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 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.
Recent, Consiliul Uniunii Europene a adoptat:
 Decizia 2012/420/PESC a Consiliului din 23 iulie 2012 de modificare a
Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva
Siriei, prin care se stabileşte ca statele membre să inspecteze toate navele și
aeronavele cu destinaţia Siria aflate în porturile și aeroporturile lor, precum și
în marea lor teritorială, precum şi o derogare de la îngheţarea de fonduri și
resurse economice cu privire la un transfer de fonduri necesare în legătură cu
acordarea de sprijin financiar resortisanţilor sirieni care urmează studii,
formare profesională sau desfășoară activităţi de cercetare academică în
Uniune;
 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, prin care, având în vedere gravitatea situaţiei din
Siria, sunt incluse noi persoane și entităţi pe lista persoanelor și a entităţilor
care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa I la Decizia
2011/782/PESC; şi
 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 prin care, având în vedere gravitatea situaţiei din Siria și în
conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2012/424/PESC, sunt incluse
noi persoane și entităţi pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităţilor sau a
organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa II la
Regulamentul (UE) nr. 36/2012.

În România, Ministerul Finanţelor Publice a dispus, prin Ordinul nr. 654/10
mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325/14 mai 2012,
blocarea fondurilor deţinute de cetăţeanul sirian Rami Makhlouf, persoană inclusă în
lista din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012.
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.
Reamintim totodată că, 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.

