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CUV¬NT ŒNAINTE
Volumul de fa˛„ cuprinde reglement„rile interna˛ionale
cu privire la drepturile omului din seria documentelor
europene la care Rom‚nia este parte.
Este vorba de peste optzeci de documente ale c„ror
texte traduse Ón limba rom‚n„ sunt grupate tematic, dup„
modul de clasificare utilizat de Consiliul Europei, Ón
capitole privind: statutul, privilegiile ∫i imunit„˛ile;
Conven˛ia european„ a drepturilor omului ∫i protocoalele
sale adi˛ionale; prevenirea torturii; s„n„tate public„;
educa˛ie, cultur„; sport; protec˛ia mediului; circula˛ia
persoanelor; dreptul civil, penal ∫i public; radioteleviziune; protec˛ia datelor; minorit„˛ile; Carta social„
european„, precum ∫i bioetica.
Fa˛„ de edi˛ia precedent„, Ón edi˛ia de fa˛„ sunt incluse
noile instrumente regionale la care Rom‚nia a aderat Óntre
timp.
Am considerat, de asemenea, necesar s„ includem Ón
carte o serie de instrumente juridice de mare importan˛„
pentru domeniul drepturilor omului pe care Rom‚nia le-a
semnat, dar nu au fost Ónc„ ratificate.
Speciali∫tii ∫i to˛i cei interesa˛i g„sesc Ón aceast„ carte,
ajuns„ la a ∫aptea edi˛ie, revizuit„ ∫i Ómbog„˛it„, un
valoros corpus de documente interna˛ionale a c„ror
cunoa∫tere ∫i aplicare se impune ca o Óndatorire;
documente de o Ónsemn„tate fundamental„ pentru
protec˛ia ∫i promovarea drepturilor omului, pentru
afirmarea statului de drept ∫i a democra˛iei.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zl„tescu
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I. STATUT — PRIVILEGII ™I IMUNIT√ﬁI

Seria Tratatelor europene nr. 1

STATUTUL CONSILIULUI EUROPEI*
Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei,
Republicii Franceze, Republicii Irlandei, Republicii
Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii
Olandei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei ∫i
Regatului Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord,
Convinse c„ edificarea p„cii, bazat„ pe justi˛ie ∫i
cooperare interna˛ional„, este de interes vital pentru
p„strarea societ„˛ii umane ∫i civiliza˛iei,
Reafirm‚nd ata∫amentul lor pentru valorile spirituale
∫i morale care sunt mo∫tenirea comun„ a popoarelor lor ∫i
sursa real„ a libert„˛ii individuale, libert„˛ii politice ∫i a
statului de drept, principii care formeaz„ baza oric„rei
democra˛ii autentice,
Convinse c„, pentru men˛inerea ∫i realizarea pe mai
departe a acestor idealuri ∫i Ón interesul progresului
economic ∫i social, se impune o unitate mai str‚ns„ Óntre
˛„rile europene care sunt animate de acelea∫i sentimente,
Consider‚nd c„, pentru a r„spunde acestor necesit„˛i ∫i
aspira˛iilor manifestate Ón aceast„ privin˛„ de popoarele
lor, este necesar a crea un organism care s„ grupeze
statele europene Óntr-o asocia˛ie mai str‚ns„,
Au decis, Ón consecin˛„, s„ Ónfiin˛eze un Consiliu al
Europei, compus dintr-un comitet al reprezentan˛ilor
guvernelor ∫i o adunare consultativ„ ∫i, Ón acest scop, au
adoptat prezentul Statut.
* Semnat la Londra Ón 5 mai 1949. A intrat Ón vigoare la 3 august 1949 ∫i a fost modificat
prin procesele-verbale ale Secretarului general al Consiliului Europei datate 22 mai 1951,
18 decembrie 1951, 4 mai 1953, 30 mai 1958, 3 noiembrie 1961, 6 mai 1963, 24 mai 1965,
14 octombrie 1970, 17 februarie 1971, 9 decembrie 1974, 2 octombrie 1976, 9 ianuarie 1978,
20 ianuarie 1978, 27 noiembrie 1978, 16 noiembrie 1988, 5 mai 1989, 6 noiembrie 1990,
21 februarie 1991, 26 noiembrie 1991 ∫i 7 mai 1992.
Rom‚nia a ratificat Statutul prin Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“ , nr. 238 din 4 octombrie 1993.

7

CAPITOLUL I
SCOPUL CONSILIULUI EUROPEI
ARTICOLUL 1

a) Scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai
mare unitate Óntre membrii s„i pentru salvgardarea ∫i
realizarea idealurilor ∫i principiilor care sunt mo∫tenirea
lor comun„ ∫i pentru facilitarea progresului lor economic
∫i social.
b) Acest scop va fi promovat prin organele consiliului,
prin discutarea chestiunilor de interes comun ∫i prin
Óncheierea de acorduri ∫i adoptarea unor ac˛iuni comune
Ón domeniile economic, social, cultural, ∫tiin˛ific, juridic ∫i
administrativ, precum ∫i prin salvgardarea ∫i respectarea
pe mai departe a drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale
ale omului.
c) Participarea membrilor la lucr„rile Consiliului Europei
nu va afecta activitatea acestora Ón cadrul O.N.U. ∫i a altor
organiza˛ii sau uniuni interna˛ionale la care ele sunt p„r˛i.
d) Chestiunile referitoare la ap„rarea na˛ional„ nu ˛in
de competen˛a Consiliului Europei.

CAPITOLUL II
COMPONENﬁA
ARTICOLUL 2

Membrii Consiliului Europei sunt p„r˛ile la acest Statut.
ARTICOLUL 3

Fiecare membru al Consiliului Europei trebuie s„
accepte principiile statului de drept ∫i principiul Ón
virtutea c„ruia fiecare persoan„ aflat„ sub jurisdic˛ia sa
trebuie s„ se bucure de drepturile ∫i libert„˛ile
fundamentale ale omului.
Fiecare membru se angajeaz„ s„ colaboreze, Ón mod
sincer ∫i efectiv, la realizarea scopului consiliului conform
defini˛iei acestuia din cap. I.
ARTICOLUL 4

Orice stat european, considerat ca fiind capabil de a se
conforma prevederilor art. 3 ∫i av‚nd voin˛a de a le
8

realiza, poate fi invitat de c„tre Comitetul Mini∫trilor s„
devin„ membru al Consiliului Europei. Orice stat astfel
invitat va deveni membru Ón momentul depunerii, Ón
numele s„u, la Secretarul general, a unui instrument de
aderare la prezentul Statut.
ARTICOLUL 5

a) Œn circumstan˛e speciale, o ˛ar„ european„
considerat„ ca fiind capabil„ a se conforma prevederilor
art. 3 ∫i av‚nd dorin˛a de a le pune Ón practic„ poate fi
invitat„ de c„tre Comitetul Mini∫trilor s„ devin„ membru
asociat al Consiliului Europei. Orice ˛ar„ astfel invitat„ va
deveni membru asociat la depunerea, Ón numele s„u, la
Secretarul general, a unui instrument de acceptare a
prezentului Statut. Un membru asociat este Óndrept„˛it s„
fie reprezentat numai Ón cadrul Adun„rii Consultative.
b) Termenul de membru folosit Ón acest Statut se refer„
∫i la membrii asocia˛i, cu excep˛ia cazurilor c‚nd este folosit
Ón leg„tur„ cu reprezentarea Ón Comitetul Mini∫trilor.
ARTICOLUL 6

Œnainte de a adresa invita˛iile conform art. 4 ∫i 5,
Comitetul Mini∫trilor va stabili num„rul de reprezentan˛i
Ón Adunarea Consultativ„ la care are dreptul membrul
propus ∫i contribu˛ia financiar„ propor˛ional„ a acestuia.
ARTICOLUL 7

Orice membru al Consiliului Europei poate s„ se
retrag„ printr-o notificare oficial„ adresat„ Secretarului
general al consiliului Ón leg„tur„ cu inten˛ia sa. Aceast„
retragere va deveni efectiv„ la sf‚r∫itul anului financiar Ón
care s-a f„cut notificarea, dac„ anun˛ul este f„cut Ón timpul
primelor 9 luni ale anului financiar. Dac„ notificarea este
dat„ Ón ultimele 3 luni ale anului financiar, ea devine
efectiv„ la sf‚r∫itul viitorului an financiar.
ARTICOLUL 8

Oric„rui membru al Consiliului Europei, care a
Ónc„lcat Ón mod grav art. 3, Ói pot fi suspendate drepturile
sale de reprezentare ∫i Comitetul Mini∫trilor Ói poate cere
s„ se retrag„ Ón conformitate cu art. 7. Dac„ membrul Ón
cauz„ nu se conformeaz„ acestei cereri, comitetul poate s„
decid„ Óncetarea calit„˛ii de membru al consiliului de la
data pe care comitetul o hot„r„∫te.
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ARTICOLUL 9

Comitetul Mini∫trilor poate s„ suspende dreptul de
reprezentare Ón comitet ∫i Ón Adunarea Consultativ„ a unui
membru pe perioada Ón care acesta nu ∫i-a Óndeplinit
obliga˛iile financiare.

CAPITOLUL III
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 10

Organele Consiliului Europei sunt:
I. Comitetul Mini∫trilor;
II. Adunarea Consultativ„.
Aceste dou„ organe sunt asistate de c„tre Secretariatul
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 11

Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.
ARTICOLUL 12

Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt franceza ∫i
engleza. Regulamentele interioare ale Comitetului Mini∫trilor
∫i ale Adun„rii Consultative vor decide asupra circumstan˛elor
∫i condi˛iilor Ón care pot fi utilizate ∫i alte limbi.

