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Articolul 36 
[ Comentarii reviste]  

(1) Constituie infracţiune de finanţare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziţie, 
direct ori indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cu intenţia de a fi folosite sau cunoscând că 
acestea urmează a fi folosite, în tot ori în parte, pentru săvârşirea actelor de terorism sau 

pentru susţinerea unei entităţi teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 12 ani şi 
interzicerea unor drepturi. 

La data de 13-04-2019 Alineatul (1) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de 
Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 271 din 10 aprilie 2019 

(2) Săvârşirea unei infracţiuni în scopul obţinerii de fonduri, cu intenţia de a fi folosite sau 

cunoscând că acestea urmează a fi folosite, în tot sau în parte, pentru săvârşirea actelor de 
terorism ori pentru susţinerea unei entităţi teroriste, se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută de 
lege pentru acea infracţiune, al cărei maxim se majorează cu 3 ani. 

La data de 13-04-2019 Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost modificat de 
Punctul 41, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 271 din 10 aprilie 2019 

(3) Dacă fondurile obţinute în condiţiile alin. (2) au fost puse la dispoziţia entităţii teroriste, se 

aplică regulile privind concursul de infracţiuni. 
(4) Abrogat. 

La data de 13-04-2019 Alineatul (4) din Articolul 36 , Capitolul IV a fost abrogat de 
Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 58 din 8 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 271 din 10 aprilie 2019 
La data de 01-02-2014 Art. 36 a fost modificat de pct. 7 al art. 159, Titlul II din LEGEA nr. 
187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 

2012. 
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