
ANEXA 

CONȚINÂND EXEMPLU DIN PRACTICA ORGANELOR RĂSPUNZĂTOARE CU 

APLICAREA LEGII ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI A ORGANELOR 

DE URMĂRIRE PENALĂ 

Prelucrare de Dr. Doru Ioan Cristescu 

Dosarul nr. 77/D/P/2005 al D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, (dos. nr. 

7459/59/2006 al Curții de Apel Timișoara, sent. pen. nr. 166/PI/15.11.2007, 

rămasă definitivă), privind pe inculpatul L.I.F, cercetat în stare de arest preventiv 

și condamnat definitiv pentru săvârşirea infracţiunilor de terorism şi tentativă la 

infracţiunea de terorism, fapte prev. de art. 20 alin. 1 C.p., comb. cu art. 32 alin. 1 

lit. a, c  din Legea nr. 535/2004 şi art. 33 alin. 1 lit. a şi e din Legea nr. 535/2004, cu 

aplicarea art. 37 lit. a C.p. precum şi pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe 

drumurile publice a unui autovehicul, fără a poseda permis de conducere, faptă 

prev. de art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplic. art. 37 lit. a C.p. 

Anterior datei de 29.09.2005, cu prilejul activităților derulate pentru realizarea securității 

naționale de către organele răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale a 

rezultat că numitul L.F.I., prin manifestările sale, reprezintă un risc și o vulnerabilitate la adresa 

securității naționale, actele sale exterioare de conduită vizând amenințarea la adresa securității 

naționale prevăzută de art.3 lit. 1 din Legea nr. 51/1991. 

Potrivit prevederilor art. 11 lit. d din Legea nr. 51/1991, la data de 29.09.2005, organele de stat 

cu atribuţii în domeniul securității naţionale au informat DIICOT –Serviciul Teritorial Timișoara 

că: 

-         cetăţeanul român L. F.- I., adept al ideologiei extremiste radical islamice, este apt să 

pregătească, să comită, să faciliteze ori să instige la comiterea unor acte de terorism asupra unor 

ţinte israeliene şi occidentale de pe teritoriul României. 

-          cel în cauză s-a convertit la religia islamică în Bosnia-Herţegovina, unde a luptat ca 

voluntar în ,,A 7-a Brigadă Musulmană Bosniacă”, constituită din luptători originari din state 

arabe, în perioada anilor 1993-1995, cu această ocazie primind numele musulman AYMAN 

HASSAN ABGER. 

-         sub acest nume, L. F.-I. a creat site-ul www.torro.4t.com, dedicat tuturor ,,musulmanilor 

hotărâţi să moară pentru Islam şi în numele lui Allah”, prin intermediul căruia a promovat idei, 

concepţii sau atitudini în scopul susţinerii cauzei şi/sau a activităţilor unor entităţi teroriste de 

orientare radical islamică. 

-         persoana în cauză a manifestat preocupări violente prin participarea la discuţii pe forumuri 

de pe internet, discuţii având ca obiect situaţia musulmanilor din zonele statelor arabe şi ale Asiei 

http://www.torro.4t.com/


de  Sud - Est şi maniera în care se acţionează la măsurile antiteroriste întreprinse de SUA 

criticând politica adoptată de statul american faţă de ţările din Orientul Mijlociu. 

-         L. F.-I. era o persoană bine pregătită din punct de vedere fizic, fiind cunoscător al tehnicii 

militare, 

toate aceste elemente configurând în persoana lui L.F.I. un potenţial pericol la adresa siguranţei 

naţionale, orice persoană cu înclinaţii spre preocupările extremiste ale inculpatului, care ar fi 

intrat în legătură cu acesta putând da naştere la pericole concrete pentru siguranţa cetăţenilor şi 

a bunurilor statului. 

În perioada 20.09.2005 – 26.06.2006, organele S.R.I. în colaborare cu procurorii din cadrul 

D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au derulat activități de monitorizare a numitului L.I.F., 

utilizând întreaga paletă de mijloace, metode și tehnici specifice și procedee investigative din 

panoplia organelor răspunzătoare cu aplicarea legii în domeniul securității naționale asociate cu 

procedeele probatorii prevăzute de codul de procedură penală, destinate cunoașterii 

activităților țintei L.I.F., a personalității sale, a preocupărilor, precum și a 

persoanelor cu care întră în contact. 