CAPITOLUL IV
COMITETUL MINI™TRILOR
ARTICOLUL 13

Comitetul Mini∫trilor este organul competent s„
ac˛ioneze Ón numele Consiliului Europei Ón conformitate
cu art. 15 ∫i 16.
ARTICOLUL 14

Fiecare membru are c‚te un reprezentant Ón Comitetul
Mini∫trilor ∫i fiecare reprezentant dispune de un vot.
Reprezentan˛ii Ón Comitetul Mini∫trilor sunt mini∫trii
afacerilor externe. Atunci c‚nd un ministru al afacerilor
externe nu este Ón m„sur„ s„ participe sau dac„ alte
circumstan˛e recomand„ acest lucru, poate fi desemnat un
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supleant care s„ ac˛ioneze Ón locul s„u. Acesta va fi, Ón
m„sura posibilului, un membru al guvernului ˛„rii sale.
ARTICOLUL 15

a) Comitetul Mini∫trilor examineaz„, la recomandarea
Adun„rii Consultative sau din proprie ini˛iativ„, m„surile
adecvate pentru realizarea scopului Consiliului Europei,
inclusiv Óncheierea de conven˛ii ∫i acorduri ∫i adoptarea de
c„tre guverne a unei politici comune referitoare la
chestiuni specifice.
b) Concluziile Comitetului Mini∫trilor pot fi formulate,
dac„ este cazul, ca recomand„ri adresate guvernelor.
Comitetul poate invita guvernele membrilor s„-i fac„
cunoscute m„surile luate cu privire la o atare
recomandare.
ARTICOLUL 16

Cu excep˛ia competen˛elor Adun„rii Consultative,
astfel cum sunt definite la art. 24, 28, 30, 32, 33 ∫i 35,
Comitetul Mini∫trilor va decide, cu efect obligatoriu,
asupra tuturor chestiunilor referitoare la organizarea ∫i la
aranjamentele interne ale Consiliului Europei. Œn acest
scop, Comitetul Mini∫trilor va adopta reglement„rile
financiare ∫i administrative necesare.
ARTICOLUL 17

Comitetul Mini∫trilor poate s„ Ónfiin˛eze, Ón orice scop
pe care Ól consider„ necesar, comitete sau comisii cu
caracter consultativ sau tehnic.
ARTICOLUL 18

Comitetul Mini∫trilor adopt„ propriul regulament
interior, care va stabili, Ón special:
I. cvorumul;
II. metoda numirii ∫i durata mandatului pre∫edintelui;
III. procedura pentru stabilirea ordinii de zi, inclusiv
pentru depunerea propunerilor de rezolu˛ii; ∫i
IV. condi˛iile Ón care este notificat„ desemnarea
suplean˛ilor, efectuat„ conform art. 14.
ARTICOLUL 19

La fiecare sesiune a Adun„rii Consultative, Comitetul
Mini∫trilor va prezenta rapoarte asupra activit„˛ii sale,
Ónso˛ite de documenta˛ia corespunz„toare.
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ARTICOLUL 20

a) Rezolu˛iile Comitetului Mini∫trilor referitoare la
chestiunile importante men˛ionate mai jos sunt luate cu
unanimitatea voturilor exprimate sau cu votul majorit„˛ii
reprezentan˛ilor din Comitetul Mini∫trilor:
I. recomand„rile prev„zute Ón art. 15 b);
II. chestiunile prev„zute Ón art. 19;
III. chestiunile prev„zute Ón art. 21 a) I ∫i b);
IV. chestiunile prev„zute Ón art. 33;
V. recomand„rile pentru amendarea art. 1 d), 7, 15, 20
∫i 22; ∫i
VI. orice alt„ chestiune pe care, datorit„ importan˛ei ei,
comitetul va decide s„ o supun„ regulii unanimit„˛ii
printr-o rezolu˛ie adoptat„ Ón condi˛iile prev„zute la
paragraful d) de mai jos.
b) Chestiunile referitoare la regulamentul interior sau
la reglement„ri financiare ∫i administrative pot fi decise
prin votul majorit„˛ii simple a reprezentan˛ilor care au
dreptul de a face parte din comitet.
c) Rezolu˛iile comitetului, luate Ón conformitate cu art. 4
∫i 5, se adopt„ prin votul unei majorit„˛i de dou„ treimi din
reprezentan˛ii care au dreptul de a face parte din comitet.
d) Toate celelalte rezolu˛ii ale comitetului se adopt„ cu
o majoritate de dou„ treimi din voturile exprimate ∫i cu
votul majorit„˛ii reprezentan˛ilor care au dreptul de a face
parte din comitet. Acestea cuprind, Ón special, rezolu˛iile
referitoare la adoptarea bugetului, la regulamentul
interior, la reglement„rile financiare ∫i administrative, la
recomand„rile privind amendarea articolelor prezentului
Statut, altele dec‚t cele men˛ionate la paragraful a) V. de
mai sus ∫i la determinarea, Ón caz de dubiu, a paragrafului
prezentului articol care s„ fie aplicat.
ARTICOLUL 21

Afar„ de cazul Ón care comitetul decide altfel,
reuniunile Comitetului Mini∫trilor vor fi ˛inute:
I. cu u∫ile Ónchise; ∫i
II. la sediul consiliului.
b) Comitetul decide ce informa˛ii s„ fie publicate Ón
ceea ce prive∫te concluziile ∫i discu˛iile din cadrul unei
reuniuni desf„∫urate cu u∫ile Ónchise.
c) Comitetul se reune∫te Ónainte de deschiderea
sesiunilor Adun„rii Consultative ∫i la Ónceputul acestor
sesiuni; el se reune∫te, de asemenea, ori de c‚te ori
consider„ necesar.
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CAPITOLUL V
ADUNAREA CONSULTATIV√
ARTICOLUL 22

Adunarea Consultativ„ este organul deliberativ al
Consiliului Europei. Ea dezbate chestiunile care sunt de
competen˛a sa conform prezentului Statut ∫i prezint„
concluziile sale Comitetului Mini∫trilor, sub form„ de
recomand„ri.
ARTICOLUL 23

a) Adunarea Consultativ„ poate s„ delibereze ∫i s„
formuleze recomand„ri cu privire la orice chestiune legat„
de scopul Consiliului Europei, care intr„ Ón competen˛a
acestuia, astfel cum este definit„ Ón cap. I. Ea poate, de
asemenea, s„ delibereze ∫i s„ fac„ recomand„ri cu privire
la orice chestiune care Ói este supus„ spre avizare de c„tre
Comitetul Mini∫trilor.
b) Adunarea Consultativ„ stabile∫te ordinea de zi
conform prevederilor paragrafului a) de mai sus, ˛in‚nd
seama de activitatea altor organiza˛ii europene
interguvernamentale din care fac parte unii sau to˛i
membrii Consiliului Europei.
c) Pre∫edintele adun„rii decide, Ón caz de dubiu, dac„ o
chestiune care apare Ón timpul dezbaterilor sesiunii se
Óncadreaz„ Ón ordinea de zi a adun„rii.
ARTICOLUL 24

Adunarea Consultativ„ poate, respect‚nd prevederile
art. 38 d), s„ Ónfiin˛eze comitete sau comisii Óns„rcinate s„
examineze ∫i s„ raporteze acesteia cu privire la orice
chestiuni care ˛in de competen˛a adun„rii conform art. 23,
s„ studieze punctele Ónscrise pe ordinea de zi ∫i s„
formuleze avize asupra tuturor chestiunilor de procedur„.
ARTICOLUL 25

a) Adunarea Consultativ„ este compus„ din
reprezentan˛i ai fiec„rui membru, ale∫i de c„tre
Parlamentul s„u dintre membrii acestuia sau desemna˛i
dintre membrii Parlamentului, conform unei proceduri
decise de acesta, sub rezerva, totu∫i, a dreptului fiec„rui
guvern membru de a face orice desemn„ri suplimentare
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necesare atunci c‚nd Parlamentul nu este Ón sesiune ∫i n-a
stabilit procedura Ón acest caz. Fiecare reprezentant
trebuie s„ aib„ na˛ionalitatea statului membru pe care Ól
reprezint„. El nu poate fi, Ón acela∫i timp, membru al
Comitetului Mini∫trilor.
Mandatul reprezentan˛ilor astfel desemna˛i va Óncepe
de la deschiderea sesiunii ordinare ce urmeaz„ numirii lor
∫i va expira la deschiderea urm„toarei sesiuni ordinare sau
a unei sesiuni ordinare viitoare, cu excep˛ia situa˛iei Ón
care au avut loc alegeri parlamentare, caz Ón care membrii
au dreptul de a face noi nominaliz„ri.
Dac„ un membru nume∫te noi reprezentan˛i pe locuri
r„mase vacante datorit„ decesului sau demisiei sau dac„
procedeaz„ la noi desemn„ri ca urmare a alegerilor
parlamentare din ˛ara sa, mandatul noilor reprezentan˛i
va Óncepe de la prima reuniune a adun„rii ce urmeaz„
desemn„rii.
b) Nici un reprezentant nu va fi lipsit de mandatul s„u
Ón cadrul unei sesiuni a adun„rii f„r„ acordul acesteia.
c) Fiecare reprezentant poate avea un supleant care, Ón
absen˛a sa, are calitatea de a participa, de a lua cuv‚ntul ∫i
de a vota Ón locul s„u. Prevederile paragrafului a) de mai
sus se aplic„ ∫i Ón cazul desemn„rii suplean˛ilor.
ARTICOLUL 26

Membrii au dreptul la un num„r de reprezentan˛i,
dup„ cum urmeaz„:
Austria — 6
Belgia — 7
Bulgaria — 6
Cipru — 3
Cehoslovacia — 8
Italia — 18
Liechtenstein — 2
Luxemburg — 3
Suedia — 6
Danemarca — 5

Finlanda — 5
Fran˛a — 18
Germania — 18
Polonia — 12
Portugalia — 7
San Marino — 2
Spania — 12
Olanda — 7
Grecia — 7
Ungaria — 7

Islanda — 3
Irlanda — 4
Elve˛ia — 6
Turcia — 12
Regatul Unit al
Marii Britanii ∫i
Irlandei de Nord — 18
Malta — 3
Norvegia — 5

ARTICOLUL 27

Condi˛iile conform c„rora Comitetul Mini∫trilor poate
fi reprezentat, Ón mod colectiv, Ón dezbaterile Adun„rii
Consultative sau cele conform c„rora reprezentan˛ii
14

comitetului ∫i suplean˛ii lor pot, cu titlul individual, s„ ia
cuv‚ntul Ón fa˛a acesteia, vor fi determinate de prevederile
corespunz„toare din regulamentul interior, hot„r‚te de
comitet dup„ consultarea adun„rii.
ARTICOLUL 28

a) Adunarea Consultativ„ adopt„ regulamentul s„u
interior ∫i alege dintre membrii s„i pre∫edintele, care
r„m‚ne Ón func˛ie p‚n„ la urm„toarea sesiune ordinar„.
b) Pre∫edintele conduce lucr„rile, dar nu ia parte nici
la dezbateri, nici la vot.
Supleantul pre∫edintelui are calitatea de a lua parte la
dezbateri, de a lua cuv‚ntul ∫i de a vota Ón locul acestuia.
c) Regulamentul interior stabile∫te, Ón special:
I. cvorumul;
II. procedura alegerii ∫i durata func˛iilor pre∫edintelui
∫i a altor membri ai biroului;
III. procedura de stabilire a ordinii de zi ∫i de
comunicare a acesteia c„tre reprezentan˛i; ∫i
IV. data ∫i modul de notificare a numelor
reprezentan˛ilor ∫i suplean˛ilor.
ARTICOLUL 29

Sub rezerva prevederilor art. 30, toate rezolu˛iile
Adun„rii Consultative, inclusiv cele care au ca obiect:
I. de a face recomand„ri Comitetului Mini∫trilor;
II. de a propune comitetului chestiunile de Ónscris pe
ordinea de zi a adun„rii;
III. de a Ónfiin˛a comitete ∫i comisii;
IV. de a stabili data deschiderii sesiunilor;
V. de a determina majoritatea cerut„ pentru rezolu˛iile
necuprinse la pct. I—IV de mai sus sau care determin„, Ón
caz de dubiu, ce fel de majoritate este necesar„,
sunt luate cu o majoritate de dou„ treimi din voturile
exprimate.
ARTICOLUL 30

