
II 

(Acte fără caracter legislativ) 

REGULAMENTE 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1735 AL CONSILIULUI 

din 29 septembrie 2016 

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în 
vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (1), în special articolul 32 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 

întrucât: 

(1)  La 18 ianuarie 2012, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 36/2012. 

(2)  Două persoane nu ar trebui să mai fie menținute pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților sau 
organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 
(denumită în continuare „lista”). 

(3)  Ar trebui eliminată o rubrică redundantă din listă. 

(4)  Informațiile referitoare la anumite persoane care figurează în listă ar trebui să fie actualizate. 

(5)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 36/2012 ar trebui să fie modificat în mod corespunzător, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament. 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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(1) JO L 16, 19.1.2012, p. 1. 



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2016. 

Pentru Consiliu 

Președintele 
P. ŽIGA  
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ANEXĂ 

Secțiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 36/2012 se modifică după cum urmează:  

1. Rubricile referitoare la următoarele persoane se elimină: 

Nr. 15.  Hisham ( ) Ikhtiyar ( , , ) (alias Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar) 

Nr. 74.  Anisa ( ) (alias Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad ( ) (alias Anisah Al-Assad)  

2. Rubrica următoare se elimină: 

Nr. 154.  General-maior Fahd ( ) Jassem ( ) Al Freij ( ) (alias Al-Furayj  

3. Rubricile referitoare la persoanele menționate mai jos se înlocuiesc cu următoarele rubrici:  

„Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
în listă 

1 Houmam Jaza'iri (alias 
Humam al- Jazaeri, 
Hammam al-Jazairi) 

Anul nașterii: 1977 Ministru al economiei și comerțului exterior aflat 
la putere după luna mai 2011. În această calitate, îi 
revine o parte din răspundere pentru reprimarea 
violentă a populației siriene. 

21.10.2014 

2. Maher ( ) (alias 
Mahir) Al-Assad ( ) 

Data nașterii: 8 decembrie 
1967; 

Locul nașterii: Damasc 

pașaport diplomatic 
nr. 4138 

General-maior al Brigăzii 
a 42-a și fost comandant 
de brigadă al diviziei 
a 4-a blindate a armatei 

Membru al forțelor armate siriene cu grad de „co
lonel” sau echivalent sau mai înalt, aflat în funcție 
după luna mai 2011. General-maior al Brigăzii 
a 42-a și fost comandant de brigadă a diviziei a 4-a 
blindate a armatei. Membru al familiei Assad; frate 
al președintelui Bashar Al-Assad. 

9.5.2011 

4. Atej ( ) (alias Atef, 
Atif) Najib ( ) (alias 
Najeeb) 

Locul nașterii: Jablah, 
Siria 

Fost șef al Direcției de Securitate Politică la Dara'a; 
Implicare în reprimarea demonstranților. Membru 
al familiei Assad; văr al președintelui Bashar Al-As
sad. 

9.5.2011 

5. Hafiz ( ) Makhlouf 
( ) (alias Hafez 
Makhlouf) 

Data nașterii: 2 aprilie 
1971 

Locul nașterii: Damasc; 

pașaport diplomatic 
nr. 2246 

Fost colonel care a condus o unitate în cadrul Di
recției de Informații Generale, secția Damasc, aflat 
în funcție după luna mai 2011. Membru al familiei 
Makhlouf; văr al președintelui Bashar Al-Assad. 

9.5.2011 

10. Jamil ( ) (alias Jameel) 
Hassan ( ) (alias al- 
Hassan) 

Anul nașterii: 1953 

Locul nașterii: Homs, 
Siria 

Șef al Serviciului de 
Informații al forțelor 
armate aeriene siriene 

Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor 
armate aeriene siriene, aflat în funcție după luna 
mai 2011. Șef al Serviciului de informații al forțe
lor armate aeriene siriene, aflat în funcție după 
luna mai 2011. Răspunzător de reprimarea vio
lentă a populației civile în Siria. 

