
Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS ONU) a adoptat la 
17.12.2009 Rezoluţia nr. 1904 (2009) privind terorismul, care preia prevederile 
rezoluţiilor anterioare în materia combaterii terorismului (menţionate mai jos) şi 
urmăreşte îndeosebi îmbunătăţirea coordonării şi conlucrării între comitetele de 
sancţiuni ale CSONU, prin detalierea procedurii de lucru. Rezoluţia reia încurajarea - 
adresată statelor - să aplice consecvent toate măsurile restrictive reglementate prin rezoluţiile 
precedente, precum implementarea embargoului asupra armamentului, restricţiilor de 
transport, a sancţiunilor financiare şi restricţiilor de călătorie faţă de persoanele membre ale 
grupării talibane şi ale organizaţiei Al-Qaida şi faţă de orice persoane, grupări, întreprinderi şi 
entităţi asociate cu talibanii şi cu organizaţia Al-Qaida, care au participat la finanţarea, 
planificarea, facilitarea şi pregătirea sau comiterea de acte teroriste ori la susţinerea actelor 
teroriste. 
 
Anterior, prin Rezoluţia CSONU nr. 1822 (2008) s-au revizuit sancţiunile impuse împotriva 
Al-Qaida, talibanilor şi persoanelor asociate cu aceştia, precum şi procedurile de 
gestionare a listei persoanelor şi entităţilor supuse sancţiunilor şi s-au reiterat măsurile de 
îngheţare a fondurilor şi resurselor economice, interdicţii de intrare şi tranzit pe teritoriul 
statelor membre, embargo asupra armamentului şi s-au introdus noi standarde procedurale 
privind listarea, delistarea, revizuirea şi gestionarea listei şi implementarea măsurilor. 
 
În ceea ce priveşte gestionarea listei persoanelor şi entităţilor subiecţi ai sancţiunilor dispuse 
iniţial prin rezoluţia CSONU nr. 1267 (1999) şi modificată ulterior prin rezoluţiile 1333 
(2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) și 
1904 (2009) Comitetul de Sancţiuni 1267 al Consiliului de Securitate al ONU, fondat în 
conformitate cu par. 6 al rezoluţiei CSONU 1267 (1999) administrează buletinul centralizator 
al acestor persoane – lista actualizată cu persoanele şi modificările aduse datelor de 
identificare ale acestor persoane. 
 
Lista actualizată este permanent disponibilă pe website-ul Comitetului, la adresa 
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 
 
Comitetul de sancţiuni 1267 al CSONU ţine disponibilă pentru consultare şi o listă a 
persoanelor, grupurilor, firmelor şi entităţilor care au fost eliminate din lista consolidată, la 
adresa: http://www.un.org/sc/committees/1267/removed.shtml 
 
Comitetul de sancţiuni 1267 al CSONU şi-a revizuit procedura de lucru, introducând două 
secţiuni noi în Ghidul de lucru: secţiunea 9, referitoare la revizuirea listei consolidate a 
persoanelor şi entităţilor supuse sancţiunilor şi secţiunea 11, privind excepţiile de la restricţiile 
de călătorie, precum şi o serie de modificări la alte secţiuni.  
Documentul în forma actualizată poate fi consultat la adresa:  
http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/1267_guidelines.pdf 
 
Ultimele actualizări ale listei Comitetului de sancțiuni 1267 privind Al-Qaida, talibanii și 
persoanele și entitățile asociate cu aceștia (Lista Consolidată) constă în eliminarea a 2 
persoane, adăugarea a 3 persoane și actualizarea datelor de identificare pentru 7 persoane și o 
entitate. 
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 
 