Rezolu˛iile Adun„rii Consultative, care se refer„ la
chestiuni privind modul s„u de func˛ionare, Ón special
alegerea membrilor biroului, desemnarea membrilor
biroului, desemnarea membrilor comitetelor ∫i comisiilor
∫i adoptarea regulamentului interior sunt luate cu
majoritatea care se va stabili de c„tre adunare prin
aplicarea art. 29.V.
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ARTICOLUL 31

Dezbaterile (cu privire la propunerile ce urmeaz„ a se
face Comitetului Mini∫trilor) privind Ónscrierea unei chestiuni
pe ordinea de zi a Adun„rii Consultative nu trebuie s„ se
poarte, dup„ definirea obiectului s„u, dec‚t asupra
argumentelor pro ∫i contra includerii ei pe ordinea de zi.
ARTICOLUL 32

Adunarea Consultativ„ se Óntrune∫te Ón sesiune
ordinar„ o dat„ pe an, data ∫i durata acesteia fiind stabilite
de c„tre adunare, astfel Ónc‚t s„ se evite, pe c‚t posibil,
suprapunerea cu sesiunile parlamentare ale mini∫trilor ∫i
cu sesiunile Adun„rii Generale O.N.U.
Sesiunea ordinar„ nu va dura mai mult de o lun„, cu
excep˛ia cazului Ón care, de comun acord, Adunarea
Consultativ„ ∫i Comitetul Mini∫trilor decid altfel.
ARTICOLUL 33

Sesiunile ordinare ale Adun„rii Consultative au loc la
sediul consiliului, afar„ de cazul Ón care, de comun acord,
Adunarea Consultativ„ ∫i Comitetul Mini∫trilor decid ca
acestea s„ se ˛in„ Ón alt loc.
ARTICOLUL 34

Adunarea Consultativ„ poate fi convocat„ Ón sesiune
extraordinar„ la ini˛iativa fie a Comitetului Mini∫trilor, fie
a pre∫edintelui adun„rii, dup„ ce se pun de acord, inclusiv
asupra datei ∫i locului sesiunii.
ARTICOLUL 35

Dac„ nu se decide altfel, dezbaterile Adun„rii
Consultative sunt publice.

CAPITOLUL VI
SECRETARIATUL
ARTICOLUL 36

a) Secretariatul este compus dintr-un Secretar general,
un Secretar general adjunct ∫i personalul necesar.
b) Secretarul general ∫i Secretarul general adjunct sunt
desemna˛i de Adunarea Consultativ„, la recomandarea
Comitetului Mini∫trilor.
16

c) Ceilal˛i membri ai Secretariatului sunt numi˛i de
c„tre Secretarul general, conform regulamentului
administrativ.
d) Nici un membru al Secretariatului nu poate de˛ine o
func˛ie remunerat„ de c„tre un guvern, nu poate fi
membru al Adun„rii Consultative sau al unui parlament
na˛ional sau nu poate Óndeplini activit„˛i incompatibile cu
atribu˛iile sale.
e) Fiecare membru al Secretariatului trebuie s„ fac„ o
declara˛ie solemn„ prin care s„-∫i afirme ata∫amentul fa˛„
de Consiliul Europei ∫i hot„r‚rea sa de a Óndeplini
atribu˛iile sale, Ón mod con∫tiincios, neinfluen˛at de vreun
considerent de ordin na˛ional, de a nu solicita sau accepta
instruc˛iuni, Ón leg„tur„ cu exercitarea func˛iilor sale, de la
nici un guvern sau alt„ autoritate din afara consiliului,
precum ∫i de a se ab˛ine de la orice act incompatibil cu
statutul s„u de func˛ionar interna˛ional r„spunz„tor
numai Ón fa˛a consiliului. Secretarul general ∫i Secretarul
general adjunct vor face aceast„ declara˛ie Ón fa˛a
comitetului, iar ceilal˛i membri, Ón fa˛a Secretarului
general.
f) Fiecare membru trebuie s„ respecte caracterul
exclusiv interna˛ional al func˛iilor Secretarului general ∫i
ale personalului Secretariatului ∫i s„ se ab˛in„ de a-i
influen˛a Ón exercitarea func˛iilor lor.
ARTICOLUL 37

a) Secretariatul este situat la sediul consiliului.
b) Secretarul general r„spunde de activitatea
Secretariatului Ón fa˛a Comitetului Mini∫trilor. El ofer„, Ón
special, Adun„rii Consultative, sub rezerva art. 38 d),
serviciile administrative ∫i alt„ asisten˛„ de care aceasta ar
avea nevoie.

CAPITOLUL VII
FINANﬁE
ARTICOLUL 38

a) Fiecare membru va suporta cheltuielile propriei
reprezent„ri Ón Comitetul Mini∫trilor ∫i Ón Adunarea
Consultativ„.
b) Cheltuielile Secretariatului ∫i toate celelalte
cheltuieli comune vor fi Ómp„r˛ite Óntre to˛i membrii Ón
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propor˛ia care va fi stabilit„ de comitet, pe baza num„rului
popula˛iei fiec„rui membru.
Contribu˛ia unui membru asociat va fi stabilit„ de
c„tre comitet.
c) Œn conformitate cu reglement„rile financiare,
bugetul consiliului va fi supus anual spre adoptare
comitetului, de c„tre Secretarul general.
d) Secretarul general va supune comitetului cererile
adun„rii de natur„ a antrena cheltuieli care dep„∫esc
sumele deja Ónscrise Ón buget pentru adunare ∫i lucr„rile
sale.
e) Secretarul general va prezenta, de asemenea,
Comitetului Mini∫trilor o evaluare a cheltuielilor necesare
execut„rii fiec„reia din recomand„rile supuse comitetului.
Orice rezolu˛ie a c„rei executare presupune cheltuieli
suplimentare nu va fi considerat„ ca adoptat„ de
Comitetul Mini∫trilor dec‚t dac„ acesta a aprobat
evalu„rile unor astfel de cheltuieli suplimentare.
ARTICOLUL 39

Secretarul general notific„ anual guvernului fiec„rui
membru suma cu care trebuie s„ contribuie. Contribu˛iile
sunt exigibile din ziua notific„rii; ele trebuie s„ fie
achitate Secretarului general Ón termen de maximum
6 luni.

CAPITOLUL VIII
PRIVILEGII ™I IMUNIT√ﬁI
ARTICOLUL 40

a) Consiliul Europei, reprezentan˛ii membrilor ∫i
Secretariatul se bucur„, pe teritoriul membrilor, de
imunit„˛ile ∫i privilegiile necesare exercit„rii func˛iilor lor.
Œn virtutea acestor imunit„˛i, reprezentan˛ii Ón Adunarea
Consultativ„ nu pot fi, Ón special, nici aresta˛i ∫i nici
urm„ri˛i pe teritoriul tuturor membrilor pentru opiniile
sau voturile exprimate Ón cursul dezbaterilor adun„rii,
comitetelor sau comisiilor.
b) Membrii se angajeaz„ s„ Óncheie, c‚t mai cur‚nd
posibil, un acord Ón scopul realiz„rii prevederilor
paragrafului a) de mai sus. Pentru aceasta, Comitetul
Mini∫trilor va recomanda guvernelor membrilor
Óncheierea unui acord care s„ defineasc„ privilegiile ∫i
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imunit„˛ile recunoscute pe teritoriile lor. De asemenea, un
acord special va fi Óncheiat cu Guvernul Republicii
Franceze, care va defini privilegiile ∫i imunit„˛ile de care
trebuie s„ se bucure Consiliul la sediul s„u.

CAPITOLUL IX
AMENDAMENTE
ARTICOLUL 41

a) Propunerile privind modificarea prezentului Statut
pot fi f„cute Ón Comitetul Mini∫trilor sau, conform
condi˛iilor prev„zute Ón art. 25, Ón Adunarea Consultativ„.
b) Comitetul va recomanda ∫i va include Óntr-un
protocol amendamentele pe care le consider„ adecvate.
c) Protocolul de modificare va intra Ón vigoare c‚nd va
fi semnat ∫i ratificat de c„tre dou„ treimi din membri.
d) Cu excep˛ia dispozi˛iilor paragrafelor precedente ale
prezentului articol, amendamentele la art. 23—35, 38 ∫i 39,
care au fost aprobate de c„tre comitet ∫i adunare, vor intra
Ón vigoare la data procesului-verbal Óncheiat de Secretarul
general ∫i comunicat guvernelor membrilor, atest‚nd
aprobarea acestora. Dispozi˛iile prezentului paragraf nu se
vor aplica p‚n„ la Óncheierea celei de-a doua sesiuni
ordinare a adun„rii.

CAPITOLUL X
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 42

a) Prezentul Statut este supus ratific„rii. Ratific„rile
vor fi depuse la Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii
∫i Irlandei de Nord.
b) Prezentul Statut va intra Ón vigoare dup„ depunerea
a ∫apte instrumente de ratificare. Guvernul Regatului Unit
va notifica tuturor guvernelor semnatare intrarea Ón
vigoare a Statutului ∫i numele membrilor Consiliului
Europei la acea dat„.
c) Ca urmare, orice alt stat semnatar va deveni parte la
prezentul Statut la data depunerii instrumentului s„u de
ratificare.
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Seria Tratatelor europene nr. 2

ACORD GENERAL
PRIVIND PRIVILEGIILE ™I IMUNIT√ﬁILE
CONSILIULUI EUROPEI*
Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei,
Republicii Franceze, Regatului Greciei, Republicii
Irlandeze, Republicii Italiene, Marelui Ducat al
Luxemburgului, Regatului ﬁ„rilor de Jos, Regatului
Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Turce ∫i Regatului
Norvegiei, Regatul Suediei, Republicii Turce ∫i Regatului
Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord,
Consider‚nd c„, potrivit art. 40, paragraful a) din
Statutul Consiliului Europei, Consiliul Europei,
reprezentan˛ii membrilor ∫i Secretariatul se bucur„ pe
teritoriile membrilor de imunit„˛ile ∫i privilegiile necesare
exercit„rii func˛iilor lor,
Consider‚nd c„, potrivit paragrafului b) al articolului
men˛ionat, membrii consiliului s-au angajat s„ Óncheie un
acord care s„ confere deplin efect dispozi˛iilor
paragrafului respectiv,
Av‚nd Ón vedere decizia Comitetului mini∫trilor de a
recomanda guvernelor membrilor adoptarea dispozi˛iilor
de mai jos,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

TITLUL I
PERSONALITATE — CAPACITATE
ARTICOLUL 1

Consiliul Europei are personalitate juridic„. El are
capacitatea s„ contracteze, s„ dob‚ndeasc„ ∫i s„ Ónstr„ineze
bunuri mobiliare ∫i imobiliare ∫i s„ fie parte Ón justi˛ie.
*

Adoptat la Paris Ón 2 septembrie 1949. A intrat Ón vigoare la 10 septembrie 1952.
Rom‚nia a ratificat Acordul prin Legea nr. 43 din 30 iunie 1994, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“ nr. 176 din 12 iulie 1994.
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Secretarul general ia, Ón numele consiliului, m„surile
necesare Ón acest scop.
ARTICOLUL 2

Secretarul general colaboreaz„, Óntotdeauna, cu
autorit„˛ile competente ale membrilor pentru a Ónlesni
buna administrare a justi˛iei, a asigura respectarea
observ„rii reglement„rilor de poli˛ie ∫i a evita orice
folosire abuziv„ a privilegiilor, imunit„˛ilor, scutirilor ∫i
Ónlesnirilor enumerate Ón prezentul Acord.

