
În temeiul Deciziei 2011/273/PESC a Consiliului Uniunii Europene din 9 
mai 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei, care prevede un embargo 
asupra armelor, interzicerea echipamentelor utilizate în scopuri de represiune 
internă, restricţii privind admiterea pe teritoriul Uniunii, precum și îngheţarea 
fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane și entităţi responsabile de 
represiunea violentă împotriva populaţiei civile din Siria, Consiliul a adoptat 
Regulamentul (UE) nr. 442/2011 al Consiliului din 9 mai 2011 privind 
măsuri restrictive având în vedere situaţia din Siria. 

Ulterior, având în vedere continuarea represiunii violente şi a încălcării drepturilor 
omului de către guvernul Siriei, Consiliul Uniunii Europene a adoptat la data de 18 
ianuarie 2012 Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive 
având în vedere situaţia din Siria şi de abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 442/2011. 

Regulamentul instituie restricţii privind exporturile şi importurile între Uniune şi 
Siria, restricţii privind participarea la proiecte de infrastructură, restricţii privind 
finanţarea anumitor întreprinderi, îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice 
care aparţin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de persoanele 
fizice sau juridice, entităţile și organismele incluse pe lista din anexele II și IIa la 
regulament, restricţii privind transferurile de fonduri și serviciile financiare. 

Măsurile restrictive împotriva Siriei au fost completate pe parcursul timpului cu 
măsuri restrictive suplimentare prin Decizia 2011/782/PESC a Consiliului din 1 
decembrie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 
2011/273/PESC, Decizia 2012/420/PESC a Consiliului din 23 iulie 2012 de 
modificare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva Siriei, Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC a Consiliului 
din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC privind 
măsuri restrictive împotriva Siriei, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a 
articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri 
restrictive având în vedere situaţia din Siria, Decizia 2012/634/PESC a 
Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind 
măsuri restrictive împotriva Siriei și Decizia 2012/739/PESC a Consiliului din 29 
noiembrie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Siriei și de abrogare a Deciziei 
2011/782/PESC . 

Recent, a fost adoptată Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 
privind măsuri restrictive împotriva Siriei, prin care, printre altele, au fost introduse 
derogări de la restricţiile pe palierul economic şi financiar, care impun însă 
consultarea prealabilă de către statele membre a Coaliţiei naţionale siriene a forţelor 
de opoziţie şi a forţelor revoluţionare. 

Reiterăm faptul că potrivit art. 3 alin. (1) al Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor 
internaţionale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, regulamentele, deciziile şi 
alte instrumente juridice ale Uniunii Europene sunt obligatorii în dreptul intern 
pentru toate autorităţile şi instituţiile publice din România, precum şi pentru 
persoanele fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României. 



În conformitate cu art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, 
regulamentele comunitare se aplică direct în statele membre, nefiind necesare acte 
normative de transpunere a acestora în legislaţia statelor membre.  Aşadar, începând 
cu data aderării României la Uniunea Europeană (1 ianuarie 2007), regulamentele 
comunitare sunt direct aplicabile în dreptul intern. 
 


