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Proiect de 

Întrebări frecvente privind măsurile restrictive impuse de UE 

 

1. Unde se pot găsi versiunile oficiale ale deciziilor și ale regulamentelor în 

materie de sancțiuni adoptate de Consiliu? 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este singurul document oficial cu caracter juridic 

obligatoriu în care se consemnează actele juridice în vigoare în UE. Pentru a consulta Jurnalul 

Oficial, vă rugăm să vizitați adresa http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html sau 

http://eurlex.europa.eu/. 

Cea mai simplă modalitate de a găsi deciziile și regulamentele referitoare la măsurile 

restrictive este site-ul web al Jurnalului Oficial, folosind anul publicării și numărul 

documentului. În acest mod, documentul poate fi găsit printr-o „căutare simplă”. O soluție 

alternativă este utilizarea opțiunii de căutare avansată, în funcție de informațiile pe care le 

aveți la dispoziție. 

O altă variantă, în cazul în care cunoașteți regimul de sancțiuni care vă interesează, dar nu și 

numărul actului juridic, este să căutați mai întâi actul în cauză în lista actelor juridice de pe 

site-ul SEAE (a se vedea întrebarea 4). În acest fel puteți găsi numărul actului juridic și puteți 

apoi efectua o căutare simplă pe site-ul web al Jurnalului Oficial.  

2. Unde se poate găsi o versiune consolidată a deciziei sau a regulamentului 

care mă interesează? 
 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conține versiuni consolidate ale actelor juridice publicate 
în Jurnalul Oficial. De remarcat că, spre deosebire de actele juridice în sine, versiunile 
consolidate nu au caracter juridic obligatoriu și sunt puse la dispoziție numai pentru a ușura 
consultarea. 

 
Pentru a consulta versiunile consolidate, vizitați site-ul web al Jurnalului Oficial: http://eur-

lex.europa.eu/oj/direct-access.html sau http://eur-lex.europa.eu/. Informațiile privitoare la un 

document includ opțiunea de a consulta nota bibliografică. În cazurile în care există versiuni 

consolidate, acestea pot fi găsite aici.  

Vă rugăm să țineți cont de faptul că versiunile consolidate nu sunt întotdeauna actualizate 

pentru a include cele mai recente modificări ale actului juridic. În acest caz, pentru a se 

obține o imagine completă a versiunii actuale a actului juridic în cauză este necesar să se țină 

cont de amendamentele publicate după data actului consolidat. 

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://eur-lex.europa.eu/
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3. Unde se pot găsi informații privind măsurile restrictive impuse de UE? 

Informații generale privind măsurile restrictive impuse de UE pot fi găsite pe următorul site 

web: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm. Site-ul include o prezentare 

cuprinzătoare  referitoare la sancțiunile impuse de UE: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_ro.pdf. 

4. Unde se poate găsi o listă cu măsurile restrictive impuse de UE? 

Pentru o listă cu măsurile restrictive în vigoare, vă rugăm să consultați următorul document 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_ro.pdf unde se poate găsi o listă cu 

măsurile restrictive în vigoare, ordonate în funcție de țară. Această listă este actualizată 

periodic pentru a reflecta modificarea actelor juridice. 

Trebuie însă avut în vedere faptul că documentul sus-menționat este pus la dispoziție numai 
pentru ușurarea consultării. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este singurul document 
oficial cu caracter juridic obligatoriu în care se consemnează măsurile restrictive în vigoare în 
UE (a se vedea întrebarea 1).  
 

5. Unde se pot găsi orientări generale privind punerea în aplicare a 

măsurilor restrictive impuse de UE? 
 
Pentru orientări suplimentare privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive, vă rugăm să 
consultați Orientările privind punerea în aplicare și evaluarea măsurilor restrictive 
(sancțiunilor) în cadrul politicii externe și de securitate comună a UE 
(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%201120
5%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2F
st11%2Fst11205.en12.pdf), sau Cele mai bune practici ale UE privind punerea în aplicare a 
măsurilor restrictive  
(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208666
%202008%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fro%2F08
%2Fst08%2Fst08666-re01.en08.pdf).  
A se vedea, de asemenea, noile elemente privind conceptele de deținere și control și 
punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice 
(http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf). 
 

Informații suplimentare se pot găsi și pe site-ul web al autorității competente din statul 
dumneavoastră, menționată pe site-urile web enumerate în regulamentele referitoare la 
măsurile restrictive impuse de UE (a se vedea întrebarea 9). 