TITLUL II
BUNURI, FONDURI ™I ACTIVE
ARTICOLUL 3

Consiliul, bunurile ∫i activele sale, oriunde se afl„
acestea ∫i oricine este de˛in„torul lor, se bucur„ de imunitate
de jurisdic˛ie, cu excep˛ia cazului Ón care Comitetul
Mini∫trilor a renun˛at Ón mod expres la aceasta, pentru
fiecare caz Ón parte. Se Ón˛elege totu∫i c„ renun˛area nu se
poate extinde la m„suri de constr‚ngere ∫i de executare.
ARTICOLUL 4

Localurile ∫i cl„dirile Consiliului sunt inviolabile.
Bunurile ∫i activele sale, oriunde se afl„ acestea ∫i oricine
este de˛in„torul lor, sunt exceptate de la perchezi˛ie,
rechizi˛ie, confiscare, expropriere sau orice alt„ form„ de
constr‚ngere administrativ„ sau judiciar„.
ARTICOLUL 5

Arhivele consiliului ∫i, Ón general, toate documentele
care Ói apar˛in sau pe care le de˛ine sunt inviolabile,
oriunde se g„sesc.
ARTICOLUL 6

F„r„ a fi supus nici unor controale, reglement„ri sau
moratorii financiare:
a) consiliul poate de˛ine orice devize ∫i s„ aib„ conturi
Ón orice moned„;
b) consiliul poate transfera Ón mod liber fondurile sale
dintr-o ˛ar„ Óntr-alta sau Ón interiorul unei ˛„ri ∫i s„
converteasc„ orice devize de˛inute Ón orice alt„ moned„;
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c) Ón exercitarea drepturilor care Ói sunt acordate
conform lit. a) ∫i b) de mai sus, Consiliul Europei va ˛ine
seama de orice sesiz„ri care ar fi f„cute de guvernul
oric„rui membru Ón m„sura Ón care va considera c„ poate
s„-i dea curs f„r„ a-∫i prejudicia propriile interese.
ARTICOLUL 7

Consiliul, activele, veniturile ∫i alte bunuri ale sale
sunt scutite:
a) de orice impozit direct; totu∫i, consiliul nu va cere
scutirea de impozite, taxe sau drepturi care nu constituie
dec‚t simpla remunerare a unor servicii de utilitate
public„;
b) de orice taxe vamale, prohibi˛ii ∫i restric˛ii la import
∫i export, cu privire la articolele destinate folosin˛ei sale
oficiale; articolele astfel importate, cu scutire vamal„, nu
vor fi v‚ndute pe teritoriul ˛„rii Ón care au fost introduse,
afar„ de condi˛iile agreate de guvernul acestei ˛„ri;
c) de orice taxe vamale, prohibi˛ii ∫i restric˛ii la import
∫i export cu privire la publica˛iile sale.

TITLUL III
COMUNICAﬁII
ARTICOLUL 8

Comitetul Mini∫trilor ∫i Secretarul general beneficiaz„ pe
teritoriul fiec„rui membru, pentru comunic„rile lor oficiale,
de un tratament cel pu˛in la fel de favorabil ca acela acordat
de acest membru misiunii diplomatice a oric„rui alt stat.
Coresponden˛a oficial„ ∫i celelalte comunic„ri oficiale
ale Comitetului mini∫trilor ∫i ale Secretariatului nu vor
putea fi cenzurate.

TITLUL IV
REPREZENTANﬁII ŒN COMITETUL MINI™TRILOR
ARTICOLUL 9

Reprezentan˛ii Ón Comitetul Mini∫trilor se bucur„, pe
durata exercit„rii func˛iilor lor ∫i Ón decursul c„l„toriilor
lor c„tre sau de la locul reuniunii, de urm„toarele
privilegii ∫i imunit„˛i:
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a) imunitatea de arestare sau de deten˛ie ∫i de re˛inere
a bagajelor lor personale ∫i imunitatea de orice jurisdic˛ie
Ón ceea ce prive∫te actele Óndeplinite Ón calitatea lor
oficial„, inclusiv cuv‚ntul ∫i Ónscrisurile lor;
b) inviolabilitatea tuturor actelor ∫i documentelor;
c) dreptul de a folosi coduri ∫i de a primi documente
sau coresponden˛„ prin curieri sau valize sigilate;
d) exceptarea pentru ei Ón∫i∫i ∫i pentru so˛iile lor de la
orice m„suri restrictive Ón leg„tur„ cu imigrarea ∫i de la
orice formalitate de Ónregistrare a str„inilor, Ón ˛„rile
vizitate sau traversate Ón exercitarea func˛iilor lor;
e) acelea∫i Ónlesniri cu privire la restric˛iile monetare
sau de schimb ca acelea acordate membrilor misiunilor
diplomatice de rang comparabil;
f) acelea∫i imunit„˛i ∫i Ónlesniri Ón ceea ce prive∫te
bagajele lor personale ca acelea acordate membrilor
misiunilor diplomatice de rang comparabil.
ARTICOLUL 10

Pentru a asigura reprezentan˛ilor Comitetului
Mini∫trilor o libertate complet„ a cuv‚ntului ∫i o deplin„
independen˛„ Ón Óndeplinirea func˛iilor lor, imunitatea de
jurisdic˛ie Ón ceea ce prive∫te cuv‚ntul sau Ónscrisurile sau
actele eman‚nd de la ei, Ón Óndeplinirea func˛iilor lor, va
continua s„ le fie acordat„ chiar dup„ ce mandatul acestor
persoane va lua sf‚r∫it.
ARTICOLUL 11

Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate reprezentan˛ilor
membrilor nu Ón beneficiul lor personal, ci Ón scopul de a
asigura exercitarea func˛iilor lor Ón deplin„ independen˛„
Ón ceea ce prive∫te Comitetul Mini∫trilor. Œn consecin˛„, un
membru are nu numai dreptul dar ∫i Óndatorirea s„ ridice
imunitatea reprezentantului s„u Ón toate cazurile Ón care,
dup„ p„rerea sa, imunitatea ar Ómpiedica realizarea
justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate fi ridicat„ f„r„ s„
prejudicieze scopului pentru care este acordat„.
ARTICOLUL 12

a) dispozi˛iile art. 9, 10 ∫i 11 de mai sus sunt opozabile
autorit„˛ilor statului al c„rui cet„˛ean este persoana sau al
c„rui reprezentant este sau a fost;
b) Ón Ón˛elesul art. 9, 10, 11 ∫i 12 a), de mai sus,
termenul reprezentant este considerat ca incluz‚nd to˛i
reprezentan˛ii, reprezentan˛ii adjunc˛i, consilierii, exper˛ii
tehnici ∫i secretarii de delega˛ii.
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TITLUL V
REPREZENTANﬁII ŒN ADUNAREA CONSULTATIV√
ARTICOLUL 13

Nici o restric˛ie de ordin administrativ sau de alt„
natur„ nu se va aduce liberei deplas„ri a reprezentan˛ilor
Ón Adunarea Consultativ„ ∫i suplean˛ilor lor care se duc
sau se Ónapoiaz„ de la locul Óntrunirii adun„rii.
Reprezentan˛ilor ∫i suplean˛ilor lor li se acord„, Ón
materie vamal„ ∫i de control al schimburilor valutare:
a) de c„tre guvernul propriu, acelea∫i Ónlesniri ca
acelea recunoscute Ónal˛ilor func˛ionari care se deplaseaz„
Ón str„in„tate Ón misiune oficial„ temporar„;
b) de c„tre guvernele celorlal˛i membri, acelea∫i
Ónlesniri ca acelea recunoscute reprezentan˛ilor guvernelor
str„ine Ón misiune oficial„ temporar„.
ARTICOLUL 14

Reprezentan˛ii Ón Adunarea Consultativ„ ∫i suplean˛ii
lor nu pot fi cerceta˛i, de˛inu˛i sau urm„ri˛i pentru
opiniile sau voturile emise Ón exercitarea func˛iilor lor.
ARTICOLUL 15

Pe durata sesiunilor Adun„rii Consultative,
reprezentan˛ii Ón adunare ∫i suplean˛ii lor, fie c„ sunt sau
nu parlamentari, beneficiaz„:
a) pe teritoriul lor na˛ional, de imunit„˛ile recunoscute
membrilor parlamentului ˛„rii lor;
b) pe teritoriul oric„rui alt stat membru, de scutirea de
orice m„sur„ de deten˛ie ∫i orice urm„rire judiciar„.
Imunitatea li se aplic„ de asemenea c‚nd se deplaseaz„
sau se Ónapoiaz„ de la locul de Óntrunire al Adun„rii
Consultative. Ea nu poate fi invocat„ Ón caz de flagrant
delict ∫i nici nu poate Ómpiedica dreptul adun„rii de a
ridica imunitatea unui reprezentant sau supleant.