Procedeele probatorii utilizate de organele de urmărire penală, înainte de 

momentul dispunerii începerii urmăririi penale și de surprinderea în flagrant și 

reținerea făptuitorului au condus la stabilirea stării de fapt, ce releva manifestările 

ilicite ale făptuitorului, atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul laturii 

subiective, împrejurări care se circumscriau elementelor constitutive ale 

infracțiunii de acte de terorism, în diferite modalități normative și în diferite faze: 

acte pregătitoare, tentativă și infracțiune consumată: 

(1) în baza prevederilor art. 17 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 508/2004 şi art. 2241 – 2244 C. p. p., în 

cauză a fost autorizată folosirea investigatorului acoperit sub nume de cod  Dragomir 

Marius, care să culeagă date cu privire la preocupările inculpatului L. F. – I. 

(2) în baza autorizaţiilor nr. X/28.11.2005, Y/23.12.2005, Z/30.01.2006 şi Q/28.04.2006, 

emise de Curtea de Apel Timişoara conform art. 911 şi următoarele din C.p.p., au fost 

interceptate datele informatice transmise şi primite de către L.I.F. pe identitatea 

informatică „aynan_abger 2000”, aflat în comunicare cu investigatorul acoperit 

Dragomir Marius, utilizator al  identităţii informatice „ameer_hakim”. 

Cu aceste ocazii au fost identificate preocupări concrete ale inculpatului LESCH FLORIN-IOAN 

în legătură cu religia musulmană, acesta fiind potenţial apt să recurgă la acţiuni violente de 

natură să pună în pericol vieţi omeneşti şi bunuri. 

  



(3) în cauză a fost autorizată folosirea colaboratorului acoperit sub nume de cod Al 

Fahad, pentru a identifica şi stabili dacă inculpatul L. F. – I. are, într-adevăr înclinaţii şi 

preocupări radical extremiste legate de terorism, în virtutea ideologiei musulmane pe care o 

îmbrăţişa, şi pentru a detensiona potenţialul pericol pe care îl prezenta persoana acestuia. 

În baza autorizaţiei nr. W/23.04.2006, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 şi 2 din 

Legea nr. 508/2004, în cauză a fost autorizată folosirea colaboratorului acoperit sub 

nume de cod Al Fahad. 

Acesta a intrat în legătură cu inculpatul L. F. – I., ca fiind ,,trimis” al lui „ameer 

hakim”. Colaboratorul acoperit Al Fahad a avut mai multe de întâlniri cu L. F.– I. , 

care a început să i se destăinuie acestuia, susţinând că: 

-         este adept al religiei islamice, 

-         soţia şi sora sa fuseseră ucise (decapitate) în Bosnia, unde ar fi luptat şi el, aspect care însă 

nu a putut fi ancorat în realitate. 

-         urăşte poporul american şi tot ce are legătură cu acesta, precum şi popoarele evreu şi sârb. 

-         a menționat că are de primit, în urma revendicării unui imobil o sumă mare de bani, cu 

ajutorul unei părţi din aceasta fiind dispus să cumpere arme de tip Kalashnikov, arme cu lunetă, 

explozibil. 

Odată cu trecerea timpului, L. F. – I. se manifesta tot mai agitat, făcând tot mai frecvent referire 

la faptul că intenţionează să dea o lecţie poporului român, aliat al poporului american şi, 

automat, duşman al islamismului.                                          În timpul discuţiilor inculpatul afirma 

că trebuie să omoare pe cine merită să moară precizându-i  colaboratorului acoperit Al 

Fahad, de câteva ori data de 30.08., dată la care ,,fraţii” musulmani de peste hotare vor lua la 

cunoştinţă despre o surpriză pe care el o va pregăti 

românilor.                                                                                    Cu ocazia întâlnirilor avute cu Al Fahad, 

L. F. – I. a început să vorbească despre efectuarea unor fotografii în locuri strategice din 

T., menţionând Aeroportul sau Complexul Studenţesc; a făcut de asemenea referire la 

doi prieteni, unul electronist şi altul chimist care l-ar putea ajuta să fabrice 

explozibil.                                          Ideea numitului L. F. – I. de a amplasa explozibil 

într-un loc aglomerat din municipiul T., acţiune care să aibă ca efect curmarea 

multor vieţi omeneşti, precum şi distrugerea de bunuri, începea astfel să prindă din 

ce în ce mai mult contur, acesta dând dovadă de o hotărâre ieşită din comun în 

sensul de a acţiona în acest fel. 

