri concrete, cu structurile specializate din cadrul Inspectoratului 
General al Poliţiei, în vederea restabilirii legalităţii; 
 

 depistarea şi sesizarea riscurilor şi vulnerabilităţilor apărute 
în sistemul de protecţie a datelor, informaţiilor şi documentelor cu 
caracter secret de stat şi confidenţial 
 Datele obţinute în perioada de referinţă de Serviciul Român de 
Informaţii au evidenţiat menţinerea şi amplificarea împrejurărilor şi 
situaţiilor generatoare de vulnerabilităţi crescute în sistemul de protecţie a 
secretului de stat, determinate de insuficienţa, ambiguitatea şi caracterul 
eterogen al cadrului legislativ existent, înţelegerea greşită sau chiar 
răuvoitoare a transparenţei în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă, de 
nerespectarea normelor în vigoare, de ignoranţa şi indiferenţa factorilor 
responsabili care, în multe cazuri, se află la limita dintre neglijenţă şi 
infracţiune. 
 Deşi Legea siguranţei naţionale prevede, la art.18, că organele şi 
organizaţiile deţinătoare de secrete de stat - a căror activitate poate fi 
vizată prin acţiunile considerate, potrivit art.3, ameninţări la adresa 
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siguranţei naţionale - vor întocmi programe proprii de prevenire a scurgerii 
de informaţii cu caracter secret, care vor fi supuse avizării de specialitate a 
Serviciului Român de Informaţii, din evaluările făcute până în prezent 
rezultă că din cele peste 500 de organizaţii care elaborează, deţin şi 
gestionează asemenea date, nici 5% nu s-au conformat prevederilor 
legale menţionate şi nici celor stipulate de art.4 din Legea nr.14/1992. 
 De asemenea, s-a constatat că nici măcar reglementările emise de 
ministere, în domeniile pe care acestea le coordonează, nu sunt 
respectate de majoritatea societăţilor comerciale, regiilor autonome şi altor 
organisme în care se concentrează documente cu caracter de secret de 
stat sau confidenţial. 
 

Dezordinea şi neglijenţele în lanţ, precum şi deficienţele în 
sistemele proprii de protecţie au favorizat comiterea unor infracţiuni, 
astfel:  S.C. Delta S.A. Bucureşti a înstrăinat un număr mare de hărţi 
topografice, secrete de stat, către o firmă privată neautorizată să le 
deţină şi folosească, iar un fost angajat al Oficiului de Cadastru şi 
Organizare a Teritoriului Argeş şi-a însuşit ilegal două hărţi 
topografice militare. 

In cazurile menţionate, având în vedere săvârşirea unor 
infracţiuni, au fost sesizate organele de urmărire penală. 

 

 In materialele elaborate de Serviciul Român de Informaţii s-a 
subliniat faptul că imperfecţiunile cadrului legislativ au creat tot atâtea 
ocazii şi facilităţi unor cercuri de interese sau servicii specializate de a 
intra în posesia datelor şi informaţiilor cu caracter secret sau confidenţial. 
Măsurile specifice întreprinse în această direcţie au evidenţiat interesul 
deosebit al unor firme şi concerne de a obţine date secrete sau 
confidenţiale din sectoare şi ramuri strategice ori de importanţă naţională, 
precum: geologia, energetica nucleară, industria de apărare, petrochimia, 
construcţiile de maşini etc.. 
 Lipsa unei legi speciale adecvate în domeniu - singura în măsură să 
stabilească valorile economice, tehnico-ştiinţifice, financiar-bancare şi 
comerciale, de interes naţional şi strategic, care impun măsuri de protecţie 
şi apărare - constituie un factor de risc major pentru siguranţa naţională. 
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Capitolul 2 
 
 

Activitatea de contraspionaj 
 
 Activitatea de contraspionaj a Serviciului Român de Informaţii - 
concretizată în cazuri finalizate, aflate sub control preventiv sau într-un 
stadiu avansat de documentare - a cunoscut, în perioada de referinţă, un 
grad ridicat de complexitate, impus atât de diversitatea mijloacelor 
folosite pentru realizarea obiectivelor urmărite de serviciile speciale 
străine pe acest spaţiu, cât şi de multitudinea domeniilor de interes 
pentru acestea. 
 In aceste condiţii, aparatul de contraspionaj al Serviciului Român de 
Informaţii a continuat să acţioneze cu eforturi sporite pentru asigurarea 
culegerii, verificării şi valorificării datelor necesare cunoaşterii, prevenirii şi 
contracarării actelor de spionaj, trădare şi altor ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale. 
 

 Evaluarea datelor ce se deţin atestă că, deşi s-a acţionat după 
principiile spionajului total şi în intervalul ultimului an, ameninţările de 
acest gen la adresa siguranţei naţionale a României au continuat să 
vizeze în mod deosebit domeniile economic, comercial şi 
tehnico-ştiinţitific. 
 Astfel, reprezentanţi ai unor importante servicii secrete au acordat o 
atenţie particulară sectorului energetic, cu concentrare prioritară asupra 
unor domenii speciale ale acestuia. 
 

•  In acest sens, un cadru de spionaj aflat în ţara noastră sub 
acoperire oficială, speculând tarele caracteriale ale unui cetăţean 
român ce ocupase anterior o funcţie importantă într-un obiectiv de 
interes naţional, l-a determinat treptat să-i furnizeze date şi 
documente secrete privind tehnologia aplicată şi măsurile de 
siguranţă ale obiectivului. După documentarea faptelor, concomitent 
cu luarea măsurilor de prevenire a prejudiciilor, cazul a fost 
semnalat Parchetului, care a început urmărirea penală asupra 
cetăţeanului român. 

•  In alte cazuri s-a controlat şi documentat activitatea de 
spionaj a doi agenţi străini prezenţi în ţara noastră în cadrul unui 
contract de asistenţă tehnică, ce au sustras şi încercat să scoată în 
exterior documentaţii ale unor invenţii româneşti de mare valoare şi 
alte date clasificate ca secrete economice, prin care ulterior s-ar fi 
creat serioase pagube, putându-se ajunge chiar în situaţia ca, 
pentru realizarea a noi coooperări în domeniu, partea română să fie 
obligată să plătească rezultatele propriilor cercetări. In ambele 
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situaţii a fost sesizat Parchetul General. 
•  La semnalările noastre, prin intervenţii oportune, factori 

administrativi şi de decizie din două unităţi economice de interes 
naţional au dejucat, de asemenea, manevrele periculoase ale unor 
agenţi de spionaj care urmăreau să acceadă la informaţii secrete 
privind resurse energetice. 

 

 Aparatul de contraspionaj a fost confruntat, de asemenea, cu acţiuni 
ale unor servicii speciale străine generate de interesul deosebit manifestat 
pentru cunoaşterea potenţialului altor ramuri economice cu valenţe 
strategice, între care explorarea, exploatarea şi prelucrarea petrolului. 
 

Edificatoare sunt acţiunile întreprinse asupra unui specialist 
român, angajat într-un institut de cercetări şi proiectări tehnologice, 
cu acces la secrete de stat privind rezerve subterane din diferite 
zone ale ţării. După ce a fost pus în dependenţă prin oferirea unor 
importante avantaje materiale, cetăţeanul român a copiat, în secret, 
informaţii confidenţiale stocate în baza de date a institutului în 
vederea predării lor unui cadru de spionaj. In baza probelor 
administrate, la sesizarea noastră, organele parchetului au început 
urmărirea penală asupra celui în cauză. 

 

 O ofensivă sporită a cunoscut spionajul militar, orientat cu 
precădere spre cunoaşterea strategiei de securitate naţională, a evoluţiei 
raporturilor cu N.A.T.O., U.E.O., statele vecine şi alte puteri, a alianţelor 
încheiate sau în stadiu de negociere, a potenţialului şi gradului de utilizare 
a industriei de apărare, a unor acţiuni ori proiecte de cooperare în materie 
cu parteneri externi. De ultimă oră, sunt semnalate preocupări insistente 
pentru obţinerea de informaţii detaliate privind capacitatea de 
mobilizare şi ripostă a forţelor noastre armate, în situaţia unei 
agresiuni sau a altor pericole la adresa integrităţii ţării. 
 

•  Dintre finalizările aparatului de contraspionaj pe această 
linie menţionăm cazul numitului Perlog Traian, condamnat la 8 ani 
închisoare şi 4 ani interzicerea unor drepturi, pentru încercarea de a 
crea - la cererea unui important serviciu de spionaj, care îl recrutase 
- o reţea, prin care să culeagă informaţii despre: amplasarea, 
planurile de luptă, instruirea cadrelor unor unităţi militare, parametrii 
armamentului şi muniţiei din dotare, contracte militare secrete şi 
altele. 

•  Sub acoperirea preocupărilor caritabile, un străin - agent de 
spionaj, stabilit pe raza unui judeţ din Transilvania - a cultivat relaţii 
cu ofiţeri dintr-o unitate militară şi din poligonul aferent acesteia, 
care, în schimbul unor atenţii substanţiale, i-au facilitat accesul în 
locurile respective, unde a efectuat foto-filmări. Totodată, a 
manifestat un interes suspect faţă de aplicaţiile militare realizate în 
zonă. 
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 Din analiza informaţiilor verificate rezultă că o atenţie deosebită este 
acordată şi domeniilor politic şi social, de unde se urmăreşte obţinerea 
de date despre structurile de putere, departamente, agenţii de reformă şi 
restructurare, partide politice, sindicate, minorităţi naţionale - mai ales 
privind etnici maghiari şi ţigani. Este vizată, în fapt, depistarea, pe baza 
unor caracterizări şi date de intimitate, a unor situaţii de vulnerabilitate a 
personalului angrenat în atari structuri, slăbiciuni care să poată fi 
exploatate tendenţios sau în interes operativ. 
 