TITLUL VI
OFICIALI AI CONSILIULUI
ARTICOLUL 16

Pe l‚ng„ privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la
articolul 18 de mai jos, Secretarul general ∫i Secretarul
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general adjunct, at‚t Ón ceea ce Ói prive∫te c‚t ∫i Ón ceea ce
prive∫te pe so˛iile ∫i copiii lor minori, se bucur„ de
privilegiile, imunit„˛ile, scutirile ∫i Ónlesnirile acordate,
potrivit dreptului interna˛ional, reprezentan˛ilor diplomatici.
ARTICOLUL 17

Secretarul general va stabili categoriile de oficiali
c„rora li se aplic„, total sau Ón parte, dispozi˛iile art. 18 de
mai jos. El le va comunica guvernelor tuturor membrilor.
Numele oficialilor inclu∫i Ón aceste categorii vor fi
comunicate periodic guvernelor membrilor.
ARTICOLUL 18

Oficialii Consiliului Europei:
a) se bucur„ de imunitate de jurisdic˛ie pentru actele
Óndeplinite de ei, inclusiv cuv‚ntul ∫i Ónscrisurile, Ón
calitatea lor oficial„ ∫i Ón limitele atribu˛iilor lor;
b) sunt scuti˛i de orice impozite pe retribu˛ii ∫i
venituri primite de la Consiliul Europei;
c) nu sunt supu∫i nici ei, nici so˛iile ∫i nici membrii de
familie afla˛i Ón Óntre˛inerea lor, dispozi˛iilor care
limiteaz„ imigrarea ∫i formalit„˛ilor de Ónregistrare a
str„inilor;
d) se bucur„, Ón ceea ce prive∫te Ónlesnirile de schimb
valutar, de acelea∫i privilegii ca ∫i func˛ionarii de rang
comparabil apar˛in‚nd misiunilor diplomatice acreditate
pe l‚ng„ guvernul respectiv;
e) se bucur„, Ómpreun„ cu so˛iile ∫i membrii de familie
afla˛i Ón Óntre˛inerea lor, de acelea∫i Ónlesniri de repatriere
Ón caz de criz„ interna˛ional„ ca ∫i reprezentan˛ii
diplomatici;
f) se bucur„ de dreptul de a importa, cu scutire de taxe
vamale, mobilierul ∫i efectele lor, cu prilejul intr„rii Ón
func˛ie Ón ˛ara respectiv„, ∫i de a le reexporta, cu scutire de
taxe vamale, spre ˛ara lor de domiciliu, la Óncetarea func˛iilor.
ARTICOLUL 19

Privilegiile, imunit„˛ile ∫i Ónlesnirile sunt acordate
oficialilor Ón interesul consiliului ∫i nu Ón avantajul lor
personal. Secretarul general poate ∫i trebuie s„ ridice
imunitatea acordat„ unui oficial Ón toate cazurile Ón care,
dup„ p„rerea sa, aceast„ imunitate ar Ómpiedica
exercitarea normal„ a unei ac˛iuni Ón justi˛ie ∫i ar putea fi
ridicat„ f„r„ ca aceast„ m„sur„ s„ prejudicieze interesele
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consiliului. Fa˛„ de Secretarul general ∫i de Secretarul
general adjunct, Comitetul Mini∫trilor are calitatea s„
pronun˛e ridicarea imunit„˛ilor.

TITLUL VII
ACORDURI COMPLEMENTARE
ARTICOLUL 20

Consiliul va putea Óncheia cu unul sau mai mul˛i
membri acorduri complementare modific‚nd, cu privire la
acest membru sau la ace∫ti membri, prevederile
prezentului Acord general.

TITLUL VIII
DIFERENDE
ARTICOLUL 21

Orice diferend Óntre consiliu ∫i particulari Ón leg„tur„
cu servicii, lucr„ri sau tranzac˛ii imobiliare, efectuate Ón
contul consiliului, este supus unui arbitraj administrativ
ale c„rui modalit„˛i se stabilesc prin hot„r‚re a
Secretarului general, aprobat„ de Comitetul Mini∫trilor.

TITLUL IX
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 22

Prezentul Acord va fi ratificat. Instrumentele de
ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei. Acordul va intra Ón vigoare de Óndat„ ce ∫apte
semnatari vor fi depus instrumentele lor de ratificare.
Totu∫i, Ón a∫teptarea intr„rii Ón vigoare a Acordului Ón
condi˛iile prev„zute la paragraful precedent, semnatarii
sunt de acord, pentru a evita orice Ónt‚rziere Ón buna
func˛ionare a consiliului, s„-l pun„ Ón aplicare cu titlu
provizoriu din momentul semn„rii, potrivit regulilor lor
constitu˛ionale.
Drept pentru care, plenipoten˛iarii subsemna˛i,
Ómputernici˛i corespunz„tor Ón acest scop, au semnat
prezentul Acord general.
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Œncheiat la Paris, la 2 septembrie 1949, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntrun singur exemplar, care va r„m‚ne Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general va comunica copii
certificate tuturor semnatarilor.

Seria Tratatelor europene nr. 10

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA ACORDUL GENERAL PRIVIND PRIVILEGIILE
™I IMUNIT√ﬁILE CONSILIULUI EUROPEI*
Guvernele semnatare ale Acordului general privind
privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului Europei, semnat la Paris
la 2 septembrie 1949, denumit Ón cele ce urmeaz„ Acordul,
Œn dorin˛a de a completa dispozi˛iile Acordului,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Orice membru prezent sau viitor al Consiliului
Europei care nu este semnatar al Acordului poate adera la
acesta ∫i la prezentul Protocol depun‚nd instrumentul s„u
de aderare la aceste dou„ acte la Secretarul general al
Consiliului Europei care notific„ aceast„ depunere
membrilor consiliului.
ARTICOLUL 2

a) Dispozi˛iile titlului IV al Acordului se aplic„
reprezentan˛ilor care particip„ la reuniunile delega˛iilor
mini∫trilor.
b) Dispozi˛iile titlului IV al Acordului se aplic„
reprezentan˛ilor, al˛ii dec‚t reprezentan˛ii Ón Adunarea
Consultativ„, care iau parte la reuniuni convocate de
Consiliul Europei ∫i care se ˛in Ón afara perioadelor
sesiunilor Comitetului Mini∫trilor ∫i ale delega˛iilor
mini∫trilor; reprezentan˛ii care iau parte la aceste reuniuni
nu vor putea totu∫i s„ opun„ aceast„ imunitate unei
arest„ri sau urm„riri judiciare Ón caz de flagrant delict.
*

Adoptat la Strasbourg Ón 6 noiembrie 1952. A intrat Ón vigoare la 11 iulie 1956.
Rom‚nia a aderat prin Legea nr. 43 din 30 iunie 1994, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“ nr. 176 din 12 iulie 1994.
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ARTICOLUL 3

Dispozi˛iile articolului 15 al Acordului se aplic„
reprezentan˛ilor Ón adunare ∫i suplean˛ilor lor, atunci c‚nd
ace∫tia particip„ la o reuniune a unei comisii sau
subcomisii a adun„rii, se deplaseaz„ la sau se Ónapoiaz„ de
la locul reuniunii, indiferent dac„ Adunarea Consultativ„
se afl„ sau nu Ón sesiune.
ARTICOLUL 4

Reprezentan˛ii permanen˛i ai membrilor pe l‚ng„
Consiliul Europei se bucur„, pe durata exercit„rii
func˛iilor lor ∫i Ón cursul c„l„toriei Ónspre sau de la locul
reuniunilor, de privilegiile, imunit„˛ile ∫i Ónlesnirile de
care beneficiaz„ agen˛ii diplomatici de rang comparabil.
ARTICOLUL 5

Aceste privilegii, imunit„˛i ∫i Ónlesniri sunt acordate
reprezentan˛ilor membrilor, nu Ón folosul lor personal, ci
Ón scopul de a se asigura Ón deplin„ independen˛„
exercitarea func˛iilor lor Ón raport cu Consiliul Europei. Œn
consecin˛„, un membru nu numai c„ are dreptul, dar ∫i
Óndatorirea s„ ridice imunitatea reprezentantului s„u Ón
toate cazurile Ón care, dup„ p„rerea sa, imunitatea ar
Ómpiedica realizarea justi˛iei ∫i Ón care ea poate fi ridicat„
f„r„ a prejudicia scopului pentru care este acordat„.
ARTICOLUL 6

Dispozi˛iile art. 4 nu sunt opozabile autorit„˛ilor statului
al c„rui cet„˛ean este reprezentantul sau membrului al
c„rui reprezentant este sau a fost persoana respectiv„.
ARTICOLUL 7

a) Prezentul Protocol este deschis semn„rii membrilor
care au semnat Acordul. Protocolul va fi ratificat o dat„ cu
Acordul sau dup„ ratificarea acestuia. Instrumentele de
ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
b) Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón ziua Ón care
va fi fost ratificat de c„tre to˛i semnatarii care, la acea
dat„, vor fi ratificat Acordul ∫i cu condi˛ia ca num„rul
semnatarilor care vor fi ratificat Acordul ∫i Protocolul s„
nu fie mai mic de ∫apte.
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c) Pentru semnatarii care Ól vor ratifica ulterior,
Protocolul va intra Ón vigoare o dat„ cu depunerea
instrumentului de ratificare.
d) Pentru membrii care vor fi aderat la Acord ∫i
Protocol potrivit art. 1, intrarea Ón vigoare a Acordului ∫i
Protocolului va avea loc:
(i) la data men˛ionat„ la paragraful b) de mai sus Ón
cazul Ón care instrumentul de aderare va fi fost depus
anterior acestei date, sau
(ii) o dat„ cu depunerea instrumentului de aderare Ón
cazul Ón care aceast„ depunere ar interveni la o dat„
ulterioar„ celei men˛ionate la paragraful b) de mai sus.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg, la 6 noiembrie 1952, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va r„m‚ne depus Ón arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general va transmite o copie certificat„ de pe
acesta, fiec„ruia dintre guvernele semnatare sau cele care ader„.

Seria Tratatelor europene nr. 22

AL DOILEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA ACORDUL GENERAL PRIVIND PRIVILEGIILE
™I IMUNIT√ﬁILE CONSILIULUI EUROPEI*
Dispozi˛ii referitoare la membrii
Comisiei Europene a Drepturilor Omului
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
consider‚nd c„, potrivit art. 59 al Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale,
semnat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, membrii Comisiei
Europene a Drepturilor Omului, denumit„ mai jos comisia,
se bucur„ Ón timpul exercit„rii func˛iilor lor de privilegiile
∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 40 din Statutul Consiliului
Europei ∫i Ón acordurile Óncheiate Ón temeiul acestui articol,
*

Adoptat la Paris Ón 15 decembrie 1956. A intrat Ón vigoare la 15 decembrie 1956.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 43 din 30 iunie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“ nr. 176 din 12 iulie 1994.
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Consider‚nd c„ este necesar a se defini ∫i preciza aceste
privilegii ∫i imunit„˛i Óntr-un Protocol adi˛ional la Acordul
general privind privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului
Europei, semnat la Paris, la 2 septembrie 1949,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Membrii comisiei de bucur„, pe durata exercit„rii
func˛iilor lor ∫i Ón timpul c„l„toriilor la sau de la locul
reuniunii, de urm„toarele privilegii ∫i imunit„˛i:
a) imunit„˛i de arestare sau de deten˛ie ∫i de re˛inere a
bagajelor lor personale, ∫i imunitate de orice jurisdic˛ie Ón
ceea ce prive∫te actele Óndeplinite Ón calitatea lor oficial„,
inclusiv cuv‚ntul ∫i Ónscrisurile lor;
b) inviolabilitatea tuturor actelor ∫i documentelor;
c) exceptarea pentru ei Ón∫i∫i ∫i pentru so˛iile lor de la
orice m„sur„ restrictiv„ privind imigrarea, formalit„˛ile de
Ónregistrare a str„inilor Ón ˛„rile vizitate sau traversate Ón
exercitarea func˛iilor lor.
ARTICOLUL 2

