
Nota de informare privind sancțiunile care trebuie ridicate conform 

Planului Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA) 

 

 Pe 14 iulie 2015, E3/EU+3 (China, Franța, Germania, Federația Rusia, Regatul Unit și 

Statele Unite, împreună cu Înaltul reprezentant al UE pentru Afacerile Externe și Politica de 

Securitate) și Republica Islamică a Iranului, au încheiat un acord privind Planul Comun și 

Cuprinzător de Acțiune. Implementarea completă a acestui JCPOA va asigura exclusiv 

natura pașnică a programului nuclear al Iranului. 

 

 Rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite nr. 2331 (2015) certifică JCPOA 

și recomandă implementarea completă, in perioada de timp stabilită în JCPOA. 

 

 Anexa V a JCPOA conține planul de Implementare care descrie secvențele și pașii care 

trebuie urmați conform prevederilor JCPOA. Există 5 pași importanți care trebuie luați în 

considerare în acest proces: Ziua Finalizării, Ziua Adoptării, Ziua Implementării, Ziua de 

Tranziție și Ziua de Închiere conform rezoluției Consiliului de Securitate al Națiunilor 

Unite. 

o Ziua Finalizării – 14 iulie 2015, după această zi Consiliul de Securitate al 

Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2231 (2015) din 20 iulie 2015. Tot la această 

data, la Viena, statele E3+3 şi Iran au ajuns la un acord final privind dosarul nuclear 

iranian, denumit Planul Comun şi Cuprinzător de Acţiune (JCPOA). La aceeaşi 

dată, AIEA şi Iran au semnat o “Foaie de parcurs pentru clarificarea chestiunilor 

nerezolvate din trecut și din prezent în privinţa programului nuclear iranian”, care 

completează Acordul dintre E3+3 și Iran. 

o Ziua  Adoptării – 18 octombrie 2015 – Pachetul legislativ al UE adoptat pe 18 

octombrie 2015, va intra în vigoare doar în Ziua Implementării. 

o Ziua Implementării – va avea loc odată cu verificarea măsurilor nucleare, impuse 

Iranului de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În momentul în 

care Directorul General al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a 

prezentat Consiliului de Guvernatori al AIEA și Consiliul de Securitate al 

Națiunilor Unite, un raport care confirmă faptul că Iranul a luat măsurile 

menționate în paragrafele 15.1 și 15.11 din Anexa 5 al JCPOA, vor fi ridicate 

sancțiunile economice și financiare impuse de UE, împotriva programului nuclear 

Iranian. Acest raport privind verificarea implementării, de către Iran, a măsurilor 

din domeniul nuclear prevăzute de JCPOA a fost publicat la 16 ianuarie 2016. În 

aceeași zi, UE a publicat în Jurnalul Oficial al UE un document legal și o notă care 

au ca scop exclusiv confirmarea faptului că legislația adoptată în Ziua Adoptării, va 

intra în vigoare. Astfel, ”Ziua Implementării” a fost declarată la data publicării 

raportului, adică 16 ianuarie 2016.  

În consecință, începând cu acest moment, încetează aplicarea rezoluțiilor 

ONU 1696 (2006), 1737 (2007), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 

(2010) şi 2224 (2015), precum şi regimul de sancțiuni impus de UE şi SUA în 

domeniul nuclear în raport cu Iranul şi intră în vigoare prevederile rezoluției 2231 a 



Consiliului de Securitate al ONU, care menține o serie de restricții, inclusiv în 

domeniul tehnologiilor pentru rachete balistice. 

o Ziua Tranziției – Ziua Tranziției va avea loc după 8 ani după Ziua Adoptării (18 

octombrie 2023) sau într-un moment anterior, în baza unui raport făcut de către 

Directorul General al AIEA pentru Consiliului de Guvernatori al AIEA și în paralel 

către Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care să ateste faptul că AIEA a 

concluzionat că tot materialul nuclear din Iran va exista doar pentru activități 

pașnice. 

 Rezoluția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite privind Ziua Încheierii – se va emite 

la 10 ani de la Ziua Adoptării. 