 Aşa, de exemplu, mai multe cadre de spionaj manifestă 
preocupări insistente pentru a intra în contact cu unii lideri ai ţiganilor 
sau membri de familie ai acestora, pentru a-i exploata cu privire la 
poziţia lor faţă de statul român şi eventualele disponibilităţi în 
angrenarea lor în activităţi propagandistice defavorabile României. 
De asemenea, întocmesc fişe detaliate despre conducători de 
departamente, lideri şi militanţi ai unor partide, mai ales din rândul 
tinerilor. 

 

 In ce priveşte politica externă, se are în vedere identificarea, de pe 
poziţii concurenţiale, a obiectivelor de etapă ale integrării ţării noastre în 
structurile politice, economice şi de securitate euro-atlantice, posibilităţile 
de a specula unele dificultăţi în raporturile cu state vecine sau apropiate, 
precum şi iniţiative ale României (care nu concordă cu planurile şi acţiunile 
unor cercuri străine) vizând aplanarea şi soluţionarea conflictelor sau 
dezamorsarea stărilor de criză latente existente în regiune. 
 

In acest sens, este de semnalat interesul unor cadre şi agenţi 
de a evalua, pe căi informative, problemele raporturilor României cu 
Republica Moldova, Ungaria şi R.F.Iugoslavia. 

 
 In preocupările unor servicii secrete străine, culegerea de 

informaţii a fost permanent corelată cu acţiuni de influenţare şi 
dezinformare, unele de o acută periculozitate datorită componentei 
lor diversionist-destabilizatoare. 
 Astfel, în perioada de referinţă, a continuat lansarea, prin agenţi de 
influenţă, sub coordonarea unor cadre de spionaj, a diferitelor teze şi idei 
concepute şi prezentate în moduri menite să favorizeze însuşirea lor 
de către factori decizionali în domeniile politic, economic şi 
militar-strategic sau, după caz, să permită manipularea anumitor 
segmente socio- profesionale prin inducerea şi/sau agravarea stării de 
nemulţumire a acestora. Prioritar, s-a urmărit determinarea adoptării 
anumitor atitudini şi poziţii, la nivel de stat, în raporturile cu alte ţări. 
 

 
 In acest sens, sunt relevante îndeosebi presiunile 

exercitate, din mai multe direcţii, prin care s-a avut şi continuă să se 
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aibă în vedere: determinarea conducerii ţării să renunţe la exigenţele 
privind stipularea unor prevederi în acorduri sau tratate bilaterale; 
acceptarea reconstituirii unor foste structuri economice regionale, pe 
fondul sublinierii dezinteresului cu care alte mari forţe 
industrial-bancare tratează ţările zonei; tergiversarea integrării 
României în structurile politico-militare vest-europene, în care 
promisiunile privind garanţiile de securitate alternează cu 
avertismente şi respingeri iritate ale orientărilor şi demersurilor 
diplomatice româneşti pe această linie; descurajarea unora dintre 
acţiunile şi tendinţele ce pot concura la normalizarea relaţiilor cu 
Republica Moldova. 

 

 De asemenea, ne-am confruntat cu ample acţiuni 
propagandistice, având ca scop prezentarea în exterior a unei imagini 
deformate asupra realităţilor româneşti. S-au obţinut date concludente 
că, în mod persistent, emisari ai unor servicii secrete străine aflaţi în 
România au acordat atenţie exclusiv aspectelor de natură a contribui la 
confirmarea unor idei preconcepute, procedând, după caz, la interpretări 
tendenţioase, desprinderi din context ori chiar inventarea de fapte sau 
împrejurări, prin sfidarea adevărului. 
 

Sunt elocvente datele obţinute în procesul muncii informativ- 
operative ce semnalează lansarea, de pe diferite spaţii, de aserţiuni 
conform cărora, şi în prezent, România continuă să fie o "ţară 
nesigură politic, economic şi social, confruntată cu grave disensiuni 
interetnice, ce ar putea degenera în conflicte deschise, periculoase  
pentru stabilitatea  întregii regiuni". 

 
 Din analiza datelor obţinute în perioada la care se referă prezentul 

raport, urmare a activităţii specifice, a rezultat (aşa cum poate fi observat şi 
din unele cazuri date spre exemplificare) că în această etapă un loc 
important l-a ocupat cultivarea, punerea în dependenţă şi racolarea 
anumitor persoane pretabile la trădare, care au acces direct sau indirect 
la informaţiile căutate. 
 In acelaşi timp, este demn de semnalat faptul că, paralel cu 
utilizarea mijloacelor clasice (agentura), unele servicii speciale 
folosesc şi multe alte modalităţi, adaptate particularităţilor 
obiectivelor urmărite şi dinamicii proceselor economice şi 
social-politice interne. 
 Astfel, în rândul experţilor firmelor străine angajate de autorităţile 
române pentru consultanţă şi asistenţă de specialitate au fost 
identificate persoane cu preocupări informative. De altfel, pe fondul unor 
ambiguităţi ale clauzelor contractuale, spectrul larg al serviciilor oferite a 
fost, treptat, "convertit" de străinii interesaţi pentru acces (neautorizat) la 
secrete deţinute de unităţile la care au fost acreditaţi. In acest cadru, ca 
factor favorizator, a fost semnalată predispoziţia unor autohtoni de a se 
lăsa cu uşurinţă exploataţi informativ. 
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 Periculozitatea demersurilor cadrelor şi agenţilor ce 
acţionează în sensul arătat este evidenţiată, între altele, de 
insistenţa cu care solicită conducătorilor unor instituţii teritoriale 
de sinteză date, care nu sunt destinate publicităţii, referitoare la 
principalele obiective speciale, rezultate ale unor cercetări şi 
resurse din raza de competenţă. 

 

 Alţi agenţi străini au recurs la constituirea de bănci de date private, 
iar în prezent sunt preocupaţi de articularea lor într-o reţea proprie, care 
să acopere întreg teritoriul ţării, existând intenţii de racordare a acesteia la 
circuite informaţionale externe, care oferă unui cerc larg de interesaţi 
informaţii confidenţiale obţinute fraudulos, iar prin înlăturarea din circuit a 
băncilor de date autohtone autorizate pun uneori la dispoziţie analize şi 
evaluări tendenţioase ori eronate, ce prejudiciază interese majore ale 
statului român. 
 

• Imperativele restructurării economice şi interpretările  
extensive date de unii  factori decizionali conceptului de deschidere 
în relaţiile cu exteriorul au încurajat anumite firme străine, altele 
decât cele autorizate prin contracte guvernamentale, să se 
angreneze în realizarea de analize-diagnostic, studii de fezabilitate 
asupra unor întreprinderi sau chiar ramuri economice, sinteze 
privind oportunităţi de afaceri ş.a.. Atrage atenţia faptul că, în astfel 
de situaţii, aproape fără excepţie, ofertele au fost însoţite de solicitări 
privind aprobarea accesului prealabil la "toate informaţiile utile" 
iniţierii măsurilor de punere în aplicare a proiectelor respective, fără 
a oferi însă garanţii asupra respectării confidenţialităţii şi obligaţii de 
despăgubire în cazul producerii unor prejudicii. 

 

 Cazurile aflate în stadiu avansat de investigare şi documentare 
evidenţiază o altă modalitate utilizată pentru accesul la date şi documente 
secrete, constând în influenţarea şi susţinerea materială a unor 
autohtoni, care au deţinut funcţii înalte în aparatul de stat ori în 
unităţi economice, pentru a constitui societăţi private cu acelaşi 
profil. Se are în vedere faptul că aceştia vor aduce în noile firme întregul 
lor bagaj de informaţii, iar patrimoniul structurilor astfel constituite va fi 
îmbogăţit şi datorită relaţiilor personale de la fostul loc de muncă. 
 

Sunt edificatoare cazurile unui fost demnitar şi, respectiv, unui 
fost cercetător ştiinţific, care, sub atenta îndrumare a unor cadre de 
spionaj, au înfiinţat firme în care au organizat, de la început, bănci 
informaţionale, unde au stocat şi date procurate de la organisme 
centrale ale statului şi alte instituţii importante. Verificările atestă că 
asemenea informaţii au fost transmise unor servicii secrete străine, 
prin mijloace şi metode necontrolabile. 
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 In perioada de referinţă au fost identificate ca surse potenţiale de 
pericol pentru valorile ce definesc siguranţa naţională şi anumite 
preocupări ale unor societăţi de asigurări străine ce activează pe 
teritoriul României şi care, în timp, şi-au creat adevărate structuri 
informative din rândul agenţilor de teren, cuprinzând inclusiv persoane 
cu pregătire superioară, cadre militare active sau în rezervă, frecvent 
semnalate că manifestă interes pentru date şi informaţii ce exced obiectul 
de activitate declarat al firmelor. In plus, sub acoperirea lor se transferă în 
exterior importante fonduri financiare fără plata taxelor legale, acţiuni prin 
care se produc serioase daune statului român. 
 Din analiza cazurilor în lucru rezultă că cercuri şi servicii de 
informaţii străine folosesc tot mai frecvent pentru realizarea intereselor lor 
- drept acoperire - misionarii cultici trimişi în România. Unii dintre 
aceştia şi-au stabilit reşedinţa în zone de interes strategic, pe lângă 
obiective militare, menţin o legătură strânsă între ei, cu o coordonare 
strictă a acţiunilor pe care le întreprind, prelucrează şi stochează datele ce 
le culeg, dispun de aparatură şi calculatoare de prelucrare automată şi 
transmitere a datelor, au fost surprinşi fotografiind şi filmând în preajma 
unor obiective şi unităţi militare, întocmesc fişe personale autohtonilor pe 
care-i racolează, în conţinutul cărora sunt întrebări de natură să conducă 
la exploatarea lor informativă. 
 