9.5.2011 
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„Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
în listă 

13 Ghassan Ahmed 
Ghannan (alias general- 
maior Ghassan 
Ghannan, general de 
brigadă Ghassan Ahmad 
Ghanem) 

Grad: General-maior 

Funcție: Comandantul 
Brigăzii a 155-a de 
rachete 

Membru al forțelor armate siriene cu grad de „co
lonel” sau echivalent sau mai înalt, aflat în funcție 
după luna mai 2011. General-maior și comandant 
al Brigăzii 155 de rachete. Asociat cu Maher Al-As
sad datorită rolului său în cadrul Brigăzii 155 de 
rachete. În calitatea de comandant al Brigăzii 155 
de rachete, sprijină regimul sirian și este responsa
bil de reprimarea violentă a populației civile. Este 
responsabil de lansarea de rachete Scud având ca 
țintă diverse zone civile, în perioada ianuarie-mar
tie 2013. 

21.10.2014 

45. Munir ( ) (alias 
Mounir, Mouneer, 
Monir, Moneer, Muneer) 
Adanov ( ) (alias 
Adnuf, Adanof) 

Anul nașterii: 1951 

Locul nașterii: Homs, 
Siria 

Pașaport: 0000092405 

Funcție: Adjunct al șefului 
Statului-Major pentru 
operațiuni și instruire 
militară pentru armata 
siriană. 

Grad: General-locotenent, 
armata arabă siriană 

Ofițer cu grad de general-locotenent și adjunct al 
șefului Statului-Major pentru operațiuni și instruire 
militară pentru armata siriană, aflat în funcție după 
luna mai 2011. În calitatea sa de adjunct al șefului 
Statului-Major, a fost direct implicat în reprimarea 
populației civile din Siria și în actele de violență co
mise împotriva acesteia. 

23.8.2011 

56. Ali ( ) Abdullah ( ) 
(alias Abdallah) Ayyub 
( ) (alias Ayyoub, 
Ayub, Ayoub, Ayob) 

Funcție: Șeful Statului- 
Major al armatei arabe 
siriane și al forțelor 
armate din 18 iulie 2012 

Grad: General în armata 
arabă siriană 

Ofițer cu grad de general în armata siriană, aflat în 
funcție după luna mai 2011. Șeful Statului-Major 
al forțelor armate siriene. Persoană care sprijină re
gimul Assad și care este răspunzătoare de reprima
rea populației civile din Siria și de actele de vio
lență comise împotriva acesteia. 

14.11.2011 

57. Fahd ( ) (alias Fahid, 
Fahed) Jasim ( ) (alias 
Jasem, Jassim, Jassem) 
al-Furayj ( ) (alias 
Al-Freij) 

Data nașterii: 1 ianuarie 
1950 

Locul nașterii: Hama, 
Siria 

Grad: General-locotenent 

Funcții: Ministrul apărării, 
comandant suprem 
adjunct al forțelor armate 
siriene 

Ofițer cu grad de general în armata siriană. Co
mandant suprem adjunct al forțelor armate siriene. 
Ministrul apărării. Răspunzător de reprimarea po
pulației civile din Siria și de utilizarea violenței îm
potriva acesteia. 

14.11.2011 

62. Zuhair ( ) (alias 
Zouheir, Zuheir, 
Zouhair) Hamad ( ) 

Locul nașterii: Damasc, 
Siria 

Grad: General-maior 

Funcția actuală: Adjunct 
al șefului Direcției de 
Informații Generale 
(denumire alternativă 
Direcția de Securitate 
Generală) din luna iulie 
2012 

Ofițer cu grad de general-maior în cadrul forțelor 
armate siriene, aflat în funcție după luna mai 
2011. Adjunct al șefului Direcției de Informații Ge
nerale. Răspunzător de reprimarea populației civile 
din Siria, de încălcarea drepturilor omului și de ac
tele de violență împotriva acesteia. 

14.11.2011 
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„Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
în listă 

71. Bushra ( ) Al-Assad 
( ) (alias Bushra 
Shawkat, Bouchra Al 
Assad) 

Data nașterii: 24.10.1960 Membru al familiei Assad; soră a președintelui Bas
har Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și fi
nanciare strânse cu președintele Siriei Bashar Al- 
Assad, aceasta a avut beneficii din partea regimului 
sirian, fiind asociată acestuia. 

