Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS ONU) a adoptat la 9
iunie 2010 Rezoluţia 1929 (2010) privind neproliferarea armelor nucleare, prin care
se reiterează şi se amplifică regimul de sancţiuni împotriva R.I. Iran. Anterior CS
ONU a adoptat în acest sens Rezoluţiile 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007),
1803 (2008), 1835 (2008) şi 1887 (2009). Rezoluţia CS ONU 1929 (2010), care se
publică în limba română în Monitorul Oficial al României, Partea I de către
Ministerul Afacerilor Externe, prevede sancţiuni privind activităţile nucleare,
sancţiuni privind armele, listări suplimentare de persoane şi entităţi, sancţiuni
privind transporturile, sancţiuni financiare/comerciale şi sancţiuni bancare. Potrivit
art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.202/2008 privind punerea
în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.217/2009, Rezoluţia 1929 (2010) este direct aplicabilă, constituind
drepturi şi obligaţii pentru instituţiile publice române şi subiectele de drept intern.
Se recomandă de asemenea consultarea Ghidului FATF/OECD privind
implementarea prevederilor financiare ale Rezoluţiei CS ONU 1803 (2008) (la
adresa http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/47/41/41529339.pdf).
Având în vedere Poziţia comună 2007/140/PESC, Consiliul Uniunii Europene a
adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva
Acesta stabileşte regimul de sancţiuni
Iranului, cu modificările ulterioare.
autonome ale Uniunii Europene privind restricţii ale exporturilor şi importurilor de
produse şi tehnologii care ar putea contribui la activităţile Iranului legate de
îmbogăţire, reprelucrare sau activităţi legate de apa grea sau la dezvoltarea
vectorilor de transport de arme nucleare; interzicerea furnizării unor servicii conexe,
interzicerea investiţiilor legate de aceste produse şi tehnologii; interzicerea
achiziţionării unor asemenea produse şi tehnologii provenind din Iran, precum şi
îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice ale persoanelor, entităţilor şi
organismelor care participă, sunt asociate în mod direct sau susţin activităţile de
proliferare nucleară ale Iranului sau dezvoltarea acestora.
Documentele
menţionate, precum şi Decizia Consiliului Uniunii Europene 2008/475/CE de
punere în aplicare a art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind
măsuri restrictive împotriva Iranului sunt disponibile la adresa http://eurlex.europa.eu