Cu asemenea preocupări au fost semnalaţi patru cetăţeni 
străini, dintre care  unul absolvent al unei academii militare de 
informaţii, stabiliţi în România în localităţi diferite, pentru a asigura o 
cât mai mare acoperire teritorială, toţi dispunând de aparatură 
specifică de fotofilmare, stocare şi prelucrare a informaţiilor. 

 
 Un sector aparte al activităţii generale de contraspionaj l-au 

constituit acţiunile de sesizare, prevenire şi contracarare a ofensivei 
declanşate de servicii speciale străine, în special de cele ale statelor 
limitrofe, în scopul penetrării informative şi dezinformării S.R.I.. 
 Informaţii certe şi acţiuni aflate sub control evidenţiază că unele 
dintre acestea au angrenat în activităţi informative ce au vizat instituţia 
noastră foşti ofiţeri de informaţii. 
 

•  Semnificativă în acest sens este acţiunea unui serviciu de 
spionaj  care, folosind calităţile, cunoştinţele şi experienţa unui ofiţer 
de informaţii în rezervă dintr-un oraş din Transilvania, l-au dirijat şi 
sprijinit material pentru a-şi consolida poziţia şi relaţiile la vârf, atât 
pe plan local, cât şi central. Ulterior, acesta a fost angrenat în 
culegerea de date despre foştii săi colegi, preocupările acestora, 
precum şi pentru acoperirea unor activităţi de spionaj ale structurilor 
informative speciale ale statului vecin pe teritoriul României. 

•  Asemănător a acţionat alt serviciu de informaţii, care, pe 
baza rezultatelor studiului efectuat asupra unui ofiţer (aflat în 
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activitate) dintr-un judeţ din zona de sud a ţării, valorificând în scop 
de şantaj legătura extraconjugală a acestuia cu o cetăţeană din ţara 
respectivă, a realizat racolarea celui în cauză. Ulterior, după ce a 
fost luată măsura trecerii în rezervă a ofiţerului, s-a încercat 
utilizarea fondului de relaţii de care acesta dispunea în continuare, 
prin dirijarea lui în direcţia exploatării informative a foştilor colegi, 
datele vizate acoperind un spectru larg de interes pentru serviciul 
respectiv. 

 

 Totodată, aparatul de contraspionaj a identificat mai multe acţiuni în 
care dezinformarea s-a combinat, după reguli de înalt profesionalism, 
cu încercări de penetrare a structurilor informative româneşti. 
 Un interes aparte au manifestat serviciile de informaţii ale ţărilor 
vecine pentru culegerea de date în legătură cu nivelul de cunoaştere şi 
control realizat de Serviciul Român de Informaţii pentru asigurarea 
respectării embargoului, cu posibilităţile de încălcare a acestuia, dar şi 
referitoare la poziţia instituţiei în raport cu interesele concurente ale ţărilor 
implicate în conflictul militar din fosta Iugoslavie. 
 

Elocvent este cazul unui membru marcant al unui grup etnic 
din Banat, cu o poziţie favorabilă faţă de unul dintre statele aflate în 
conflict pe spaţiul ex-iugoslav, care, aflându-se în contact operativ 
cu serviciul de informaţii al ţării respective, a fost dirijat să cultive 
cadrele de informaţii ale unei secţii judeţene din proximitatea 
frontierei, cu care se afla în legătură, în scopul stabilirii dispozitivelor 
informative de control în zonă, a agenturii care se deplasează în 
cadrul micului trafic de frontieră, precum şi pentru identificarea 
ofiţerilor S.R.I. care eventual ar fi implicaţi în activităţi de încălcare a 
embargoului. 

 
 In perioada analizată, au fost identificate şi luate în atenţia 

aparatului de contraspionaj, pentru preocupări ce se constituie în 
ameninţări la adresa siguranţei naţionale, 65 de noi cadre de spionaj, 
agenţi şi legături - informative sau de altă natură - ale acestora din 
rândul autohtonilor. 
 Cazurile suspecte de spionaj sau trădare au făcut obiectul unor 
măsuri active de prevenire, control, documentare  şi contracarare 
adecvate. 
 Astfel, pentru fapte infracţionale pe profil, în anul 1995, o persoană a 
fost judecată şi condamnată, iar în patru cazuri organele Parchetului 
desfăşoară urmărirea penală. 
 Asupra unui număr de 30 agenţi străini, depistaţi că manifestă 
interes pentru culegerea de date secrete sau nedestinate publicităţii, 
studierea şi cultivarea anumitor autohtoni în scop de exploatare 
informativă, de racolare a celor pretabili la trădare, iniţierea de acţiuni cu 
caracter diversionist sau alte fapte de natură a leza interese ale României, 
s-au întreprins măsuri preventive adecvate. 
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 In anumite acţiuni, având în vedere interese operative sau de altă 
natură ce făceau inoportună finalizarea acestora prin demascarea faptelor 
infracţionale ale elementelor urmărite, s-au întreprins alte măsuri specifice, 
cu rezultate pozitive. 
 

• In acţiunile duse asupra a două cadre de spionaj identificate 
cu preocupări pentru culegerea de informaţii politico-sociale, 
economice şi militar-strategice din mai multe provincii istorice 
româneşti, sens în care unul a recurs la crearea unei reţele 
autohtone, s-au întreprins măsuri ofensive de penetrare 
informativă, ce permit atât ţinerea sub control a activităţii lor, cât şi 
cunoaşterea unor elemente din tematicile informaţiilor căutate de 
servicii speciale străine pe teritoriul statului român. 

 

 Pentru prevenirea şi anihilarea unor ameninţări, în cooperare cu alte 
structuri informative, aparatul de contraspionaj a asigurat documentarea şi 
demascarea faptelor infracţionale ale unor cetăţeni străini ale căror 
activităţi se plasau la confluenţa spionajului cu acte ce atentau la ordinea 
publică. Pe această bază, 3 cetăţeni străini au fost declaraţi 
indezirabili de autorităţile române. 
 De asemenea, mai multe cazuri de străini au fost semnalate altor 
organe de stat pentru fapte de competenţa acestora, dintre care unele 
acţiuni au fost finalizate prin arestare, întreruperea dreptului de şedere 
sau expulzare. 
 In afara cazurilor menţionate în prezentul raport, aparatul central şi 
teritorial de contraspionaj are în lucru şi alte acţiuni, în care preocupările 
informative sau de altă natură ale unor cadre, agenţi de spionaj şi legături 
ale acestora din rândul autohtonilor sunt cunoscute şi documentate sub 
aspect operativ, dar, luându-se în considerare interese majore ale 
României în raporturile cu alte state, în asemenea cazuri măsurile 
adoptate s-au limitat la menţinerea lor sub control, desfăşurându-se numai 
cele de prevenire şi neutralizare. 
 Pe baza datelor obţinute în procesul muncii informativ-operative 
privind ameninţări la adresa siguranţei naţionale sau premise ale acestora, 
pe lângă eforturile susţinute întreprinse pentru descifrarea lor operativă, 
s-a acţionat concomitent pentru informarea oportună a factorilor de 
decizie abilitaţi a lua măsuri de contracarare şi înlăturare a 
vulnerabilităţilor sesizate în domeniul lor de activitate. 
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Capitolul 3 
 

Apărarea ordinii constituţionale 
 
 Ansamblul ameninţărilor la adresa ordinii constituţionale s-a 
menţinut, în intervalul de referinţă, pe aceleaşi coordonate - consemnate 
anterior în rapoartele Serviciului Român de Informaţii - ale extremismului 
politic pe baze ideologice, respectiv etnice, alimentat atât de surse 
interne, cât şi externe. 
 
 Analiza datelor şi informaţiilor obţinute în activitatea specifică a 
instituţiei noastre conduce la aprecierea că, pe fondul unor preocupări 
legitime de prezervare a identităţii culturale a minorităţilor naţionale şi în 
contextul redefinirii raporturilor economice, politice şi de securitate între 
ţările din regiune, au continuat - într-o cadenţă, cu intensitate şi eforturi de 
concertare accentuate - acţiuni care pun în cauză atributele 
fundamentale ale statului român sau aduc atingere securităţii sale. 
 Reţin atenţia îndeosebi acele informaţii care atestă conturarea unei 
campanii, susţinută de organizaţii neguvernamentale din ţări vecine sau 
apropiate României, care - fără implicarea formală a oficialităţilor, dar şi în 
absenţa unor gesturi de descurajare explicită din partea acestora - reia şi 
promovează, în forme ostile, amplu mediatizate, teze revizioniste vizând 
părţi din teritoriul ţării noastre, negând, în mod periculos, validitatea 
reglementărilor bilaterale şi internaţionale în vigoare şi pe care se 
întemeiază echilibrul şi stabilitatea întregului continent. 
 In intervalul analizat, Serviciul Român de Informaţii a identificat, 
investigat şi informat instituţiile abilitate în legătură cu asemenea acte 
care aduc atingere, sfidează ori contestă ordinea constituţională şi 
tind să eludeze sau să se opună autorităţii suverane a statului 
român, acte periculoase pentru siguranţa naţională şi prin suportul 
propagandistic care le este asociat, prin tensiunile cu potenţial 
destabilizator pe care le induc în interiorul societăţii româneşti, prin 
prejudiciile aduse relaţiilor externe, implicit securităţii externe a României. 
 Fără a încerca să diminuăm gravitatea unor iniţiative şi demersuri 
anticonstituţionale puse la cale de către etnici maghiari din ţara noastră 
doritori de popularitate, profituri materiale rapide şi poziţii politice 
semnificative în cadrul comunităţii lor, trebuie să subliniem că acestea nu 
au avut impactul scontat în rândul populaţiei maghiare, adeptă pe 
ansamblu a dialogului şi acţiunii politice în detrimentul confruntărilor cu 
autorităţile de stat şi populaţia majoritară. Mai mult chiar, în unele situaţii, 
etnici maghiari, inclusiv personalităţi reprezentative din rândul acestora, au 
criticat şi dezavuat unele acţiuni revendicative etnice de factură 
extremistă, avansând propuneri constructive menite să conducă la 
rezolvarea unor probleme prin demersuri ce exclud elemente de 