1. Nici o restric˛ie administrativ„ sau de alt„ natur„ nu
poate fi adus„ liberei deplas„ri a membrilor Comisiei care
se duc spre sau se Ónapoiaz„ de la locul de reuniune al
Comisiei.
2. Membrilor comisiei li se acord„, Ón materie de vam„
∫i de control al schimburilor valutare:
a) de c„tre guvernul propriu, acelea∫i Ónlesniri ca
acelea recunoscute Ónal˛ilor func˛ionari care se deplaseaz„
Ón str„in„tate Ón misiune oficial„ temporar„;
b) de c„tre guvernele celorlal˛i membri, acelea∫i
Ónlesniri cu cele recunoscute reprezentan˛ilor guvernelor
str„ine, afla˛i Ón misiune oficial„ temporar„.
ARTICOLUL 3

Pentru a asigura membrilor comisiei o libertate
complet„ a cuv‚ntului ∫i o deplin„ independen˛„ Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor, imunitatea de jurisdic˛ie, Ón
ceea ce prive∫te cuv‚ntul sau Ónscrisurile sau actele
eman‚nd de la ei Ón Óndeplinirea func˛iilor lor, va
continua s„ fie acordat„ chiar dup„ ce mandatul acestor
persoane va lua sf‚r∫it.
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ARTICOLUL 4

Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate membrilor
comisiei nu Ón beneficiul lor personal, ci Ón scopul de a
asigura deplina independen˛„ a exercit„rii func˛iilor lor.
Doar comisia are calitatea s„ pronun˛e ridicarea
imunit„˛ilor; ea are nu numai dreptul, dar ∫i Óndatorirea
s„ ridice imunitatea unui membru al s„u Ón toate cazurile
Ón care, dup„ p„rerea sa, imunitatea ar Ómpiedica
realizarea justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate fi ridicat„
f„r„ s„ prejudicieze scopul pentru care este acordat„.
ARTICOLUL 5

Prezentul Protocol este deschis semn„rii membrilor
consiliului care pot deveni parte prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii;
b) semnare sub rezerva ratific„rii.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 6

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare de Óndat„ ce
3 membri ai Consiliului Europei, potrivit dispozi˛iilor art. 5,
Ól vor fi semnat f„r„ rezerva ratific„rii sau Ól vor fi
ratificat.
2. Pentru orice membru care Ól va semna ulterior f„r„
rezerva ratific„rii sau Ól va ratifica, prezentul Protocol va
intra Ón vigoare o dat„ cu semnarea sau depunerea
instrumentului de ratificare.
ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
membrilor consiliului data intr„rii Ón vigoare a
prezentului Protocol ∫i numele membrilor care au semnat
f„r„ rezerva ratific„rii sau care au ratificat.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Paris la 15 decembrie 1956, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general va transmite copii certificate
tuturor guvernelor semnatare.
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Seria Tratatelor europene nr. 36

AL PATRULEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA ACORDUL GENERAL PRIVIND PRIVILEGIILE
™I IMUNIT√ﬁILE CONSILIULUI EUROPEI*
Dispozi˛ii referitoare
la Curtea European„ a Drepturilor Omului
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„, potrivit art. 59 din Conven˛ia pentru
ap„raarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, semnat„ la Roma la 4 noiembrie 1950,
denumit„ Ón continuare Conven˛ia, membrii Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, denumit„ Ón continuare
Curtea, se bucur„, Ón timpul exercit„rii func˛iilor lor, de
privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 40 din Statutul
Consiliului Europei ∫i Ón acordurile Óncheiate Ón temeiul
acestui articol.
Consider‚nd c„ este necesar a se defini ∫i preciza
aceste privilegii ∫i imunit„˛i Óntr-un Protocol adi˛ional la
Acordul general privind privilegiile ∫i imunit„˛ile
Consiliului Europei semnat la Paris la 2 septembrie 1949,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Œn Ón˛elesul aplic„rii prezentului Protocol, termenul
judec„tori desemneaz„, f„r„ deosebire, pe judec„torii ale∫i
potrivit art. 39 al Conven˛iei ∫i pe orice judec„tor ad-hoc
desemnat de un stat interesat Ón temeiul art. 43 din Conven˛ie.
ARTICOLUL 2

Judec„torii se bucur„, pe durata exercit„rii func˛iilor
lor c‚t ∫i Ón cursul c„l„toriilor Óntreprinse Ón exercitarea
func˛iilor lor, de privilegiile ∫i imunit„˛ile urm„toare:
*

Adoptat la Paris Ón 16 decembrie 1961. A intrat Ón vigoare la 16 decembrie 1961.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 43 din 30 iunie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“ nr. 176 din 12 iulie 1994.
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a) imunit„˛i de arestare sau de deten˛ie ∫i de re˛inere a
bagajelor lor personale ∫i imunit„˛i de orice jurisdic˛ie Ón
ceea ce prive∫te actele Óndeplinite Ón calitatea lor oficial„,
inclusiv cuv‚ntul ∫i Ónscrisurile lor;
b) exceptare, pentru ei Ón∫i∫i ∫i so˛iile lor, de la orice
m„suri restrictive Ón leg„tur„ cu libertatea de deplasare:
ie∫irea ∫i Ónapoierea Ón ˛ara lor de re∫edin˛„ ∫i intrarea Ón ∫i
ie∫irea din ˛ara Ón care Ó∫i exercit„ func˛iile, precum ∫i cu
privire la toate formalit„˛ile de Ónregistrare a str„inilor, Ón
˛„rile vizitate sau traversate, Ón exercitarea func˛iilor lor.
ARTICOLUL 3

Œn cursul deplas„rilor efectuate Ón exercitarea
func˛iilor lor, judec„torilor li se acord„, Ón materie de
vam„ ∫i de control al schimburilor valutare:
a) de c„tre guvernul propriu, acelea∫i Ónlesniri ca
acelea recunoscute Ónal˛ilor func˛ionari care se deplaseaz„
Ón str„in„tate Ón misiune oficial„ temporar„;
b) de c„tre guvernele celorlal˛i membri, acelea∫i Ónlesniri
ca acelea recunoscute ∫efilor de misiuni diplomatice.
ARTICOLUL 4

1. Documentele ∫i Ónscrisurile Cur˛ii, ale judec„torilor
∫i ale Grefei, Ón m„sura Ón care privesc activitatea Cur˛ii,
sunt inviolabile.
2. Coresponden˛a oficial„ ∫i alte comunic„ri oficiale ale
Cur˛ii, ale membrilor s„i ∫i ale Grefei nu pot fi re˛inute
sau cenzurate.
ARTICOLUL 5

Pentru a asigura judec„torilor o complet„ libertate a
cuv‚ntului ∫i deplin„ independen˛„ Ón Óndeplinirea
func˛iilor lor, imunitatea de jurisdic˛ie Ón ceea ce prive∫te
cuv‚ntul sau Ónscrisurile sau actele eman‚nd de la ei Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor va continua s„ le fie acordat„
chiar dup„ ce mandatul acestor persoane va lua sf‚r∫it.
ARTICOLUL 6

Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate judec„torilor nu
Ón beneficiul lor personal, ci Ón scopul de a asigura
exercitarea func˛iilor lor Ón deplin„ independen˛„. Numai
Curtea, Óntrunit„ Ón ∫edin˛„ plenar„, are calitatea s„
pronun˛e ridicarea imunit„˛ilor; ea are nu numai dreptul ci
∫i Óndatorirea s„ ridice imunitatea unui judec„tor Ón toate
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cazurile Ón care, dup„ p„rerea sa, imunitatea ar Ómpiedica
realizarea justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate fi ridicat„
f„r„ s„ prejudicieze scopul pentru care este acordat„.
ARTICOLUL 7

1. Dispozi˛iile art. 2—5 ale prezentului Protocol se aplic„
grefierului Cur˛ii ∫i grefierului adjunct, c‚nd acesta Ónlocuie∫te
pe grefier, f„r„ prejudiciu pentru privilegiile ∫i imunit„˛ile la
care pot avea dreptul potrivit articolului 18 din Acordul
general privind privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului Europei.
2. Dispozi˛iile art. 18 din Acordul general privind
privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului Europei se aplic„
grefierului adjunct al Cur˛ii Ón exercitarea func˛iilor sale,
chiar dac„ nu ac˛ioneaz„ Ón calitate de grefier.
3. Privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la paragrafele 1 ∫i 2
ale prezentului articol sunt acordate grefierului ∫i grefierului
adjunct nu Ón beneficiul lor personal, ci Ón scopul Óndeplinirii
Ón bune condi˛ii a func˛iilor lor. Numai Curtea, Óntrunit„ Ón
∫edin˛„ plenar„, are competen˛a s„ pronun˛e ridicarea
imunit„˛ilor grefierului ∫i grefierului adjunct; ea are nu
numai dreptul ci ∫i Óndatorirea s„ ridice aceast„ imunitate Ón
toate cazurile Ón care, dup„ p„rerea sa, imunitatea ar
Ómpiedica realizarea justi˛iei sau Ón care imunitatea poate fi
ridicat„ f„r„ s„ prejudicieze scopul pentru care este acordat„.
ARTICOLUL 8

1. Orice stat poate s„ declare, o dat„ cu semnarea, f„r„
rezerva ratific„rii, la data ratific„rii sau la orice alt„ dat„
ulterioar„, prin notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, c„ prezentul Protocol se aplic„ tuturor
teritoriilor sau unuia dintre teritoriile ale c„ror rela˛ii
interna˛ionale le asigur„ ∫i unde, potrivit art. 63 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale, se aplic„ aceast„ conven˛ie.
2. Protocolul se va aplica teritoriului sau teritoriilor
desemnate Ón notificare cu Óncepere din cea de a treizecea
zi care urmeaz„ datei la care Secretarul general al
Consiliului Europei va fi primit aceast„ notificare.
ARTICOLUL 9

Prezentul Protocol este deschis semn„rii membrilor
consiliului care pot deveni p„r˛i prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii;
b) semnare sub rezerva ratific„rii, urmat„ de ratificare.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 10

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare de Óndat„ ce
3 membri ai Consiliului Europei, potrivit art. 9, Ól vor fi
semnat f„r„ rezerva ratific„rii sau Ól vor fi ratificat.
2. Pentru oricare membru care Ól va semna ulterior
f„r„ rezerva ratific„rii sau Ól va ratifica, prezentul Protocol
va intra Ón vigoare o dat„ cu semnarea sau depunerea
instrumentului de ratificare.
ARTICOLUL 11

Secretarul general al consiliului Europei va notifica
membrilor consiliului:
a) numele semnatarilor ∫i depunerea oric„rui
instrument de ratificare;
b) data intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Paris la 16 decembrie 1961, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care se va depune Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general va transmite copii certificate
tuturor guvernelor semnatare.

