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PARLAMENTUL ROMAMEI
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LEGEA

Solidaritate cu Ucraina
pentru interzicerea importului si achizitiilor intracomunitare de 

petrol, gaz natural, carbune si combustibil nuclear provenind din 

Federatia Rusa pe durata agresiunii neprovocate Tmpotriva Ucrainei

PREAMBUL

Dat fiind razboiul ilegaL neprovocat si nejustificat pomit de Federatia Rusa impotrh a 
Ucrainei, care ameninta nu doar pacea, stabilitatea, suveranitatea si integritatea teritoriala a 
UcraineL dar si securitatea si stabilitatea regionala in Europa,

avand in l edere Declaratia Universala privind Drepturile Omului, Pactul Prhind Drepturile 
Civile si P.olitice, precum si tratatele din domeniul Dreptului Intemaponal Umanitar la care 
Rom^a este parte §i alte instrumente juridice relevante, care condamna in unanimitate 
crimele de r^bbi, tortura si tratamentele inumane aplicate populatiei civile de fortele armate 
invadatoare.

avand m vedere existenta nu dpar a unei datoni morale, dar ;?i a linei prerogative juridice 
izvorate din interpretarea conventiilor intemationale multilaterale de sustinere a valorilor 
umane pe care acestea le proclama, a tmlor pasnice de a se sustine si de a cauta sa depuna
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toate eforturile necesare pentru a căuta să protejeze reciproc cetăţenii în mod paşnic 
împotriva oricăror crime de război sau a unor acte de tortură sau tratamente inumane,

având în vedere dreptul fiecărui popor la autodeterminare, aspiraţiile pro europene ale 
Ucrainei manifestate încă din toamna anului 2013 prin protestele cunoscute sub denumirea 
Euromaidan,

având în vedere rezoluţia Parlamentului European din data de 7 aprilie 2022 privind 
instituirea unui embargou complet şi imediat asupra importurilor ruseşti de petrol, c^bime, 
combustibil nuclear şi gaz.

având în vedere decizia Uniunii Uniunii Europene şi a Organizaţiei Mondiale a Comerţului 
(OMC) din data de 15 martie 2022 de a refuza produselor şi serviciilor ruseşti tratamentul 
naţiunii celei mai favorizate pe pieţele UE,

dat fiind că importurile de gaze naturale, petrol, cărbune şi combustibili nuclear, respectiv 
derivate ale acestora, contribuie la finanţarea războiului împotriva Ucrainei,

având în vedere atrocităţile comise de trupele invadatoare asupra populaţiei civile din 
Ucraina, care nu pot rămâne neanchetate şi nepedepsite,

având în vedere faptul că peste 4.3 milioane de refugiaţi au părăsit deja Ucraina de la 
începutul războiului şi până la data de 5 aprilie 2022, în timp ce peste 6,5 milioane de 
persoane au fost strămutate în interiorul ţării (la 18 martie 2022),

luând în considerare interesele României, atât în planul securităţii, cât şi în plan politic şi 
umanitar, precmn şi necesitatea de a manifesta solidaritate faţă de Ucraina, în deplină 
coordonare cu partenerii săi internaţionali.

dată fiind urgenţa de a ajunge la o încetare rapidă a focului şi o retragere a trupelor ruseşti de 
pe teritoriul Ucrainei,

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi se interzic importul şi achiziţiile 
intracomunitare de petrol, gaz natural, cărbune şi combustibil nuclear provenind din 
Federaţia Rusă, în mod direct sau prin intermediari din ţările Uniunii Europene sau din ţări 
terţe.

Art. 2

(1) Nerespectarea prevederilor articolului 1 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi în cazul persoanelor fizice, respectiv 
cu amendă penală între 500.000 şi 2.000.000 lei în cazul persoanelor juridice.
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(2) Tentativa se pedepseşte.

Art3

(1) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) poate 
dispune suspendarea temporară a activităţii agenţilor economici care desfăşoară operaţiuni cu 
încălcarea prevederilor art. 1, pentru un interval de până la 6 luni.

(2) în cazul încălcării repetate a prevederilor art.l de către agenţii economici, precum şi în 
cazul în care valoarea bunurilor sau a mărfurilor care fac obiectul importurilor sau achiziţiilor 
intracomunitare depăşeşte cifra de 5 milioane de lei, Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale poate solicita dizolvarea agenţilor economici în cauză;

Art. 4
Efectele juridice ale prezentei legi operează pe întreaga durată a invaziei declanşată de 
Federaţia Rusă împotriva Ucrainei, până la data semnării unui tratat de pace sau a unui acord 
permanent de armistiţiu care să consfinţească integritatea teritorială a Ucrainei, reparaţii 
pentru prejudiciile suferite de ţara invadată, precum şi cooperarea Federaţiei Ruse cu 
organismele naţionale şi internaţionale competente pentru pedepsirea persoanelor care se fac 
vinovate de crime de război sau crime împotriva umanităţii.

Art. 5

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Finanţelor şi 
Ministerul Energiei, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale, elaborează normele metodologice de aplicare a acesteia, conforme cu legislaţia 
naţională, cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1832 al Comisiei Europene din 
12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului 
privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun şi cu celelalte reglementări 
comunitare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art 75 
şi ale art 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului,Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Florin CîţuIon Marcel Ciolacu
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