28/43 
  

intoleranţă şi rivalitate între minoritatea maghiară şi populaţia majoritară. 
 Evaluarea situaţiei informativ-operative conturate în perioada 
considerată evidenţiază că, în contrast cu atitudinea caracteristică marii 
majorităţi a etnicilor maghiari, ponderea preocupărilor promotorilor 
autonomismului separatist s-a deplasat de la elaborările doctrinare la 
acţiuni publice constând în: declaraţii cu caracter provocator; 
instituirea unor structuri organizatorice care forţează deliberat 
limitele legislaţiei interne; asumarea deschisă, programatică a unor 
obiective contrare ordinii de drept; declanşarea unei ample campanii 
propagandistice susţinută pe informaţii denaturate sau false şi care, 
pe de o parte, denigrează statul român, discreditează politica 
autorităţilor şi victimizează etnia maghiară, iar pe de altă parte 
urmăreşte "politizarea masivă a maghiarimii", respectiv lărgirea 
bazei de susţinere pentru escaladarea programului autonomist-
separatist. 
 Datele şi informaţiile de profil obţinute de S.R.I. în intervalul la care 
se referă raportul subliniază că, pe fondul unor ezitări ale instituţiilor de 
stat abilitate de lege să intervină, s-a accentuat tendinţa acţiunilor 
antistatale de factură autonomistă şi revizionistă de a depăşi faza 
clandestinităţii, multe dintre acestea fiind etalate în cadrul unor 
activităţi publice (administrative, politice, sociale, culturale, educative 
etc.), prilejuri cu care sunt dezbătute şi adoptate hotărâri a căror aplicare 
ar afecta exerciţiul suveranităţii statului român în interiorul graniţelor 
sale. 
 Astfel de hotărâri şi documente programatice cuprind prevederi 
exprese relativ la autonomie, inclusiv la autonomia teritorială, precum şi 
la structuri politice, sociale şi administrative ce susţin şi conduc la 
realizarea autonomiei pe criteriu etnic (Consiliul Reprezentanţilor 
Unionali, consiliile autoguvernărilor pe ţară şi teritoriale etc.). 
 Analiza acestor documente şi a informaţiilor obţinute prin mijloace 
specifice de S.R.I. relevă intenţia creării unui sistem instituţional 
propriu pentru "comunitatea autonomă a maghiarilor din România" 
şi, îndeosebi, a unui sistem anticonstituţional de administrare locală, 
exclusiv pentru unităţile administrative în care trăiesc într-un procent 
însemnat persoane aparţinând minorităţii maghiare (Consiliul Naţional 
pentru Autoguvernare, Consiliul Consultativ din Secuime). In acelaşi scop, 
se acţionează pentru înfiinţarea unei reţele neautorizate a 
"învăţământului maghiar din România", subordonată şi integrată 
unuia din exterior, prin crearea, în mai multe localităţi din Transilvania, a 
unor unităţi de învăţământ de grad universitar şi postuniversitar, arondate 
la instituţii de  învăţământ superior ori alte organisme din străinătate, 
subvenţionate şi asigurate din afară cu personal şi material didactic. 
 Perioada de referinţă a fost marcată şi de acţiuni vizând lărgirea 
bazei de sprijin a mişcării autonomiste în rândul altor minorităţi etnice, 
încercându-se, uneori printr-o "politizare" cu tentă agresivă, 
prezentarea eşecurilor înregistrate în această privinţă drept "dovezi" care 
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ar proba o aşa-zisă intoleranţă a populaţiei majoritare româneşti, un 
asemenea caz  înregistrându-se în localitatea Cleja din judeţul Bacău. 
 
 Serviciul Român de Informaţii a identificat şi documentat numeroase 
activităţi în care sunt implicate forţe grupate în jurul unor formaţiuni  
politice radicale de sorginte ungară sau ale cercurilor revizioniste ale 
emigraţiei maghiare, preocupate să blocheze dialogul româno-ungar 
şi să stimuleze tensiunile dintre cele două ţări. 
 
 Un volum semnificativ de informaţii obţinute de S.R.I. dezvăluie 
susţinerea, orientarea şi coordonarea sistematică a acţiunilor 
autonomist-separatiste şi revizioniste maghiare de către cadre 
aparţinând unor structuri informative străine din ţări interesate în 
menţinerea stării tensionale şi de nesiguranţă în zonă. 
 In acelaşi timp, cooperând în direcţia atingerii unor obiective 
neorevizioniste şi autonomist-separatiste comune, reprezentanţi ai 
unor structuri speciale străine interesate îşi coordonează acţiunile 
întreprinse împotriva României cu cele derulate pe spaţii învecinate, 
atât în plan informativ, cât şi în ce priveşte realizarea unor diversiuni 
vizând subminarea demersurilor politice româneşti în foruri şi organisme 
internaţionale. 
 

* 
*        * 

 
 
 
 Grupările politice de sorginte ideologică extremistă evoluează în 
sensul unei maturizări lente, concretizate printr-un proces sinuos de 
reorganizare, omogenizare şi modernizare, pe fondul preocupărilor 
susţinute de a-şi îmbunătăţi imaginea publică şi de a-şi spori audienţa, 
sprijinindu-se pe un discurs propagandistic aproape cu totul eliberat, în 
ultima perioadă, de complexe istorice. 
 

 Activităţile orientate către extrema stângă au cunoscut, potrivit 
datelor şi informaţiilor deţinute de S.R.I., o curbă ascendentă, 
reprezentanţii acestui curent trecând treptat de la starea de expectativă la 
exprimarea şi la susţinerea publică a ideilor totalitariste de sorginte 
comunistă, la încercări de reorganizare a fostului Partid Comunist 
Român, de legalizare a unor formaţiuni politice de această expresie 
sau de închegare a unor nuclee şi structuri cu o asemenea ideologie. 
 Fără a aduce atingere directă valorilor fundamentale ale statului de 
drept, asemenea grupări continuă să funcţioneze ilegal, persistând 
totodată încercările de obţinere a autorizării unor formaţiuni al căror 
caracter a fost disimulat într-unul "istoric-filosofic şi sociologic". 
 Prin numărul de aderenţi se detaşează "Partidul Comunist Român 
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- Târgu Jiu", care, nefiind înscris în registrul partidelor politice, ca urmare 
a respingerii cererii de legalizare de către organele judecătoreşti, 
desfăşoară activităţi ce vin în contradicţie cu prevederile Decretului-Lege 
nr.8/31 decembrie 1989. 
 

In intimitate, unii lideri ai acestui "partid" fac frecvent afirmaţii 
referitoare la necesitatea tragerii la răspundere a celor care - în 
viziunea lor - "au trădat interesele ţării în 1989 şi au dus 
România la dezastru". Un lider de filială din vestul ţării susţine că 
"dacă partidul nu trece la acţiuni clare, comuniştii din judeţ, 
înfruntând orice risc, sunt pregătiţi să încarce câteva camioane 
pentru a trece la acţiuni teroriste, având şi surse de procurare a 
materialelor explozive". 

Organizatorul unei filiale din Moldova a aceluiaşi "partid" 
afirmă că, în eventualitatea că vor prelua puterea, "toţi cei care au 
dus ţara la dezastru vor fi traşi la răspundere şi li se va da foc 
pentru a arde ca nişte torţe vii". 

 
 Liderul unui nucleu comunist din zona de sud a ţării, după eşecul 
înregistrat în  legalizarea unor formaţiuni de această factură, a încercat şi 
organizarea unei aşa-zise "opoziţii comuniste", articulate din mai multe 
grupări. 
 

Cel în cauză a afirmat că va deveni "un extremist comunist, 
în condiţiile în care se va împiedica apariţia unui nou partid cu 
această ideologie". In context, a modificat sigla formaţiunii pe care 
intenţionează să o legalizeze, ataşând la simbolurile iniţiale (steaua 
în cinci colţuri şi, respectiv, secera şi ciocanul) un pistol şi a difuzat 
în locuri publice fluturaşi cu noua siglă  în lunile decembrie 1994 şi 
ianuarie 1995. 

 
 Incercări de constituire a unor structuri comuniste au mai avut loc şi 
în judeţele Argeş, Dolj, Timiş, Cluj, Mureş, Arad, Maramureş, Olt, 
Mehedinţi, Prahova, Bacău, Neamţ, Constanţa şi municipiul Bucureşti. 
 Acţiunile propagandistice desfăşurate de grupările comuniste 
au îmbrăcat, în principal, forma publicării de articole şi difuzării de 
înscrisuri în care se face apologia regimului totalitar, unele având şi 
caracter extremist. 
 

In luna iulie 1995, în judeţul Bacău au fost difuzate înscrisuri în 
care se lansează apeluri la folosirea unor mijloace violente de 
anihilare a instituţiilor democratice şi de lichidare a reprezentanţilor 
acestora: "Au trecut 5 ani de la lovitura de stat 
legionaro-fascistă. Care sunt rezultatele contrarevoluţiei: 
subminarea economiei naţionale, suprimarea libertăţii prin 
sărăcie, lichidarea speranţei tineretului... Să nu ne lăsăm 
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păcăliţi de cei din conducerea ţării, să trecem la acţiune, să 
cerem lichidarea completă a acestora. A sosit clipa 
răzbunării...". 