La data de 14.06.2006, inculpatul i-a prezentat colaboratorului acoperit Al Fahad un mesaj 

video, pe care l-a creat personal la locuinţa sa din L., str. O. nr. 13, într-o seară în care 

colaboratorul se afla în vizită la el. Mesajul îl reprezenta pe L.F.I., îmbrăcat într-un pulover 

de culoare închisă, având o cagulă de culoare neagră pe faţă, aşezat în faţa unui cearşaf de 



culoare albă şi are următorul conţinut: ,,În numele lui Allah…, avertisment din partea la fraţii 

musulmani, activi din România pentru poporul român şi guvern român …, ştim că aveţi 

prizonieri muslem ce torturaţi aici … ştim că aveţi fraţi ai voştri ce luptă împotriva islam în 

Afganistan, Irak … America, Israel ce duşman de moarte este la noi. Mesaj din partea lui El 

Sheik Osama Muhamad Bin Laden, conducător al nostru. Pacea şi mila lui Allah … dacă nu 

retrageţi soldat români şi continuaţi acest lucru împotriva la Islam, pe cuvânt vă pedepsim în 

numele lui Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar!”. 

Ulterior acțiunii de surprindere în flagrant, cu ocazia percheziţiei domiciliare efectuată la 

locuinţa din L., str. O. nr. 13, unde inculpatul locuia împreună cu mama sa L. E. şi concubinul 

acesteia Ş. F.-M., a fost găsit puloverul din lână de culoare gri-închis având fermoar în partea de 

sus şi dungi de-a lungul mânecilor, acelaşi pulover cu cel purtat de persoana care apare în mesaj, 

acest pulover aparţinând numitului Ş. F.-M. 

Din simpla vizionare a filmului, ce are durata de 1, 03 min., rezultă în mod  evident că personajul 

filmat este chiar L. F. – I. (recunoaștere după semnalmentele exterioare și după obiectele de 

îmbrăcăminte). 

Discuţiile purtate între inculpatul L. F. – I. şi colaboratorul acoperit Al Fahad au ajuns la stadiul 

la care primul a afirmat că este hotărât să achiziţioneze un autoturism ieftin, uzat, cu suma de 

100-150 Euro, în interiorul căruia să pună explozibil. Autoturismul ar fi urmat să fie plasat de 

către inculpat într-un loc aglomerat din municipiul T., iar explozibilul să fie detonat de la distanţă 

cu ajutorul unui telefon mobil. 

Elementele de fapt descrise mai sus au fost consemnate în procesele-verbale de 

redare integrală în formă scrisă a înregistrărilor audio-video, în mediu ambiental, 

realizate la data de 03.05.2006, 04.05.2006, 19.05.2006 şi 20.05.2006, cu ocazia 

întâlnirilor dintre numitul L. F. – I. şi colaboratorul acoperit Al Fahad, ce au avut 

loc într-o cameră de hotel din localitatea B., jud. Timiş. 

Convorbirile au fost interceptate în baza autorizaţiei nr. X/28.04.2006, emisă de 

Curtea de Apel Timişoara, în temeiul art. 911 şi următoarele din C.p.p. și au fost 

stocate pe un număr de 4 CD-uri. 

  

(4) Au fost extrase imagini înregistrate de camerele de luat vederi situate în incinta 

Aeroportului Internaţional ,,Traian Vuia” din T., care l-au surprins în noaptea 

de 22/23.05.2006 pe numitul L. F. – I., având asupra sa un aparat de fotografiat 

digital cu care încerca să fotografieze, în timp ce era însoţit de o altă persoană, 

identificată ca fiind martorul L. O. –O. 

Imaginile surprinse de camerele de luat vederi au fost stocate pe CD-ul cu nr. 

xxx/23.05.2006 şi au fost certificate pentru autenticitate în temeiul art. 913 alin. 2 şi 



3 C.p.p., prin procesul-verbal din data de 30.11.2006, urmând a fi folosite ca mijloc 

de probă dosarul cauzei. 

Martorul L. O. – O. , fiind audiat a  confirmat faptul că cei doi se aflau la aeroport pentru a-l 

aştepta pe unul din patronii italieni ai firmei unde erau angajaţi amândoi, S. C. „ P.” S. R. L. din 

L., iar L.F.I. avea asupra sa un aparat de fotografiat cu care încerca să efectueze 

fotografii în zona aeroportului, dar nu a reuşit acest lucru întrucât aparatul nu 

funcţiona corespunzător. 

 în cursul lunii iunie 2006 L.I.F. i-a adus la cunoştinţă colaboratorului 

acoperit faptul că intenţionează să fabrice, cu ajutorul unui prieten chimist 

explozibil constând din azot combinat cu motorină şi apă cu ajutorul căreia 

să declanşeze o explozie într-un loc aglomerat din Timişoara, afirmându-i 

totodată că acel chimist este un individ prudent şi totul urma să se facă prin intermediul 

său. Pentru ca individul respectiv să ,,se apuce de treabă” inculpatul a solicitat 

sprijinul  colaboratorului, în sensul acordării sub formă de împrumut (până la obţinerea 

de către acesta a banilor în urma revendicării imobilului proprietatea sa) a sumei de 1000 

Euro. 