23.3.2012 

72. Asma ( ) Al-Assad 
( ) (alias Asma Fawaz 
Al Akhras) 

Data nașterii: 11.8.1975; 

Locul nașterii: Londra, 
Regatul Unit; 

Pașaport nr. 707512830, 
expiră 22.9.2020; 

Nume anterior căsătoriei: 
Al Akhras 

Membru al familiei Assad și strâns legată de perso
nalități-cheie ale regimului; soția președintelui Bas
har Al-Assad. În virtutea relațiilor personale și fi
nanciare strânse cu președintele Siriei Bashar Al- 
Assad, aceasta a beneficiat de pe urma regimului si
rian, fiind în strânsă asociere cu acesta. 

23.3.2012 

107. Mohammad ( ) 
(Mohamed, Muhammad, 
Mohammed) Ibrahim 
( ) Al-Sha'ar ( ) 
(alias Al-Chaar, Al- 
Shaar) (alias 
Mohammad Ibrahim Al- 
Chaar) 

Anul nașterii: 1956; 

Locul nașterii: Alep 

Ministru al internelor aflat la putere după luna mai 
2011. În această calitate, îi revine o parte din răs
punderea pentru reprimarea violentă a populației 
siriene. 

1.12.2011 

181. Suleiman Al Abbas  Ministrul petrolului și resurselor minerale aflat la 
putere după luna mai 2011. În această calitate, îi 
revine o parte din răspunderea pentru reprimarea 
violentă a populației siriene. 

24.6.2014 

185. Ismael Ismael (alias 
Ismail Ismail sau Isma'Il 
Isma'il) 

Anul nașterii: 1955 Ministru în cadrul guvernului sirian aflat la putere 
după luna mai 2011; Ministrul finanțelor. În 
această calitate, îi revine o parte din răspunderea 
pentru reprimarea violentă de către regim a popula
ției civile. 

24.6.2014 

193. Suhayl (alias Sohail, 
Suhail, Suheil) Hassan 
(alias Hasan, al-Hasan, 
al-Hassan) cunoscut sub 
numele „Tigrul” (alias al- 
Nimr) 

Anul nașterii: 1970 

Locul nașterii: Jableh 
(provincia Latakia, Siria) 

Grad: General-maior 

Funcție: Comandant al 
Qawat al-Nimr (Forțele 
Tigrului) 

Ofițer cu grad de general-maior în armata siriană, 
după luna mai 2011. Comandant al diviziei de ar
mată cunoscute sub numele „Forțele Tigrului”. Răs
punzător de reprimarea violentă a populației civile 
în Siria. 

23.7.2014 

199. Bayan Bitar (alias 
Dr. Bayan Al-Bitar) 

Data nașterii: 8.3.1947 

Adresa: PO Box 11037, 
Damasc, Siria 

Director executiv al Organizației pentru Industrii 
Tehnologice (OTI) și al Companiei Siriene pentru 
Tehnologia Informației (SCIT), ambele filiale ale Mi
nisterului Apărării din Siria, care a fost desemnat 
de către Consiliu. OTI contribuie la producerea de 
arme chimice pentru regimul sirian. În calitate de 
director executiv al OTI și al SCIT, Bayan Bitar spri
jină regimul sirian. Ca urmare a rolului său în pro
ducerea de arme chimice, îi revine, de asemenea, 
o parte din răspunderea pentru reprimarea violentă 
a populației siriene. Având în vedere funcția sa im
portantă în aceste entități, el este, de asemenea, 
asociat cu entitățile desemnate OTI și SCIT. 

7.3.2015 
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„Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
în listă 

200. General de brigadă 
Ghassan Abbas 

Data nașterii: 10.3.1960 

Locul nașterii: Homs 

Adresa: CERS, Centre 
d'Etude et de Recherche 
Scientifique [denumire 
alternativă SSRC, Centrul 
de Studii și Cercetări 
Științifice (Scientific 
Studies and Research 
Centre); Centre de 
Recherche de Kaboun 
Barzeh Street, PO 
Box 4470, Damasc] 

Director al secției de lângă Jumraya/Jmraiya a Cen
trului sirian de Studii și Cercetări Științifice (SSRC/ 
CERS), care face obiectul desemnării. A fost impli
cat în proliferarea de arme chimice și în organiza
rea de atacuri cu arme chimice, inclusiv la Ghouta, 
în august 2013. Prin urmare, îi revine o parte din 
răspunderea pentru reprimarea violentă a populației 
siriene. În calitate de manager al secției SSRC/CERS 
de lângă Jumraya/Jmraiya, Ghassan Abbas sprijină 
regimul sirian. Având în vedere funcția sa impor
tantă în SSRC, el este, de asemenea, asociat cu 
SSRC, entitate care face obiectul desemnării. 