 
 

 Informaţiile obţinute prin acţiuni specifice de către lucrătorii 
instituţiei noastre evidenţiază faptul că în aria extremismului de dreapta 
s-au intensificat demersurile pentru realizarea unei formaţiuni politice 
unice bazată pe "doctrina naţionalist-creştină" şi, în paralel, pentru 
refacerea structurilor specifice fostei Mişcări Legionare. 
 Astfel de activităţi s-au extins la nivelul întregii ţări, datele şi 
informaţiile obţinute relevând acţiuni mai susţinute în judeţele Alba, 
Braşov, Constanţa, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Iaşi, Galaţi, Gorj, Prahova, 
Neamţ, Sibiu, Suceava, Timiş, Vâlcea, Vrancea şi în municipiul Bucureşti. 
 In acest proces sunt implicate activ grupările legionare din 
străinătate interesate în realizarea unităţii de acţiune a "Mişcării", care 
trimit în ţară emisari, acordând sprijin moral, material şi financiar. 
 In plan propagandistic este caracteristică intensificarea continuă a 
acţiunilor şi diversificarea mijloacelor folosite, cu accent pe redactarea, 
tipărirea şi difuzarea de articole şi lucrări cu caracter memorialistic, 
reeditarea de broşuri şi volume cu conţinut legionar, multiplicarea, 
audierea şi vizionarea unor casete având înregistrate cântece şi cuvântări 
ale unor conducători istorici, organizarea de colocvii şi dezbateri. Aceste 
activităţi sunt destinate schimbării imaginii "Mişcării" în rândul opiniei 
publice, dar mai ales transmiterii ideilor legionare către noile generaţii. 
 

Lucrările "Pentru legionari" de C.Z. Codreanu, "Studii 
legionare" de Faust Brădescu, "Garda de Fier" de Grigore 
Opriţa, "Era libertăţii - Statul naţional legionar" şi "Istoria 
mişcării legionare" de Horia Sima şi altele, editate într-o 
adevărată escaladă, conţin şi aspecte ce se constituie în incitări la 
acţiuni extremiste. Astfel, în "Pentru legionari" este semnificativă 
reproducerea îndemnului lui C.Z. Codreanu: "Să nu uitaţi că 
săbiile pe care le-aţi încins sunt ale neamului, în numele lui le 
purtaţi, deci în numele lui veţi pedepsi cu ele neiertători şi 
necruţători". Asemenea lecturi şi mesaje urmăresc să insufle curaj 
adepţilor şi simpatizanţilor "Mişcării" şi să ofere motivaţie şi 
justificare oricăror fapte şi acţiuni întreprinse în numele şi în interesul 
legionarismului. 

 
 Caracterul antidemocratic şi anticonstituţional ce marchează acest 
gen de activităţi este evidenţiat de faptul că elementele fanatice susţin 
necesitatea instaurării unui regim totalitar de tip legionar, apreciat ca 
singura modalitate de scoatere a României "din haosul politic, 
economic şi social în care se află", incitând totodată la violenţă şi 
extremism. 
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Un descendent legionar din judeţul Arad consideră că 
"singura cale de ieşire din criză a ţării este instaurarea unei 
dictaturi (de tip legionar - n.n.) şi va veni timpul când vom folosi 
armele şi nu vom ierta pe nimeni". 

In judeţul Argeş, un militant face frecvent apologia "Mişcării" şi 
susţine necesitatea unui regim totalitar legionar, motivând că 
"legionarii au avut curajul să lupte împotriva comuniştilor şi 
evreilor; pentru că, în prezent, în România conduc jidanii şi 
comuniştii, datorită cărora situaţia poporului român se 
înrăutăţeşte continuu, singura soluţie este lupta de stradă". 

Pe fondul respingerii consecvente a încercărilor de oficializare 
a unei asociaţii de această factură, un adept din Cluj-Napoca 
consideră că "vinovaţi de nelegalizarea Mişcării Legionare sunt 
cei care lucrează în justiţie, dar legionarii nu se vor lăsa până 
nu vor intra în legalitate, iar atunci primii care vor plăti vor fi 
aceşti vinovaţi". 

In cadrul unor întâlniri, mai mulţi legionari din judeţul Neamţ, 
acuzând organele de stat că s-ar împotrivi "Mişcării", afirmă 
necesitatea unor acţiuni de forţă: "alţii, în locul nostru, şi-ar fi 
făcut singuri dreptate, suprimându-i fizic, fără nici o remuşcare, 
pe cei ce ni se opun". In opinia unuia dintre aceşti extremişti, 
"lipsesc tinerii de altădată, gata de orice sacrificiu în numele 
unei idei", afirmând că, dacă ar mai fi tânăr, s-ar oferi voluntar 
pentru "asedierea organelor de stat - singura posibilitate de a 
schimba Puterea". 

Un alt legionar din judeţul Neamţ, referindu-se la conflictul 
dintre generaţii din interiorul "Mişcării", preciza: "chiar dacă, 
declarativ, trebuie să renunţăm la acţiuni extremiste, asta nu 
înseamnă că, la momentul oportun, cei care se fac vinovaţi 
nu-şi vor primi pedeapsa cuvenită. Tineretul trebuie să 
reprezinte spada, iar noi, cu experienţa noastră, să-i îndrumăm 
din spate". 

In categoria celor consideraţi vinovaţi sunt incluşi atât cei care 
conduc ţara, cât şi liderii partidelor de opoziţie, care, "prin 
neputinţa lor, fac jocul Puterii şi trebuie să plătească, urmând a 
fi spulberaţi de mătura verde a celor mulţi". 

 
 O preocupare majoră, de ordin strategic, a vârfurilor şi structurilor 
legionare o constituie revitalizarea şi perpetuarea "Mişcării" prin 
atragerea, îndoctrinarea  şi înregimentarea tinerilor.  
 In această privinţă, analiza situaţiei informativ-operative reliefează 
faptul că, depăşită fiind faza desfăşurării, cu prudenţă, dar şi cu 
perseverenţă, a unor asemenea activităţi sub acoperirea unor societăţi şi 
asociaţii (orientare susţinută şi concretizată exclusiv de reprezentanţi ai 
generaţiei celor mai vechi adepţi ai "Mişcării"), s-a trecut în prezent la 
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crearea şi funcţionarea, la lumina zilei, a cuiburilor "Moţa şi Marin" la 
Sibiu şi "Horia Sima" la Bucureşti, precum şi a altora mai recent înfiinţate 
la Târgu Jiu, Constanţa, Craiova şi Braşov, toate considerate importante 
"componente ale Mişcării Legionare şi îndeplinind rolul unei 
adevărate şcoli pentru tineri". In acelaşi scop, Suru erban a întreprins 
demersuri pentru înregistrarea legală a "Legiunii Creştine", iar în perioada 
15 iulie - 15 august a.c. a organizat o tabără legionară la Padina, în Munţii 
Bucegi. 
 Semnificativ este faptul că Suru erban şi-a manifestat nedisimulat 
satisfacţia faţă de reuşita acestei din urmă acţiuni, pe care - în condiţiile în 
care sunt respinşi atât de putere, cât şi de opoziţie, dar având 
binecuvântarea unor preoţi ortodocşi - o consideră "o acceptare de facto 
a dreptului de a activa al legionarilor, următorul obiectiv fiind 
obţinerea recunoaşterii juridice". 
 Sesizând lipsa unor măsuri de contracarare din partea organelor 
statului, ideea iniţierii unor tabere de muncă şi instruire în scop 
propagandistic, de îndoctrinare şi de atragere a unor noi adepţi a fost 
preluată şi de alte elemente legionare, astfel de acţiuni, de mai mică 
anvergură, desfăşurându-se şi în judeţele Dâmboviţa, Ialomiţa şi Neamţ. 
 

Unul dintre obiectivele acţiunii de la Padina a fost susţinerea 
şi legitimarea unor principii, figuri reprezentative şi momente 
din istoria "Mişcării". 

In desfăşurarea programelor taberei s-au folosit toate 
elementele din recuzita "Mişcării", asimilarea lor inducând o 
mentalitate şi un comportament tipic legionare. 

In context, este semnificativă conduita unui grup legionar 
dintr-un judeţ din Moldova, care, după folosirea salutului fascist, a 
recurs la agresări fizice şi a distrus însemne ale autorităţii de stat. 

De asemenea, membrii unuia dintre cuiburile nou create îşi 
manifestă concepţiile antisemite, rasiste şi xenofobe, iar doi dintre 
componenţii altui cuib au luat în discuţie eventualitatea unor acţiuni 
împotriva "evreilor care dirijează prin posturile ocupate 
destinele statului",  chiar incendierea unor sinagogi. 

 
 Aspectele prezentate, îndeosebi apariţia structurilor de sorginte 
legionară şi manifestările deschise ale acestora, au generat stări de 
nelinişte şi teamă în rândul unor categorii de persoane din ţară şi 
străinătate. Astfel, reprezentanţi ai etnicilor evrei au decis să ceară 
organelor de conducere a statului să intervină pentru stoparea reînvierii 
legionarismului şi au prezentat fenomenul mass mediei internaţionale, 
acţiuni de natură să afecteze imaginea României în exterior. 
 Având în vedere evoluţia Mişcării Legionare în ultima perioadă, se 
poate aprecia că există premise de dezvoltare a sa în viitor, prin aderarea 
unui număr mai mare de persoane, îndeosebi din rândul tineretului (sunt 
deja în derulare iniţiativele de constituire a noi cuiburi legionare în judeţele 
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Tulcea, Iaşi şi Dâmboviţa). La baza acestei evaluări stau şi informaţiile ce 
se deţin cu privire la intenţiile unor forţe de extremă dreaptă din vestul 
Europei de a sprijini moral şi material dezvoltarea unor nuclee de 
asemenea factură în ţările din estul continentului, existând deja semnale 
că s-ar fi realizat şi o împărţire a "zonelor de influenţă". 
 