L. F. – I. i - a destăinuit colaboratorului acoperit planul său de acțiune, arătându-i că: 

 intenţionează să achiziţioneze la un preţ derizoriu un autoturism în care să plaseze două 

butelii de aragaz, 

 că autoturismul ar fi urmat să fie condus şi lăsat de el într-un loc aglomerat 

din T., cel mai probabil Complexul Studenţesc, unde urma ca să elibereze 

gazul din cele două butelii şi, cu ajutorul unui telefon mobil alăturat 

buteliilor să efectueze un apel pe acesta de la distanţă, ceea ce ar fi declanşat 

o explozie care să ucidă multe persoane şi să provoace importante pagube 

materiale. 

  

În ziua de 24.06.2006 L.I.F. a transportat buteliile pe care le cumpărase pe str. O. nr. 

13. 

În ziua de duminică 25.06.2006 inculpatul L. F. – I. s-a preocupat şi a 

reuşit achiziţionarea unui autoturism Renault 18, de culoare albastru, cu numărul 

de înmatriculare TM – 08 – POU, an de fabricaţie 1979. 

În ziua de luni 26.06.2006, în jurul prânzului L. F. – I. s-a deplasat la adresa din L., str. H., 

unde îşi are reşedinţa martorul C. F. – S., un prieten de-al său. În această locuinţă s-a aflat şi 

martorul B. C., un alt prieten de-al său, absolvent al facultăţii de Cibernetică şi Informatică - 

Economică pe care l-a rugat, având în vedere că se pricepe la electronică, să-i realizeze sau să-

i adapteze un dispozitiv de aprindere, fără a-i explica însă la ce îi va folosi. 



 Conform declaraţiei martorului B. C., anterior, cu puţin timp înainte, L.I.F. l-a contactat 

telefonic de pe un telefon mobil cu numărul 0728.411.xxx (cartelă telefonică Connex pe care 

inculpatul o achiziţionase cu o zi înainte) pe telefonul său cu numărul 0744.663.xxx, spunându-i 

că trece pe la el pentru a-i realiza dispozitivul de aprindere despre care îi pomenise 

deja. 

Afirmaţia martorului este susţinută de desfăşurătorul apelurilor telefonice efectuate de 

la postul mobil 0728.411.xxx pus la dispoziţie de Vodafone România SA şi transmis 

acestui serviciu cu nr. 9504/08.07.2006. Conform acestuia la data de 26.06.2006 la ora 

13:33:08 între numerele 0728.411.xxx şi 0744.663.xxx s-a purtat o convorbire având o durată de 

28 de secunde. 

L.I.F. i-a adus martorului B. C. un telefon mobil marca ,,Motorola” şi un telefon mobil 

marca ,,Alcatel” precum şi un aprinzător electric de aragaz de culoare roşie marca 

,,Igniter”, solicitându-i ca pe unul din aceste telefoane să îi realizeze, cu ajutorul 

aprinzătorului de aragaz, un dispozitiv de aprindere. Martorul B. C. a reuşit să realizeze 

legătura dintre telefonul mobil marca ,,Motorola” şi aprinzător și i l-a înmânat lui L.I.F., care a 

părăsit apartamentul. 

În ziua de luni 26.06.2006, L. F. – I. l-a contactat în zona gării din L. pe martorul E. I.-M., 

taximetrist, căruia i-a solicitat să îl transporte din localitatea L. până în orașul B., unde se afla 

autoturismul Renault 18 cu numărul de înmatriculare TM – 08 – POU, achiziționat cu o zi în 

urmă.  Martorul a fost de acord, însă înainte de a se deplasa spre orașul B., L. F. – I. i-a cerut 

martorului E. I.-M. să se deplaseze cu taximetrul până la locuinţa sa din L., str. O. nr. 13. De acolo 

inculpatul a revenit cu cele două butelii de aragaz pe care le-a aşezat în maşină, pe o pătură, 

pentru a evita murdărirea acesteia. De pe str. O. nr. 13 martorul l-a transportat pe L.I.F. până la 

atelierul auto ACR din localitatea B., inculpatul coborând şi ducând buteliile în incinta 

atelierului. Întrebat fiind de martor ce face cu cele două butelii, L.I.F a răspuns că şi-a cumpărat 

o maşină şi că le foloseşte la efectuarea unor operaţii de sudură la autoturismul respectiv. 