7.3.2015 

201. Wael Abdulkarim (alias 
Wael Al Karim) 

Data nașterii: 30.9.1973 

Locul nașterii: Damasc, 
Siria (de origine 
palestiniană) 

Adresa: Al Karim for 
Trade and Industry, PO 
Box 111, 5797 Damasc, 
Siria 

Important om de afaceri care își desfășoară activita
tea în Siria în industria petrolieră, a produselor chi
mice și în industria prelucrătoare. Mai exact, repre
zintă Abdulkarim Group, alias Al Karim Group/Al
karim for Trade and Industry/Al Karim Trading 
and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Ab
dulkarim Group este un important producător de 
lubrifianți, grăsimi și produse chimice industriale 
din Siria. 

7.3.2015 

202. Ahmad Barqawi (alias 
Ahmed Barqawi) 

Anul nașterii: 1985 

Locul nașterii: Damasc, 
Siria 

Adresa: Pangates 
International Corp Ltd, 
PO Box Sharjah Airport 
International Free Zone, 
Emiratele Arabe Unite 

Al Karim for Trade and 
Industry, PO Box 111, 
5797 Damasc, Siria 

Director general al Pangates International Corp Ltd, 
care acționează în calitate de intermediar pentru 
aprovizionarea cu petrol a regimului sirian, și di
rector al Al Karim Group. Atât Pangates Internatio
nal, cât și Al Karim Group au fost desemnate de 
către Consiliu. În calitate de director general al Pan
gates și de director al societății-mamă a Pangates, 
Al Karim Group, Ahmad Barqawi asigură sprijin 
regimului sirian și beneficiază de pe urma acestuia. 
Având în vedere funcția sa importantă în cadrul 
Pangates și Al Karim Group, el este, de asemenea, 
asociat cu Pangates International și Al Karim 
Group, entități care fac obiectul desemnării. 

7.3.2015 

204. Emad ( ) Hamsho 
( ) (alias Imad 
Hmisho; Hamchu; 
Hamcho; Hamisho; 
Hmeisho; Hemasho) 

Adresa: Hamsho Building 
31 Bagdad Street, 
Damasc, Siria 

Deține o funcție de conducere de nivel superior în 
cadrul Hamsho Trading. Ca rezultat al funcției sale 
importante deținute în cadrul Hamsho Trading, o fi
lială a Hamsho International, care a fost desemnată 
de către Consiliu, acesta asigură sprijin regimului 
sirian. De asemenea, el este asociat cu o entitate 
care face obiectul desemnării, Hamsho Internatio
nal. Este, de asemenea, vicepreședinte al Consiliului 
sirian al fierului și oțelului, alături de oameni de 
afaceri care reprezintă regimul și care au fost de
semnați, precum Ayman Jaber. Este, de asemenea, 
asociat cu Bashar Al-Assad. 

7.3.2015 
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„Nume Informații de identificare Motive Data includerii 
în listă 

206. Generalul Muhamad 
( ) (alias Mohamed, 
Muhammad) Mahalla 
( ) (alias Mahla, 
Mualla, Maalla, Muhalla) 

Data nașterii: 1960 

Locul nașterii: Jableh 

Șeful secției 293 (Afaceri Interne) a Serviciului de 
Informații Militare Sirian (SMI), din aprilie 2015. 
Responsabil pentru represiune și violențe împotriva 
populației civile din Damasc/guvernoratul Damasc. 
Fost șef-adjunct al Direcției de Securitate Politică 
(2012), ofițer al Gărzii Republicane Siriene și direc
tor-adjunct al Direcției de Securitate Politică. Șeful 
Poliției Militare, membru al Biroului de Securitate 
Națională. 

29.5.2015”.   
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