
Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat la data de 
26 aprilie 2012 Rezoluţia 2045 (2012) privind situaţia din Republica Côte 
d’Ivoire. 

Prin paragraful 6 din Rezoluţie se reînnoiesc până la data de 30 aprilie 2013 
interdicţia de circulaţie pe teritoriul statelor membre a unor persoane considerate a fi 
o ameninţare la adresa păcii şi a procesului de reconciliere naţională din Côte d’Ivoire 
şi îngheţarea fondurilor şi a resurselor economice ale acestor persoane vizate 
(paragrafele 9-12 din Rezoluţia 1572 (2004) şi paragraful 12 din Rezoluţia 1975 
(2011)), precum şi interdicţia privind importul de diamante brute provenite din Côte 
d’Ivoire (paragraful 6 din Rezoluţia 1643 (2005)). 

Totodată, paragrafele 7 şi 8 din Rezoluţia 1572 (2004) sunt înlocuite de paragrafele 
2-4 din Rezoluţia 2045 (2012).  Astfel, măsurile referitoare la embargoul privind 
armele şi materialele conexe se reînnoiesc până la data de 30 aprilie 2013, iar 
interdicţiile impuse prin Rezoluţia 1572 (2004) nu se mai aplică furnizării de 
training, asistenţă şi expertiză pentru activităţile militare şi de securitate, precum şi 
furnizării de vehicule civile forţelor de securitate ivoriene. 

La paragraful 3 al Rezoluţiei, lit. e) şi f) prevăd noi derogări de la embargoul 
privind armele şi materialele conexe, respectiv pentru: furnizarea de echipamente 
neletale pentru menţinerea ordinii publice, destinate să permită forţelor de securitate 
ivoriene să folosească forţa în acest scop în mod adecvat şi proporţional (este 
necesară notificarea prealabilă a Comitetului înfiinţat prin paragraful 14 din 
Rezoluţia 1572 (2004)); furnizarea către forţele de securitate ivoriene de arme şi alte 
echipamente letale, exclusiv pentru sprijinul sau folosirea în procesul ivorian de 
reformă a sectorului de securitate (este necesară aprobarea prealabilă a Comitetului 
înfiinţat prin paragraful 14 din Rezoluţia 1572 (2004)). 

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, Rezoluţia 
Consiliului de Securitate al ONU este obligatorie în dreptul intern pentru 
toate autorităţile şi instituţiile publice din România, precum şi pentru persoanele 
fizice sau juridice române sau aflate pe teritoriul României. 

Ministerul Afacerilor Externe a iniţiat, în temeiul art. 5 alin. (2) al actului 
normativ citat, procedurile de publicare în Monitorul Oficial al României a 
versiunii în limba română a Rezoluţiei CS ONU 2045 (2012), în scop de 
publicitate. 

În conformitate cu Rezoluţia CS ONU 1572 (2004), Comitetul de sancţiuni 1572 
ţine disponibile pe pagina sa de internet informaţii privind respectivele sancţiuni, 
precum şi sumarul narativ al regimului de sancţiuni (embargou asupra 
armamentului, interdicţia de călătorie, îngheţarea activelor şi interdicţia privind 
importul de diamante) la adresa: http://www.un.org/sc/committees/1572 