Menţionăm că întreaga activitate desfăşurată de inculpatul L. FLORIN – IOAN şi 

care a fost descrisă în paginile de mai sus  a fost monitorizată şi ţinută sub strictă 

observaţie de către procurori, lucrătorii anume desemnați din cadrul S.R.I. şi 

lucrătorii de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate T.. 

Analizarea datelor, informațiilor și indiciilor temeinice în ce privește elementele de 

fapt, care conturau, fără putință de tăgadă, pregătirea comiterii unui act terorist, 

pentru data de 26.06.2006, au condus la luarea deciziei de organizarea 

surprinderii în flagrant a numitului L.I.F., după ce acțiunile sale ilicite s-au decelat 

în mod suficient – cantitativ și calitativ -, dar înainte de a se produce rezultatul 

socialmente periculos, asigurându-se în acest fel și scopul preventiv al acțiunii 

organelor judiciare în colaborare cu organele răspunzătoare cu aplicarea legii în 

domeniul securității naționale. 



În baza unei proceduri prestabilite, pusă la punct de către procurori şi poliţişti, la 

ora 18,45, în timp ce L.I.F., însoțit de colaboratorul acoperit Al Fahad se îndreptau 

cu autovehiculul, în care se afla instalat D.E.I., pe un drum național, dinspre orașul 

B. spre localitatea T., fiind în apropiere la cca 10 km., de platforma industrială din 

zona periurbană, s-a intervenit, procedându-se la reţinerea celor doi. 

 În prezenţa martorilor asistenţi G. F. şi D. M.-C., forţele DPIR au asigurat 

perimetrul, în sensul că au fost blocate ambele sensuri de circulaţie pe o rază de 

400 m, iar specialiştii din cadrul Serviciul Român de Informaţii – Secţia Timiş au 

procedat la cercetarea amănunţită a autoturismului Renault 18 de culoare albastru 

cu numărul de înmatriculare TM – 08 – POU. 

 Astfel, sub  bancheta din spate a autoturismului s-au găsit aşezate două butelii de 

aragaz pline cu gaz, aşezate cap la cap, iar între acestea se afla un dispozitiv format 

dintr-un telefon mobil marca ,,Motorola” de culoare verde, ataşat de un aprinzător 

de aragaz de culoare roşie marca ,,Igniter”, acesta fiind prevăzut cu două baterii, 

una de culoare albastră şi una de culoare verde. 

Telefonul mobil şi aprinzătorul de aragaz erau conectate prin intermediul a două 

fire unul de culoare albastră şi unul de culoare roşie, prinse  împreună cu mai 

multe rânduri de scotch de culoare roşie şi incoloră, telefonul fiind activ şi având 

afişat pe ecran ,,Connex”. Totodată pe telefon s-a putut observa un led de culoare 

verde care ilumina intermitent. 

Buteliile, cele care fuseseră achiziţionate de către L. F. – I., precum şi dispozitivul 

explozibil artizanal, cel pe care martorul B. C. îl fabricase la 

insistenţele  inculpatului  fuseseră aşezate, în modalitatea  descrisă mai sus de 

către L. F. – I.,  cu puţin timp înainte de momentul reţinerii sale. 

  

Momentele reţinerii şi ale cercetării la faţa locului sunt materializate atât 

pe  suport de hârtie – procesul-verbal de constatarea infracţiunii din 26.06.2006 - 

cât şi în planşe fotografice şi pe suport electronic – CD - toate aflate la dosarul 

cauzei. 

La controlul corporal efectuat asupra numitului L. F. – I. au fost descoperite următoarele: 

ü un cuţit de culoare neagră cu lama de aproximativ 20 cm şi mâner de culoare verde tip 

vânătoresc; 

ü un telefon marca ,,Alcatel” 511 de culoare gri (telefonul personal al inculpatului 

de pe care acesta ar fi intenţionat să efectueze, de la distanţă, apelul care să iniţieze 

declanşarea exploziei); 



ü un talon auto  cu seria 002711305 aparţinând autoturismul TM – 08-POU; 

ü poliţă de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nr. 1840859 pe numele Petruţi Ioan-

Dorin; 

ü un contract de vânzare-cumpărare scris de mână, încheiat între Mîrza Ioan-Viorel 

în calitate de vânzător al autoturismului TM – 08 – POU şi Pîrvulescu Petrişor în 

calitate de cumpărător; 

ü o rovignetă seria B03136495 şi un  bon fiscal Lukoil; 

ü un bilet de culoare verde având inscripţii ,,Bărănguţă Ion ACR Buziaş 0748866173 Nelu”; 

ü cartelă Romtelecom. 

 


