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Rezumat: Terorismul reprezintă o ameninţare globală gravă la adresa omenirii, a
securităţii naţionale, dar şi internaţionale şi, de aceea, subiectul este de mare actualitate.
Autorii prezintă succint o analiză obiectivă a atacurilor teroriste şi a fenomenului
terorismului, din care a rezultat că probabilitatea de reuşită a unui atac terorist este foarte
ridicată în raport de costurile totale pentru pregătirea şi executarea acţiunii, şi că
posibilitatea ca teroristul sinucigaş să fie prins şi interogat este de asemenea extrem de
mică. Autorii au ajuns la concluzia că pe plan naţional sunt necesare cercetări şi analize
ale metodologiei de cercetare în domeniul terorist, dar mai ales ale calităţii legislaţiei în
acest domeniu în scopul elaborării unui cadru legislativ adecvat în domeniul fenomenului
terorist.
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Abstract: Terrorism is a serious global threat to mankind, as well as to national and
international security, and that is why the subject is topical nowadays. The authors briefly
present an objective analysis of terrorist attacks and the terrorist phenomenon in general
which demonstrates that the likelihood of conducting a successful terrorist attack is very
high as compared to the total costs for preparing and conducting the action and the
possibility of catching and interrogating the suicidal terrorist is rather small. Thus, the
authors came to the conclusion that there is a real need, nationally, for research and
analyses of the research methodology in the terrorist field, and especially the quality of
laws in this domain in order to create a proper legal framework with respect to terrorism.


Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, istoric.
Membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, consilier al preşedintelui
Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”,
vicepreşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, membru în
consiliul editorial şi redactor şef al Revistei de Ştiinţe Militare.
*

48

Keywords: terrorism; global threat; national security; objective analysis; proper
laws.

49