Seria Tratatelor europene nr. 137

AL CINCILEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA ACORDUL GENERAL PRIVIND PRIVILEGIILE
™I IMUNIT√ﬁILE CONSILIULUI EUROPEI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului protocol,
Consider‚nd c„, potrivit art. 59 al Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
denumit„ Ón continuare, Conven˛ia, semnat„ la Roma la
4 noiembrie 1950, membrii Comisiei Europene a Drepturilor
Omului, denumit„ Ón continuare Comisia, ∫i a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, denumit„ Ón continuare
* Adoptat la Strasbourg Ón 18 iunie 1990. A intrat Ón vigoare la 1 noiembriee 1991.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 43 din 30 iunie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“ nr. 176 din 12 iulie 1994.
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Curtea, se bucur„, pe durata exercit„rii func˛iilor lor, de
privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute Ón art. 40 din Statutul
Consiliului Europei ∫i Ón acordurile Óncheiate Ón temeiul
acestui articol,
Reamintind c„ aceste privilegii ∫i imunit„˛i au fost
definite ∫i precizate Ón al doilea ∫i Ón al patrulea Protocol
adi˛ional, semnate la Paris, respectiv la 15 decembrie 1956
∫i la 16 decembrie 1961, la Acordul general privind
privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului Europei, semnat la
Paris la 2 septembrie 1949,
Consider‚nd c„ este necesar ca, Ón lumina
schimb„rilor intervenite Ón func˛ionarea mecanismului de
control al Conven˛iei, s„ completeze Acordul general
printr-un alt protocol,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

1. Membrii Comisiei ∫i membrii Cur˛ii sunt scuti˛i de
orice impozit asupra remunera˛iilor, retribu˛iilor ∫i
indemniza˛iilor primite de la Consiliul Europei.
2. Expresia membrii Comisiei ∫i membrii Cur˛ii
cuprinde pe membrii care Ónlocui˛i fiind, continu„ s„
solu˛ioneze cauzele cu care au fost deja sesiza˛i, c‚t ∫i
orice judec„tor, ad-hoc desemnat Ón temeiul dispozi˛iilor
Conven˛iei.
ARTICOLUL 2

1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei, care pot exprima
consim˛„m‚ntul lor prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, a accept„rii sau
aprob„rii, sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, a accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare de acceptare sau aprobare.
2. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va
putea semna f„r„ rezerva ratific„rii, s„ ratifice sau s„
accepte sau s„ aprobe prezentul Protocol, dac„ nu a
ratificat anterior sau nu ratific„ Ón acela∫i timp Acordul
general privind privilegiile ∫i imunit„˛ile Consiliului
Europei.
3. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
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ARTICOLUL 3

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni dup„
data la care trei state membre ale Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul la Protocol, potrivit
dispozi˛iilor art. 2.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul la Protocol, acesta va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii ce urmeaz„ expir„rii unui
termen de trei luni de la data semn„rii sau a depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 4

Œn a∫teptarea intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol
Ón condi˛iile prev„zute Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale art. 3,
semnatarii sunt de acord s„ pun„ Protocolul Ón aplicare, Ón
mod provizoriu, la data semn„rii, Ón m„sura Ón care
aceasta este compatibil„ cu regulile lor constitu˛ionale.
ARTICOLUL 5

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale consiliului:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) data de intrare Ón vigoare a prezentului Protocol
potrivit art. 3;
d) orice alt act, notificare sau comunicare Ón leg„tur„
cu prezentul Protocol.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 18 iunie 1990, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care se va depune la arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii certificate fiec„rui stat membru
al Consiliului Europei.
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Seria Tratatelor europene nr. 162

AL ™ASELEA-LEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA ACORDUL GENERAL PRIVIND PRIVILEGIILE
™I IMUNIT√ﬁILE CONSILIULUI EUROPEI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
lu‚nd Ón considerare Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la
Roma la 4 noiembrie 1950, denumit„ Ón continuare Conven˛ie,
av‚nd Ón vedere Protocolul nr. 11 la Conven˛ie, cu
privire la restructurarea mecanismului de control stabilit
de conven˛ie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994,
denumit Ón continuare Protocolul nr. 11 la Conven˛ie, care
stabile∫te o Curte European„ Permanent„ a Drepturilor
Omului, denumit„ Ón continuare Curtea, care Ónlocuie∫te
Comisia ∫i Curtea European„ a Drepturilor Omului,
av‚nd Ón vedere ∫i art. 51 din Conven˛ie, care specific„
faptul c„ judec„torii se bucur„, Ón timpul exercit„rii
func˛iilor lor, de privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la
art. 40 din Statutul Consiliului Europei ∫i Ón acordurile
Óncheiate conform acestui articol,
reamintind Acordul general privind privilegiile ∫i
imunit„˛ile Consiliului Europei, semnat la Paris la
2 septembrie 1949, denumit Ón continuare Acordul
general, ∫i protocoalele sale nr. 2, 4 ∫i 5.
consider‚nd c„ un nou protocol la Acordul general este
oportun pentru a acorda privilegii ∫i imunit„˛i
judec„torilor Cur˛ii,
au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Œn afara privilegiilor ∫i imunit„˛ilor prev„zute la
art. 18 din Acordul general, judec„torii se bucur„, at‚t
personal, c‚t ∫i Ón privin˛a so˛iilor (so˛ilor) ∫i copiilor lor
* Adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996. Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 6
din 8 ianuarie 1999, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 9 din
18 ianuarie 1999.
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minori, de privilegiile, imunit„˛ile, scutirile ∫i facilit„˛ile
acordate, conform dreptului interna˛ional, trimi∫ilor
diplomatici.
ARTICOLUL 2

Œn scopul aplic„rii prezentului protocol, termenul
judec„tori desemneaz„ at‚t judec„torii ale∫i conform art. 22
din Conven˛ie, c‚t ∫i orice alt judec„tor desemnat ad-hoc de
un stat interesat, Ón baza art. 27 paragraful 2 din Conven˛ie.
ARTICOLUL 3

Pentru a asigura judec„torilor o deplin„ libertate de
exprimare ∫i o total„ independen˛„ Ón Óndeplinirea
func˛iilor lor, imunitatea de jurisdic˛ie, Ón ceea ce prive∫te
cuvintele, Ónscrisurile sau actele emise Ón exercitarea
func˛iilor lor, va continua s„ le fie acordat„ chiar ∫i dup„
Óncheierea mandatului lor.
ARTICOLUL 4

Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate judec„torilor
nu Ón interes personal, ci Ón vederea asigur„rii exercit„rii
Ón total„ independen˛„ a func˛iilor lor. Curtea, reunit„ Ón
∫edin˛„ plenar„, este singura care are calitatea de a
pronun˛a ridicarea imunit„˛ilor; ea are nu numai dreptul,
ci ∫i datoria de a ridica imunitatea unui judec„tor Ón toate
cazurile Ón care, dup„ p„rerea sa, p„strarea imunit„˛ii ar
Ómpiedica realizarea justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate fi
ridicat„ f„r„ a prejudicia scopul pentru care a fost
acordat„.
ARTICOLUL 5

1. Dispozi˛iile art. 1, 3 ∫i 4 din prezentul protocol se
aplic„ grefierului Cur˛ii ∫i unui grefier adjunct, atunci
c‚nd Óndepline∫te func˛ia de grefier ∫i acest lucru a fost
notificat oficial statelor-p„r˛i la Conven˛ie.
2. Dispozi˛iile art. 3 din prezentul protocol ∫i ale
art. 18 din acordul general se aplic„ unui grefier adjunct
al Cur˛ii.
3. Privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la paragrafele 1
∫i 2 din prezentul articol sunt acordate grefierului ∫i unui
grefier adjunct nu Ón interes personal, ci Ón vederea bunei
exercit„ri a func˛iilor lor. Curtea, Óntrunit„ Ón ∫edin˛„
plenar„, este singura care are calitatea de a pronun˛a
ridicarea imunit„˛ii grefierului s„u ∫i a unui grefier
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adjunct; ea are nu numai dreptul, ci ∫i datoria de a ridica
aceast„ imunitate Ón toate cazurile Ón care, dup„ p„rerea
sa, p„strarea imunit„˛ii ar Ómpiedica realizarea justi˛iei ∫i
Ón care imunitatea poate fi ridicat„ f„r„ a prejudicia scopul
pentru care a fost acordat„.
3. Secretarul general al Consiliului Europei este
competent s„ pronun˛e, cu acordul Pre∫edintelui Cur˛ii,
ridicarea imunit„˛ii celorlal˛i membri ai grefei, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 19 din Acordul general ∫i
˛in‚nd seama, Ón mod corespunz„tor, de considera˛iile
cuprinse Ón paragraful 3.
ARTICOLUL 6

1. Documentele ∫i actele Cur˛ii, ale judec„torilor ∫i ale
grefei, Ón m„sura Ón care se refer„ la activitatea Cur˛ii,
sunt inviolabile.
2. Coresponden˛a oficial„, precum ∫i celelalte
comunic„ri oficiale ale Cur˛ii, ale judec„torilor ∫i ale grefei
nu pot fi re˛inute sau cenzurate.
ARTICOLUL 7

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei semnatare ale
Acordului general, care Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul de
a fi legate prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de o lun„
de la data la care trei p„r˛i la Acordul general Ó∫i vor fi
exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin protocol,
conform dispozi˛iilor art. 7, dac„ la aceast„ dat„ Protocolul
nr. 11 la Conven˛ie a intrat Ón vigoare, sau, Ón caz contrar,
la data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la
Conven˛ie.
2. Pentru orice stat-parte la Acordul general care va
semna ulterior acest Protocol f„r„ rezerva ratific„rii,
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accept„rii sau aprob„rii sau Ól va ratifica, accepta sau
aproba, prezentul protocol va intra Ón vigoare la o lun„ de
la data semn„rii sau depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 9

1. Orice stat poate s„ declare, Ón momentul semn„rii
f„r„ rezerva ratific„rii sau Ón orice alt moment ulterior,
printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, c„ prezentul Protocol va fi aplicat
tuturor teritoriilor sau numai unui anumit teritoriu ale
c„rui rela˛ii interna˛ionale le asigur„ ∫i unde se aplic„
Conven˛ia ∫i protocoalele sale.
2. Protocolul va fi aplicat teritoriului saau teritoriilor
desemnate Ón notificare, Óncep‚nd cu a 30-a zi de la data la
care Secretarul general al Consiliului Europei va fi primit
aceast„ notificare.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza paragrafului 1 va
putea fi retras„ sau modificat„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea sau modificarea
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 10

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
protocol, conform art. 8 ∫i 9;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept care, subsemna˛ii, deplin Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezentul Protocol.
Œntocmit la Strasbourg la 5 martie 1996, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
trimite o copie certificat„ conform„ fiec„rui stat membru
al Consiliului Europei.
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Seria Tratatelor europene nr. 67