 

6. Unde se poate găsi o listă cu persoanele și entitățile care fac obiectul unor 

măsuri restrictive financiare, cum ar fi înghețarea activelor? 
 

Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul unor sancțiuni din 
partea UE poate fi descărcată de la următoarea adresă: 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Puteți găsi o notă privind 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_ro.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/index_ro.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_ro.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011205%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst11%2Fst11205.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011205%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst11%2Fst11205.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2011205%202012%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fen%2F12%2Fst11%2Fst11205.en12.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208666%202008%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fro%2F08%2Fst08%2Fst08666-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208666%202008%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fro%2F08%2Fst08%2Fst08666-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=RO&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%208666%202008%20REV%201&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fro%2F08%2Fst08%2Fst08666-re01.en08.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
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utilizarea curentă („Day-to-day use”) prin intermediul link-ului următor: 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html 
Dacă aveți îndoieli în privința unei persoane, a unui grup sau a unei entități incluse în listă, vă 
rugăm să vă adresați autorității competente din țara dumneavoastră, menționată pe site-
urile web enumerate în regulamentele relevante, care va contacta, dacă este cazul, 
instituțiile sau serviciile relevante ale UE. 
 
De remarcat că diverse alte informații relevante pentru actele juridice referitoare la 
sancțiuni pot fi găsite în nota bibliografică din Jurnalul Oficial, inclusiv informații referitoare 
la hotărâri ale instanțelor europene.  
 

7. Este posibil să primesc actualizări periodice automate referitoare la 

măsurile restrictive? 
 

Vă puteți abona la fluxurile RSS de pe site-ul web EUR-Lex: http://new.eur-
lex.europa.eu/homepage.html. După ce v-ați conectat, (i) faceți clic pe „căutare avansată” și 
efectuați o căutare, de exemplu după toate regulamentele în care cuvintele „măsuri 
restrictive” se regăsesc doar în titlu; (ii) faceți clic pe „Creează în fluxurile mele RSS”, în 
partea de sus a paginii cu rezultate și (iii) faceți clic pe „salvează” pentru a crea fluxul. Pentru 
mai multe informații referitoare la crearea unui flux RSS personalizat, vă rugăm să consultați 
paginile de asistență: http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3. 
Nu există, însă, posibilitatea de a primi astfel de actualizări prin email.  

 

8. Este posibil să export/import [acest produs] din [această țară]? 

Vă invităm să verificați mai întâi dacă există măsuri restrictive referitor la țara în cauză (a se 

vedea întrebarea 4). 

Dacă există astfel de măsuri, vă rugăm să verificați dacă produsul în cauză se numără printre 

produsele interzise menționate în anexele la regulamentul relevant. Dacă aveți îndoieli, 

autoritatea competentă a statului membru în cauză, menționată pe site-urile web 

enumerate în regulamentul relevant, vă poate oferi clarificări în privința măsurii în care 

exportul sau importul anumitor bunuri este autorizat sau poate furniza o autorizație de 

export sau import a acestor bunuri, dacă acest lucru este permis în conformitate cu legislația 

aplicabilă.  

Pentru a obține autorizația de a exporta sau importa un produs care face obiectul unor 

cerințe specifice în materie de autorizare în temeiul legislației privind măsurile restrictive, vă 

rugăm să contactați autoritatea competentă din țara în care vă desfășurați activitatea, 

menționată în anexele la regulamentele relevante (a se vedea întrebarea 9). 

Ar trebui, de asemenea, să verificați dacă produsul intră în domeniul de aplicare al 

embargoului asupra armelor. În acest sens, vă invităm să consultați lista bunurilor incluse în 

Lista comună a UE cuprinzând produsele militare. Lista comună a UE cuprinzând produsele 

militare este actualizată anual, cea mai recentă versiune fiind disponibilă la următoarea 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://new.eur-lex.europa.eu/content/help/my-eurlex/intro.html#help3
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adresă: 

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:RO:PDF). 

Ar trebui să verificați, de asemenea, dacă produsul figurează pe lista produselor cu dublă 

utilizare. În acest sens, vă invităm să consultați Regulamentul (CE) nr. 428/2009 privind 

produsele cu dublă utilizare, de instituire a unui regim pentru controlul exporturilor de 

produse cu dublă utilizare (civilă și militară). Cea mai recentă versiune consolidată a acestui 

regulament este disponibilă aici:  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:RO:PDF. 