* 
*       * 

 
 
 Mediile juvenile au devenit tot mai frecvent, în intervalul de 
referinţă, ţinta unei agresiuni ideologice având origini interne, dar mai ales 
externe, urmărind deturnarea spirituală şi comportamentală a tinerilor 
către manifestări cu caracter anarhic şi asocial, uneori înglobând 
elemente specifice rasismului, neofascismului, antisemitismului etc.. 
Asemenea fenomene - care au în bună măsură explicaţii de ordin social, 
economic, cultural şi instituţional - fără să reprezinte, prin ele însele, 
ameninţări la adresa siguranţei naţionale, se constituie totuşi în factori de 
risc prin plasarea lor în afara şi împotriva ordinii de drept, putând deveni 
periculoase îndeosebi prin asocierea cu fenomene similare, de coloratură 
extremistă, în direcţia cărora unele grupări de tineri ar putea fi relativ uşor 
manipulate. 
 Ingrijorător a proliferat în rândul tineretului, în ultima perioadă, 
mişcarea satanistă, având ca vectori "Biserica lui Satan" sau "Cultul lui 
Satan". 
 
 

"Ideologia satanistă", preluată din spirit de mimetism şi 
aventură, asociază cultul morţii, anarhismul, neofascismul, 
respingerea oricăror norme sociale, morale sau juridice. 

Ritualurile - desfăşurate de regulă noaptea, în cimitire - includ 
sacrificiile de animale, dar au şi evoluţii criminale, aşa cum relevă 
cazul de omucidere de la Constanţa (unde trei tineri au comis un 
dublu asasinat, pe corpurile victimelor scrijelind cu briciul însemnele 
satanice) şi cel de la Cluj-Napoca (unde un elev şi-a înjunghiat ambii 
părinţi). 

Preceptele sunt de o nocivitate extremă, adepţilor fiindu-le 
inoculate cerinţele jurământului satanic ("să furi, să ucizi" etc.), 
urmărindu-se justificarea şi impunerea unui comportament anarhic, 
violent. 

Nuclee de expresie satanistă au fost semnalate în aproape 
toate judeţele ţării, cuprinzând îndeosebi tineri neintegraţi socio-
profesional, intraţi în conflict cu orice factor de autoritate, care 
practică ritualuri orgiastice, consumă substanţe halucinogene, 
devenind dependenţi psihologic şi disponibili pentru acţiuni violente, 
cu posibile conotaţii rasiale, etnice, xenofobe. 
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Adepţi mai labili psihic devin subiecţii unor acte de suicid, 
după cum o demonstrează cazurile a 3 elevi din Ploieşti, Dorohoi şi 
Brăneşti (S.A.I.), care şi-au luat viaţa "în numele" şi "pe altarul lui 
Satan". 

 
 Desocializarea, alienarea şi depersonalizarea tinerilor este 
semnalată şi ca urmare a activităţilor de prozelitism şi practicilor unor 
asociaţii precum  "Misiunea Maranatha". 
 

Adepţii sunt puşi într-o dependenţă totală, care neagă normele 
sociale, sub deviza eliberării de "dogmele impuse de societate", 
devenind un potenţial uşor de manipulat în acţiuni periculoase. 

Sub acoperirea asociaţiei "Misiunea Maranatha", înfiinţată într-
un judeţ din Transilvania cu sprijin extern, sunt difuzate materiale 
pretins religioase, cu un pronunţat caracter defăimător şi care instigă 
la subminarea politică a statului român. 

Prin lecturarea repetată în cadrul şedinţelor spirituale a 
lucrărilor "Restaurarea României prin rugăciune" şi "Război spiritual" 
şi pe fondul administrării unor substanţe psihotrope şi halucinogene, 
oferite sub formă de băutură, participanţii la întruniri se transformă 
într-o masă amorfă, manevrabilă. Urmare a acestor practici impuse 
de conducătorii grupării în cadrul şedinţelor spirituale, unii tineri 
adepţi au suferit grave tulburări psihice, ceea ce a impus internarea 
în clinici de psihiatrie (situaţii pentru care a fost sesizat Parchetul). 

 
 In diferite unităţi de învăţământ s-au desfăşurat activităţi cu caracter 
religios neautorizate ori s-a folosit procesul didactic pentru propagandă şi 
prozelitism în favoarea unor pseudoreligii.  
 Aria unor astfel de activităţi, în forme mai mult sau mai puţin 
accentuate, a cuprins majoritatea zonelor ţării, fiind mai pregnant 
semnalate în Capitală, precum şi în localităţi din judeţele Braşov, Bacău, 
Timiş,  Mureş, Arad, Satu Mare, Caraş-Severin şi Olt. 
 Dimensiunile fenomenului şi consecinţele negative asupra tineretului 
(alienarea, depersonalizarea, renunţarea la continuarea studiilor şi uneori 
la familie, negarea normelor morale şi de drept) au făcut obiectul unor 
repetate informări adresate Guvernului, Ministerului Invăţământului şi altor 
factori competenţi. 
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Capitolul 4 
 

Activitatea antiteroristă 
 
 Evoluţia situaţiei operative din ultimul an, asupra căreia au fost 
focalizate atenţia şi activitatea Brigăzii Antiteroriste, conduce la ideea că 
principalele cauze ale manifestărilor extremiste se menţin şi, prin aceasta, 
fenomenul terorist rămâne, în continuare, un flagel extrem de răspândit. 
 Totuşi, mutaţiile înregistrate în viaţa politică internaţională au 
determinat apariţia unor elemente de noutate în registrul tactic şi strategic 
al organizaţiilor sau grupărilor aflate în obiectivul activităţii antiteroriste. 
 Păstrând accentul pe componenta preventivă, antiterorismul nu a 
pierdut din vedere evoluţia, pe plan intern, a crimei organizate - fenomen 
care cunoaşte o amploare crescândă sub influenţa "importului" constant 
de experienţă, metode profesioniste, resurse, rivalităţi existente în cadrul 
nucleelor crimei organizate externe -, precum şi zonele de intersecţie ale 
acesteia cu terorismul internaţional. 
 Impusă de aceste realităţi, între Serviciul Român de Informaţii şi 
structuri similare din numeroase state ale lumii a existat o cooperare 
benefică - în cazuri concrete - prin care s-a reuşit exercitarea unui control 
eficient asupra activităţii unor elemente din sfera terorismului şi a crimei 
organizate, faţă de care organele abilitate au aplicat măsuri potrivit legilor  
în vigoare. 
 

 In ceea ce priveşte acţiunile extremiştilor de naţionalitate kurdă, 
datele obţinute în perioada de referinţă atestă prezenţa pe teritoriul ţării 
noastre a unei ramuri puternice a Partidului Muncitorilor din 
Kurdistan (P.K.K.). După o perioadă de acumulări, activitatea acesteia 
înregistrează o etapă nouă, caracterizată prin încercări de dobândire a 
unui statut cvasioficial, pe fondul continuării implantării de noi structuri 
(multe din acestea desfiinţate în unele ţări occidentale). 
 Conform sarcinilor trasate de conducerea organizaţiei din Turcia, 
precum şi de centralele P.K.K. din Moscova şi Düsseldorf, gruparea din 
România manifestă o intensă preocupare pentru ca P.K.K. să 
dobândească imaginea publică a unei "mişcări de eliberare", prin care să 
se estompeze caracterul extremist-terorist al grupării. 
 Incurajată de înfiinţarea "Parlamentului Kurd în Exil", instituţie 
recunoscută tacit de unele guverne occidentale, ramura P.K.K. din 
România - ce tinde să devină nucleul conducător al organizaţiei pentru 
Europa Occidentală şi de Est - depune eforturi susţinute pentru a dobândi 
un statut, cel puţin semioficial, de "reprezentant al luptei de eliberare 
naţională".  
 

 In acest scop sunt încurajate contactele liderilor ramurii P.K.K. 
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din ţara noastră cu persoane proeminente din viaţa 
social-politică, ziarişti, redactori de radio şi televiziune, cadre 
didactice universitare şi chiar parlamentari, în speranţa că 
organizaţia va fi "recunoscută" de către statul român 
(eventualitate cu impact negativ asupra siguranţei naţionale). 

 
 De asemenea, un potenţial pericol pentru siguranţa naţională o 
constituie preocuparea asiduă a ramurii P.K.K. din ţară pentru înfiinţarea 
"Casei Kurde" în România. Acţiunea se înscrie într-un plan mai amplu al 
organizaţiei, prin care se urmăreşte înfiinţarea de numeroase asociaţii 
"culturale" kurde, sub acoperirea cărora o eventuală "Casă Kurdă" va 
disimula un centru de polarizare a activităţii extremiştilor kurzi de pe 
teritoriul naţional. 
 Crearea unor asociaţii (culturale sau de orice altă natură) care să 
reprezinte oficial "poporul kurd" ar genera nu numai reacţii de protest din 
partea unor state din zonă, dar, mai grav, ar putea transforma teritoriul 
naţional într-un teatru de confruntări violente ce pot îmbrăca şi forme 
extremist-teroriste. 
 Elemente din Partidul Muncitorilor din Kurdistan continuă să 
desfăşoare activităţi situate în afara cadrului legal, prin care sunt sprijinite 
logistic şi uman acţiunile grupării P.K.K. din România. In principal, acestea 
se concretizează în: organizarea şi executarea de acţiuni informative şi 
contrainformative; derularea de activităţi comerciale cu fonduri financiare 
obţinute prin metode ilegale; practicarea unor metode şi mijloace specifice 
crimei organizate; tranzitarea ilegală a teritoriului naţional de către luptători 
kurzi, membri şi simpatizanţi ori instructori politici ai P.K.K. spre ţări unde 
organizaţia dispune de tabere de antrenament; traficul de armament, 
muniţie, droguri şi materiale explozibile procurate din Occident, Rusia şi 
Ucraina; recrutarea unor tineri autohtoni şi înrolarea lor în detaşamentele 
de gherilă din Turcia. 
 