 

 Descrierea sancțiunilor ridicate în Ziua Implementării (16 ianuarie 2016) 

 

o Măsurile financiare, bancare și cele privind asigurările 

o Sectoarele privind petrolul, gazul și petrochimicele 

o Sectoarele privind navigația, construcțiile navale și transportul 

Sancțiunile legate de navigație și construcțiile de nave și anumite sancțiuni legate de sectorul 

de transport, inclusiv prevederile serviciilor asociate acestor sectoare, vor fi ridicate în Ziua 

Implementării. 

În consecință, următoarele activități: vânzarea, aprovizionarea, transferul sau exportul 

echipamentului naval și tehnologiei pentru construcția navelor, mentenanță sau reparație, 

sunt permise Iranului sau oricărui cetățean iranian angajat în acest sector; designul, 

construcția sau participarea la designul sau contrucția unei nave comerciale și tancuri 

petroliere pentru Iran sau pentru cetățeni iranieni; prevederile  privind navele construite sau 

folosite pentru transportul sau depozitarea petrolului sau produselor petrochimice pentru 

cetațenii iranieni, entități sau organizații; și prevederile privind înmatricularea și serviciile 

de clasificare. 

Inspecția, confiscarea și dispunerea de către Statele Membre UE a încărcăturii pentru sau 

provenite din Iran pe teritoriile acestora, nu vor mai fi aplicate pentru articolele care nu mai 

sunt interzise. 

Prevederile referitoare la buncherare și serviciile de aprovizionare a navelor, sau orice alt 

serviciu pentru nave, sunt permise pentru navele în propietatea sau inchiriate de cetățeni 

iranieni care nu transportă articole interzise; iar prevederile referitoare la combustibil, 

servicii de inginerie și mentenanță sunt permise pentru aeronave de marfă care nu transportă 

articole interzise.  

o Aur, atle metale prețioase, bacnote și monezi 

o Metale 

o Software  

o Radierea persoanelor, entităților și organizațiilor 

 

 

 



Cadrul legal – rezoluția 2231 (2015) a Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite 

 În Ziua Implementării, toate prevederile rezoluțiilor anterioare ale Consiliului de 

Securitate al Națiunilor Unite referitoare la aspectul nuclear Iranian încetează, 

subiect al reimpunerii în cazul încălcării de către Iran a angajamentelor impuse de 

către JCPOA. 

 

 În Ziua Încheierii rezoluției Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, toate 

prevederile rezoluției Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite 2231 (2015) vor 

înceta și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va încheia examinarea problemei 

nucleare iraniene și acest punct va fi șters de pe lista Consililui. 

 

 

 Decizia Consiliului (CFSP) 2015/1863 din 18 octombrie 2015, care amendeaza 

Decizia Consiliului 2010/413/CFSP privind măsurile restrictive împotriva Iranului. 

Decizia prevede suspendarea tutoror sancțiunilor financiare și economice ale UE, în 

același timp cu implementarea măsurilor nucleare, de către Iran.Decizia suspendă de 

asemenea aplicarea înghețării bunurilor. 

 Regulamentul Consiliului UE 2015/1861 din 18 octombrie 2015 care amendează 

Regulamentul UE nr. 267/2012 privind măsurile restrictive împotriva Iranului. 

Regulamentul prevede ștergerea articolelor corespunzătoare din Regulamentul 

Consiliului UE no. 267/2012 privind toate sancțiunile economice și financiare, după 

cum se impune de către JCPOA. 

 

 Regulamentul de implementare al Consiliului UE nr. 1862/2015 din 18 octombrie 

2015, care implementează Regulamentul UE nr. 267/2012 privind măsurile 

restrictive împotriva Iranului. Acest regulament implementeaza Decizia Consiliului 

(CFSP) 1863/2015. Odată ce Consiliul UE a prezentat raportul Consiliului de 

Guvernatori al AIEA și Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite care confirmă că 

Iranul a luat măsurile cerute de JCPOA, Decizia Consiliului intră în vigoare în 

aceeași zi. 

    Sancțiuni privind proliferarea și restricțiile menținute după Ziua Implementării (16 ianuarie 2016) 

 Embrago privind armamentul 

 Sancțiuni privind tehnologia proiectilelor 

 Persoane și entități care fac în continuare obiectul măsurilor restrictive 

 Restricții privind proliferarea (regimul de autorizare incluzând Canalul de Achiziție) 

 Transferuri și activități nucleare 

 Metale și software 