Trebuie să vă asigurați, de asemenea, că persoanele, grupurile sau entitățile cu care 

desfășurați relații comerciale nu figurează pe listă sau că nu ar avea de câștigat direct sau 

indirect de pe urma acestor relații. Pentru informații suplimentare referitoare la furnizarea 

indirectă de fonduri sau de resurse economice, precum și la conceptele de deținere și 

control vă rugăm să consultați documentul următor 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Informații suplimentare se pot găsi și pe site-ul web al autorității competente din statul 

dumneavoastră, menționată pe site-urile web enumerate în regulamentele relevante (a se 

vedea întrebarea 9). 

9. Cum poate fi contactată autoritatea competentă din statul meu? 

Autoritățile competente din statele membre ale UE sunt menționate pe site-urile web 

enumerate în regulamentele relevante referitoare la măsurile restrictive. 

10. Cum pot fi contactate serviciile Comisiei responsabile cu măsurile 

restrictive? 

Serviciile Comisiei responsabile cu măsurile restrictive pot fi contactate la următoarea adresă 

de email: relex-sanctions@ec.europa.eu.  

 

11. Pot să desfășor relații comerciale/să primesc bani de la [această 

persoană/acest grup/această entitate] sau să le pun la dispoziție fonduri ori 

resurse economice? 

Vă invităm să consultați listele consolidate cu persoanele, grupurile și entitățile care fac 

obiectul unor sancțiuni financiare impuse de UE: 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm. Puteți găsi o notă privind 

utilizarea curentă („Day-to-day use”) prin intermediul link-ului următor:  

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.h

tml . A se vedea și întrebarea 6. 

Trebuie să vă asigurați că persoanele, grupurile sau entitățile cu care desfășurați relații 

comerciale nu figurează pe listă sau nu ar avea de câștigat direct sau indirect de pe urma 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:090:0001:0037:RO:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R0428:20120615:RO:PDF
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf
mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/help_online/help.html
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acestor relații. Pentru informații suplimentare referitoare la furnizarea indirectă de fonduri 

sau de resurse economice, precum și la conceptele de deținere și control vă rugăm să 

consultați documentul următor: 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf. 

Dacă aveți îndoieli în privința unei persoane, a unui grup sau a unei entități incluse în listă, vă 
rugăm să vă adresați autorității competente din țara dumneavoastră, menționată pe 
siteurile web enumerate în anexele la regulamentele relevante, care va contacta, dacă este 
cazul, instituțiile sau serviciile relevante ale UE. 
 

12. Tribunalul a anulat includerea pe listă a [acestei persoane/acestui 

grup/acestei entități]. Cu toate acestea, numele [acestei persoane/acestui 

grup/acestei entități] este în continuare inclus pe lista cu persoanele, 

grupurile și entitățile care fac obiectul sancțiunilor financiare din partea 

UE. Se aplică în continuare măsurile restrictive împotriva [acestei 

persoane/acestui grup/acestei entități]? 

 
Anularea unor acte prin care se impun măsuri restrictive împotriva unei persoane/unui 

grup/unei entități nu intră în vigoare imediat după pronunțarea hotărârii de către Tribunal. 

Efectele oricărui act care a fost anulat în primă instanță de Tribunal rămân valabile până la 

expirarea perioadei de introducere a unui recurs (și anume două luni și zece zile de la 

notificarea hotărârii). În această perioadă, Consiliul sau, după caz, Comisia pot remedia 

încălcările constatate prin adoptarea, dacă este cazul, a unor noi măsuri restrictive având ca 

obiect persoanele sau entitățile în cauză. O altă posibilitate este introducerea unui recurs de 

către Consiliu sau, după caz, Comisie, caz în care includerea pe listă rămâne în vigoare până 

la soluționarea acestuia. După scurgerea perioadei de două luni și zece zile, măsurile 

restrictive împotriva [acestei persoane/acestui grup/acestei entități] iau sfârșit sau ar putea 

rămâne în vigoare, în funcție de decizia Consiliului, a Comisiei - după caz - sau a altor părți de 

a întreprinde sau nu pașii sus-menționați. 

 

13. Știu că [această persoană/acest grup/această entitate] încalcă măsuri 

restrictive impuse de UE. Ce ar trebui să fac? 

Vă rugăm să contactați autoritatea competentă a statului membru relevant (menționată pe 

site-urile web enumerate în regulamentele relevante, a se vedea întrebarea 9). Aveți, de 

asemenea, posibilitatea să contactați Comisia (a se vedea întrebarea 10), care va contacta la 

rândul său autoritatea competentă relevantă.  

 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st09/st09068.en13.pdf