 Prin măsuri specifice, Brigada Antiteroristă a reuşit, în 
colaborare cu Ministerul de Interne, prevenirea suprimării fizice a 
doi cetăţeni turci aflaţi în România pentru afaceri, care nu au fost 
de acord să sprijine financiar ramura P.K.K. din ţara noastră. 
 Au fost descoperite echipamente militare şi armament 
introduse ilegal în ţară, care urmau să fie transferate unor 
elemente de gherilă kurdă din Turcia. 
 De asemenea, în perioada de referinţă au fost declarate 
indezirabile pentru România două persoane aparţinând ramurii 
P.K.K., iar alte 16 au fost deferite justiţiei ca urmare a angrenării 
lor în activităţi ce puteau afecta siguranţa naţională. 

 

 Activitatea antiteroristă a Serviciului Român de Informaţii s-a 
concentrat şi asupra amplificării ofensivei fundamentalismului islamic, 
care are la bază programul "Consiliului Islamic pentru Europa de Est" cu 
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sediul la Viena, ale cărui directive continuă să fie transmise prin emisari 
veniţi, periodic sau ocazional, la conferinţele organizate în ţara noastră de 
asociaţiile studenţeşti musulmane legal constituite. 
 După cum este cunoscut, organizaţiile teroriste fundamentalist- 
islamice acţionează pentru stabilirea unor strategii comune de acţiune, 
diferenţiate în funcţie de particularităţile fiecărei ţări, scopul lor suprem 
continuând să fie constituirea "statului islamic mondial". 
 Controlul informativ - care a avut în vedere disocierea activităţilor 
periculoase şi ilegale de cele specifice propagandei religioase - reliefează 
că, sub masca răspândirii credinţei musulmane, organizaţiile de esenţă 
fundamentalist-islamică cu reprezentare în România, îndeosebi "Fraţii 
Musulmani", continuă derularea unor intense acţiuni de prozelitism şi 
fanatizare a unor autohtoni în vederea asigurării premiselor pentru 
depăşirea etapei ideologice şi trecerea la acţiune. Se urmăreşte, astfel, 
crearea unor puternice comunităţi (enclave) musulmane care să 
dobândească, ulterior, rolul de puncte de sprijin pentru terorismul 
fundamentalist-islamic. Astfel se explică amplificarea acţiunilor de 
convertire la islam a unor autohtoni, orientate cu predilecţie către zonele 
cu populaţie turco-tătară. 
 Se constată, de asemenea, revigorarea activităţii ramurii siriano- 
palestiniene a organizaţiei "Fraţii Musulmani", în special sub impulsul 
preşedintelui pe ţară al Asociaţiei Studenţilor Musulmani şi conducător al 
nucleului din Timişoara (fost lider al grupării de la Craiova), unde s-a 
constituit şi un centru islamic. Un rol important în această revigorare îl 
joacă, în egală măsură, "Centrul Islamic" din Frankfurt - care şi-a reluat 
influenţa asupra grupării din România -, precum şi legăturile cu grupările 
islamice din Algeria şi Yemen şi cu organizaţiile care le finanţează 
("Rabita" şi "Uniunea Mondială a Studenţilor Islamici"). 
 Pe aceleaşi coordonate, organizaţiile teroriste "Hezbollah" şi 
"Partidul Eliberării Islamice" (Hezbe Tahrir) au continuat să-şi 
consolideze structurile (îndeosebi în Bucureşti), racolând noi membri şi 
simpatizanţi din rândul cetăţenilor străini de religie musulmană, în vederea 
înfiinţării şi a altor centre islamice prin care să se desfăşoare o intensă 
activitate de fanatizare a membrilor, de culegere de informaţii privind 
obiective şi interese israeliene, americane, egiptene şi iordaniene în 
România şi de trimitere a simpatizanţilor în tabere de pregătire din exterior 
pentru desăvârşirea instruirii lor pe profil terorist. 
 

 Pe fondul celor menţionate, prin măsuri specifice au fost 
îndepărtaţi din ţară 3 lideri ai organizaţiilor "Fraţii Musulmani" şi 
"Hezbollah", pentru fapte incompatibile cu statutul lor juridic, de 
natură să aducă atingere siguranţei naţionale. 

 
 Se remarcă, în ultima perioadă, tendinţa tot mai accentuată a 
grupărilor islamice din ţara noastră de unificare a acţiunilor sub 
coordonarea unor state islamice din Orientul Mijlociu, serios implicate în 
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acordarea de sprijin financiar şi logistic. 
 Favorizată de ofensiva integrismului islamic promovat de "Hamas" şi 
finanţată de unul din statele menţionate, o ameninţare ferm conturată la 
siguranţa naţională şi, implicit, obiect al activităţii antiteroriste o constituie 
adâncirea disensiunilor dintre organizaţiile palestiniene disidente 
(care evoluează în sensul regrupării într-un front comun, în pofida 
procesului de pace din Orientul Mijlociu) şi mişcarea "Al Fatah". 
 

 Concret, este de semnalat apariţia "Alianţei Forţelor 
Palestiniene" (care cuprinde aproape toate organizaţiile 
disidente, precum şi unele grupări fundamentalist-islamice), care 
şi-a declarat drept obiectiv principal lupta - inclusiv prin metode 
şi mijloace teroriste - împotriva Israelului, a aliaţilor săi şi a 
personalităţilor palestiniene care dialoghează cu Israelul, 
împrejurare cu consecinţe negative asupra climatului de 
siguranţă din statele pe teritoriile cărora se află comunităţi arabe, 
inclusiv România. 
 Este de subliniat şi faptul că, în prezent, se manifestă tot mai 
intens preocuparea organizaţiilor fundamentalist-islamice de 
racolare a palestinienilor care împărtăşesc punctul de vedere 
conform căruia viitorul stat palestinian trebuie să fie unul cu 
regim islamic. 

 
 Situaţia existentă în noile regiuni autonome a fost resimţită firesc şi 
la nivelul nucleelor mişcării integriste "Hamas" şi ale grupărilor disidente 
palestiniene din România, membrii şi simpatizanţii acestora adoptând 
poziţii critice faţă de liderul O.E.P. şi faţă de punerea în aplicare a 
acordului de pace, existând riscul concretizării lor în acţiuni teroriste. 
 

 In acest sens, semnalăm preocuparea sporită a conducătorilor 
Frontului Popular de Eliberare a Palestinei, Frontului Democratic 
de Eliberare a Palestinei şi "Hamas" pentru activizarea grupărilor 
din străinătate, inclusiv a nucleelor din centrele universitare 
Bucureşti, Braşov, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi altele. 
In ultima perioadă au fost trimişi în România, cu sarcini specifice, 
mai mulţi emisari care au transmis instrucţiuni privind 
reorganizarea celulelor, sporirea numărului de aderenţi şi 
determinarea cât mai multor palestinieni să se opună procesului 
de pace din Orientul Mijlociu şi să fie în măsură să riposteze 
violent atunci când grupările teroriste o vor solicita. 

 
 Controlul informativ a stabilit că unii palestinieni din România cu 
funcţii în cadrul O.E.P. şi membri ai organizaţiei "Al Fatah", în funcţie de 
sarcinile pe care le îndeplinesc sau de poziţia fidelă faţă de liderul O.E.P., 
sunt vizaţi de grupările palestiniene disidente şi de mişcarea integristă 
"Hamas". 
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 Totodată, măsurile întreprinse de organele de securitate din 
teritoriile autonome împotriva foştilor colaboratori ai serviciilor secrete 
israeliene din rândul palestinienilor au generat migrarea celor în cauză 
către ţări mai "sigure", inclusiv România, situaţie ce poate conduce la 
apariţia unor acţiuni de "pedepsire" a celor vizaţi, concretizate în atentate 
împotriva acestora. 
 

 Semnificativ este cazul unui palestinian, fost lider al unei 
organizaţii disidente, care a fost adus legendat în România 
dintr-o altă ţară, iar un comandou format din trei persoane a 
încercat lichidarea acestuia. Acţiunea a fost prevenită de Brigada 
Antiteroristă. 

 
 Pe de altă parte, se remarcă o diminuare continuă a interesului 
comunităţii palestiniene pentru preocupările conducerii O.E.P. de creare a 
statului palestinian în favoarea unor interese economice, de regulă private. 
Acest fapt facilitează penetrarea tot mai accentuată a comunităţii 
palestiniene de către servicii de informaţii străine şi atragerea membrilor ei 
de partea grupărilor rivale ori de nuanţă fundamentalist-islamică. 
 

 In urma activităţii de profil s-a depistat prezenţa pe teritoriul 
României a unor organizaţii teroriste de sorginte asiatică, care nu fuseseră 
semnalate anterior. 
 Astfel, s-a constatat că organizaţia extremist-teroristă "Armata 
Roşie Japoneză" şi-a creat în România o puternică structură informativă, 
disimulată prin activităţi comerciale, pentru obţinerea datelor privind 
viitoarele ţinte ce urmau să fie lovite în România. 
 

 In scopul prevenirii acţiunilor teroriste preconizate s-au luat 
măsuri specifice, fiind identificat unul dintre principalii lideri ai 
acestei organizaţii. Acesta pătrunsese în România cu o identitate 
falsă şi fusese urmărit timp de 18 ani de servicii similare din 
numeroase state ale lumii. In urma activităţii depuse de Serviciul 
Român de Informaţii, a fost expulzat din ţară. 

 
 S-a constatat că "Armata Roşie Japoneză" îşi crease puncte de 
sprijin în  mai multe ţări din Europa, iar nucleul descoperit în România juca 
rol de centru coordonator şi preconiza să asigure suport logistic celorlalte 
grupuri din exterior. 
 Din cercetarea informativă au rezultat conexiunile directe pe care 
această grupare le avea şi cu organizaţii teroriste arabe. 
 

 Problematica generată de amplificarea şi intensificarea 
procesului de structurare a lumii interlope autohtone sub influenţa, 
uneori nemijlocită, a crimei organizate internaţionale reprezintă o posibilă 
ameninţare majoră la adresa siguranţei naţionale. 
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 "Importul" de mijloace şi proceduri specifice fenomenului crimei 
organizate din Occident şi, deopotrivă, din Orient găseşte un teren fertil în 
lumea interlopă autohtonă, structurile crimei organizate din cadrul acesteia 
intrând, în prezent, într-o etapă de maturizare (definită printr-o organizare 
internă stabilă şi atingerea unui punct critic al dezvoltării lor extensive). 
 

 In acest context, atât în Capitală, cât şi în teritoriu, acţiunile 
întreprinse de către grupurile cu structură tipic mafiotă au un 
caracter organizat, urmărindu-se împărţirea teritoriilor şi a 
sferelor de activitate pe "zone de influenţă", în scopul obţinerii 
prin şantaj şi violenţă a unor sume de bani de la diverşi patroni, 
inclusiv sub pretextul asigurării protecţiei acestora împotriva 
acţiunilor unor elemente izolate sau bande rivale. 

 
 Datele şi informaţiile deţinute până în prezent de Serviciul Român de 
Informaţii atestă că o preocupare majoră a grupurilor infracţionale o 
reprezintă şi încercările de corupere şi şantaj, unele reuşite, a unor 
funcţionari publici din structurile guvernamentale, ale administraţiei 
centrale şi locale. 
 De asemenea, traficul şi consumul de droguri, spălarea banilor 
murdari, operaţiile ilegale de anvergură cu materiale strategice şi 
armament etc., precum şi penetrarea tot mai activă în România a crimei 
organizate şi a narcoterorismului (segmente conturate deja ca 
favorizatoare şi generatoare de acte teroriste), capătă o turnură tot mai 
periculoasă pentru ţara noastră. 
 Mafia rusă vizează în România monopolizarea principalelor 
activităţi ilegale desfăşurate atât de grupurile de infractori autohtoni, cât şi 
de cele provenite din ţările C.S.I.. Totodată, se constată consolidarea 
legăturilor de colaborare între reprezentanţi ai mafiei ruse şi elemente ale 
lumii interlope autohtone, specializate în acţiuni de eludare a legii fiscale 
prin metode specifice crimei organizate, prejudiciindu-se grav domeniul 
economic. 
 Din datele deţinute mai rezultă că nucleele mafiei ruse ce operează 
pe teritoriul naţional şi-au creat şi se află într-un proces de consolidare a 
legăturilor cu membri sau grupări ale mafiei italiene, dar şi cu organizaţii 
criminale turceşti şi kurde. 
 Pe de altă parte, nu de puţine ori, elemente din această categorie, 
profitând de imperfecţiuni ale legislaţiei României, conlucrează cu 
elemente similare din alte zone ale lumii, precum şi cu elemente 
autohtone, pentru întărirea poziţiei lor în zona balcanică, iar în cazuri de 
conflict de interese între grupurile rivale, reglările de conturi, prin metode 
extremist-teroriste, au loc şi pe teritoriul naţional. 
 

 Este cazul a 4 firme comerciale, în care, pentru acoperirea 
unor prejudicii datorate neonorării unor obligaţii contractuale, s-a 
recurs la mijloace extremist-teroriste (ameninţări, sechestrări, 
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răpiri etc.) în locul uzitării mijloacelor legale de rezolvare a 
litigiilor. 

 
 Serviciul Român de Informaţii s-a confruntat permanent cu 
activităţile de implantare pe teritoriul naţional a elementelor unor ramuri şi 
organizaţii de tip mafiot din Italia. Incepând cu sfârşitul anului 1993, 
aceste acţiuni au devenit mai frecvente şi susţinute. 
 Astfel, au fost identificate elemente mafiote ce aparţin grupării 
extremist-teroriste "Sacra Corona Unita", ancorate în sfera crimei 
organizate; semnalate organelor de poliţie, împotriva lor s-au luat măsurile 
legale ce se impuneau. 
 

 In perioada de referinţă a sporit numărul informaţiilor 
referitoare la deţinerea ilegală de armament, muniţie şi explozivi, la 
sustragerea unor substanţe toxice şi radioactive, semnalându-se şi 
cazuri sau tentative de folosire a acestora, metodele şi procedeele 
folosite fiind de tip extremist-terorist. 
 

 In acest sens, pe întreg teritoriul naţional, urmare a 
informaţiilor transmise de către instituţia noastră organelor 
Ministerului de Interne, au fost descoperite şi reţinute în vederea 
confiscării un număr de 109 arme de foc, din care 30 pistoale, 
38 puşti şi 41 arme confecţionate artizanal, 1.500 cartuşe, 
grenade, 20 de kg dinamită, 1 kg astralită, 3,6 kg pulbere 
neagră, 4.400 capse de iniţiere, 900 m fitil Bickford, 91 kg 
mercur, 5 kg arsenic şi 0,5 kg canabis. 
 De asemenea, în domeniul controlului 
antiterorist-antideturnare executat la aeroporturile din Capitală şi 
din teritoriu s-a operat prin măsuri tehnice speciale asupra unui 
număr de peste 900.000 persoane, fiind descoperite 1.677 arme 
de foc, 29.165 cartuşe, 12.686 arme albe, destinate introducerii 
în România, precum şi 219.900 dolari, 285.650 mărci, 7 
tablouri, 1,9 kg de aur şi 61 obiecte confecţionate din argint, 
ce urmau a fi scoase din ţară. In acelaşi context, prin măsuri 
combinative specifice, s-a reuşit recuperarea şi aducerea în ţară 
a unei valoroase colecţii numismatice în valoare de peste 2 
milioane mărci germane. 

 
 Apărut ca un fenomen izolat, telefoanele sau scrisorile anonime 
de ameninţare privind amplasarea unor bombe în diverse locuri - 
obiectivele cele mai vizate fiind aeroporturile, aeronavele civile şi diferite 
instituţii de învăţământ (licee şi inspectorate şcolare) - constituie un 
element de noutate în ansamblul problematicii specifice. 
 Deşi acţiunile amintite s-au datorat, în principal, unui comportament 
deviant, fără sorginte teroristă, totuşi acestea pot crea panică şi 
neîncredere în rândul populaţiei şi conduc la implicaţii nedorite şi reacţii 
negative cu privire la presupusa lipsă de eficacitate a instituţiilor şi 
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organelor abilitate de lege cu sarcini şi atribuţii pe profil. De asemenea, 
acţiuni de acest gen pot degrada imaginea României în lume, 
prezentând-o ca pe o ţară "nesigură", cu o problematică teroristă 
"alarmantă".   
 

 Pentru spulberarea acestei false imagini, pot fi enumerate o 
serie de cazuri concrete, soluţionate de Brigada Antiteroristă în 
colaborare cu alte sectoare specializate din cadrul instituţiei. 
Astfel, au fost semnalate 15 cazuri reprezentând înscrisuri ce 
cuprindeau: ameninţări la viaţa, integritatea fizică sau sănătatea 
unor persoane ce îndeplinesc funcţii importante în stat; 
ameninţări cu distrugerea unor obiective economice şi aruncarea 
în aer a unor instituţii, edificii culturale etc.. Dintre acestea (6 
localizate ca provenind din Capitală şi 9 din teritoriu),  un număr 
de 6 cazuri au fost finalizate, cele mai semnificative fiind: o 
scrisoare anonimă expediată din Constanţa pe adresa 
preşedintelui României; o scrisoare anonimă prin care se 
ameninţa cu producerea unei explozii de proporţii în S.C. 
Arpechim S.A.; prin mijloace similare, în numele "Grupului 7 
Brazi", autorul ameninţa cu aruncarea în aer a unui bloc în care 
se afla sediul unei presupuse grupări mafiote etc.. 

 

 Dificultăţile întâmpinate în identificarea autorilor sunt amplificate de 
lipsa unor mijloace tehnice pentru a căror achiziţionare sunt necesare 
fonduri importante. 
 

 Activitatea antiteroristă, ca parte componentă a complexului 
de măsuri instituit la nivel naţional în vederea protejării siguranţei 
naţionale, s-a derulat permanent şi într-o concepţie unitară în vederea 
cunoaşterii, prevenirii şi contracarării actelor teroriste ori iniţierii sau 
sprijinirii în orice mod a oricăror acţiuni al căror scop îl constituie 
săvârşirea de astfel de fapte. 
 In acest context, menţionăm că efectivele specializate în domeniul 
intervenţiei antiteroriste au efectuat 1.400 misiuni de protecţie 
antiteroristă a unor personalităţi din ţară şi străinătate, 380 misiuni cu 
prilejul unor acţiuni protocolare la oficiile diplomatice din zonele de 
competenţă, precum şi patrulări zilnice în scop de descurajare la 
obiectivele din Capitală protejate prin metode şi mijloace speciale. 
 