ACORD EUROPEAN
PRIVIND PERSOANELE PARTICIPANTE
LA PROCEDURILE ŒN FAﬁA COMISIEI ™I CURﬁII
EUROPENE ALE DREPTURILOR OMULUI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Acord,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, semnat„
la Roma la 4 noiembrie 1950, denumit„ Ón continuare
Conven˛ia,
Consider‚nd c„, pentru a asigura mai bine realizarea
scopurilor Conven˛iei, este important ca persoanelor care
particip„ la proceduri Ón fa˛a Comisiei Europene a
Drepturilor Omului, denumit„ Ón continuare Comisia, sau
Ón fa˛a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, denumit„
Curtea, s„ li se acorde unele imunit„˛i ∫i facilit„˛i,
Dorind s„ Óncheie un acord Ón acest scop,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

1. Persoanele c„rora li se aplic„ prezentul Acord sunt:
a) agen˛ii p„r˛ilor contractante, precum ∫i consilierii ∫i
avoca˛ii care Ói asist„;
b) oricare persoan„ care particip„ la procedura
instituit„ Ón fa˛a Comisiei, Ón temeiul art. 25 din
Conven˛ie, fie Ón numele s„u personal, fie ca reprezentant
al unuia dintre reclaman˛ii enumera˛i la art. 25;
c) avoca˛ii, persoanele Óns„rcinate legal cu procedura
sau profesorii de drept care particip„ la procedur„ Ón scopul
de a asista una dintre persoanele enumerate la lit. b);
d) persoanele alese de delega˛ii Comisiei pentru a le
asista Ón procedura Ónaintea Cur˛ii;
*

Adoptat la Londra la 6 mai 1969. A intrat Ón vigoare la 17 aprilie 1971.
Rom‚nia a ratificat Acordul prin Legea nr. 6 din 8 ianuarie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998.
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e) martorii, exper˛ii, precum ∫i alte persoane chemate
de Comisie sau de Curte s„ participe la procedura Ónaintea
Comisiei sau a Cur˛ii.
2. Œn scopul aplic„rii prezentului acord, termenii
Comisie ∫i Curte desemneaz„ ∫i o subcomisie, o camer„
sau membri ai acestor dou„ organe, care ac˛ioneaz„, Ón
exercitarea func˛iilor atribuite, dup„ caz, de Conven˛ie sau
de regulamentele Comisiei sau ale Cur˛ii; expresia a
participa la procedur„ vizeaz„, de asemenea, orice
comunicare preliminar„ ce tinde s„ introduc„ o cerere
formulat„ Ómpotriva unui stat care a recunoscut dreptul de
recurs individual Ón temeiul art. 25 din Conven˛ie.
3. Œn cazul Ón care, Ón cursul exercit„rii de c„tre
Comitetul Mini∫trilor a func˛iilor ce Ói sunt atribuite prin
aplicarea art. 32 din Conven˛ie, o persoan„ vizat„ la
primul paragraf din prezentul articol este chemat„ s„
compare Ón fa˛a lui sau s„-i prezinte declara˛ii scrise,
dispozi˛iile prezentului Acord se vor aplica, de asemenea,
∫i acestei persoane.
ARTICOLUL 2

1. Persoanele vizate la primul paragraf din art. 1 al
prezentului Acord se bucur„ de imunitatea de jurisdic˛ie
Ón privin˛a declara˛iilor f„cute oral sau Ón scris Ón fa˛a
Comisiei sau a Cur˛ii, ca ∫i Ón privin˛a actelor pe care le
prezint„ acestora.
2. Aceast„ imunitate nu se aplic„ Ón privin˛a oric„rei
comunic„ri, integrale sau par˛iale, Ón afara Comisiei sau
Cur˛ii, de c„tre sau Ón contul unei persoane ce beneficiaz„
de imunitate Ón temeiul paragrafului precedent, pentru
declara˛ii f„cute sau acte supuse aten˛iei Comisiei sau
Cur˛ii.
ARTICOLUL 3

1. P„r˛ile contractante vor respecta dreptul
persoanelor, vizate la primul paragraf din art. 1 al
prezentului Acord, de a coresponda liber cu Comisia sau
Curtea.
2. Œn ceea ce prive∫te persoanele de˛inute, exercitarea
acestui drept implic„, Ón special:
a) coresponden˛a acestora, dac„ face obiectul unui
control din partea autorit„˛ilor competente, trebuie s„ fie
transmis„ sau s„ le fie remis„ f„r„ Ónt‚rziere excesiv„ sau
modificare;
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b) aceste persoane nu pot face obiectul nici unei
m„suri disciplinare din cauza vreunei comunic„ri
transmise Comisiei sau Cur˛ii pe c„i corespunz„toare;
c) aceste persoane au dreptul, Ón leg„tur„ cu o cerere
adresat„ Comisiei sau cu orice procedur„ care rezult„ din
aceasta, s„ corespondeze cu un consilier admis s„ pledeze
Ón fa˛a tribunalelor ˛„rilor Ón care aceste persoane sunt
de˛inute ∫i s„ discute cu acesta f„r„ a fi asculta˛i de
altcineva.
3. Œn aplicarea paragrafelor precedente, nu poate avea
loc nici o imixtiune a vreunei autorit„˛i publice, dec‚t dac„
aceast„ imixtiune este prev„zut„ prin lege ∫i constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„
siguran˛ei na˛ionale, cercet„rii ∫i urm„ririi unei infrac˛iuni
penale sau protej„rii s„n„t„˛ii.
ARTICOLUL 4

1. a) P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice
persoanele vizate la primul paragraf din art. 1 al
prezentului Acord, c„rora Comisia sau Curtea le-a autorizat
Ón prealabil prezen˛a, s„ circule sau s„ c„l„toreasc„ liber
pentru a asista la proceduri Ón fa˛a Comisiei sau a Cur˛ii ∫i
s„ se reÓntoarc„.
b) Nici o alt„ restric˛ie nu poate fi impus„ acestor
mi∫c„ri ∫i deplas„ri dec‚t cele care, prev„zute prin lege,
constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„,
pentru siguran˛a na˛ional„, siguran˛a public„, men˛inerea
ordinii publice, prevenirea infrac˛iunilor, protec˛ia
s„n„t„˛ii ori moralei sau protec˛ia drepturilor ∫i a
libert„˛ilor celorlal˛i.
2. a) Œn ˛„rile de tranzit ∫i Ón ˛ara Ón care se desf„∫oar„
procedura, aceste persoane nu pot fi nici urm„rite, nici
re˛inute, nici supuse vreunei alte restr‚ngeri a libert„˛ii lor
individuale, din cauza faptelor sau condamn„rilor
anterioare Ónceperii c„l„toriei.
b) Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii sau ratific„rii prezentului Acord, s„ declare c„
dispozi˛iile acestui paragraf nu se vor aplica propriilor
resortisan˛i. O astfel de declara˛ie poate fi restr‚ns„ Ón
orice moment printr-o notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei.
3. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ permit„ acestor
persoane revenirea pe teritoriul lor, atunci c‚nd acestea
∫i-au Ónceput de acolo c„l„toria.
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4. Dispozi˛iile paragrafului 1 ∫i 2 ale prezentului
articol Ónceteaz„ s„ se aplice atunci c‚nd persoana
interesat„ a avut posibilitatea, timp de 15 zile consecutive,
dup„ ce prezen˛a sa nu mai era cerut„ de Comisie sau de
Curte, s„ se reÓntoarc„ Ón ˛ara de unde ∫i-a Ónceput
c„l„toria.
5. Œn caz de conflict Óntre obliga˛iile ce rezult„ pentru
o parte contractant„ din paragraful 2 al acestui articol ∫i
cele ce rezult„ dintr-o conven˛ie a Consiliului Europei sau
dintr-un tratat de extr„dare ori dintr-un alt tratat referitor
la asisten˛a judiciar„ Ón materie penal„, Óncheiat cu alte
p„r˛i contractante, dispozi˛iile paragrafului 2 din prezentul
articol vor prevala.
ARTICOLUL 5

1. Imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile sunt acordate persoanelor
vizate la primul paragraf din art. 1 al prezentului Acord,
exclusiv Ón vederea asigur„rii libert„˛ii cuv‚ntului ∫i a
independen˛ei necesare Óndeplinirii func˛iilor, sarcinilor
sau Óndatoririlor, sau exercit„rii drepturilor lor Ón fa˛a
Comisiei sau a Cur˛ii.
2. a) Numai Comisia sau Curtea, dup„ caz, are calitatea
de a pronun˛a ridicarea total„ sau par˛ial„ a imunit„˛ii
prev„zute la primul paragraf al art. 2 din prezentul Acord;
ele au nu numai dreptul, dar ∫i Óndatorirea de a ridica
imunitatea Ón toate cazurile Ón care, dup„ opinia lor,
aceasta ar putea Ómpiedica cursul justi˛iei ∫i ridicarea
total„ sau par˛ial„ nu ar aduce prejudicii scopului definit
Ón primul paragraf al prezentului articol.
b) Imunitatea poate fi ridicat„ de Comisie sau de Curte
fie din oficiu, fie la cererea adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei de c„tre orice parte contractant„ sau
persoan„ interesat„.
c) Hot„r‚rile prin care se pronun˛„ ridicarea imunit„˛ii
sau refuzarea ei vor fi motivate.
3. Dac„ o parte contractant„ atest„ c„ ridicarea
imunit„˛ii prev„zute la primul paragraf al art. 2 din
prezentul Acord este necesar„ Ón scopul urm„ririi pentru
atingere adus„ securit„˛ii na˛ionale, Comisia sau Curtea
trebuie s„ ridice imunitatea Ón m„sura specificat„ Ón atestare.
4. Œn cazul descoperirii unui fapt de natur„ s„ exercite
o influen˛„ decisiv„ ∫i care, Ón momentul hot„r‚rii de
refuzare a ridic„rii imunit„˛ii, nu era cunoscut autorului
cererii, acesta din urm„ poate sesiza Comisia sau Curtea
cu o nou„ cerere.
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ARTICOLUL 6

Nici una dintre dispozi˛iile prezentului Acord nu va fi
interpretat„ ca limit‚nd sau aduc‚nd atingere obliga˛iilor
asumate de p„r˛ile contractante Ón temeiul Conven˛iei.
ARTICOLUL 7

1. Prezentul Acord este deschis semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei, care pot deveni
p„r˛i la acesta prin:
a) semnarea f„r„ rezerv„ de ratificare sau de acceptare;
b) semnarea sub rezerva ratific„rii sau accept„rii,
urmat„ de ratificare sau de acceptare.
2. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi
depuse pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

1. Prezentul Acord va intra Ón vigoare dup„ o lun„ de
la data la care 5 state membre ale Consiliului Europei vor
deveni p„r˛i la Acord, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 7.
2. Pentru orice stat membru care Ól va semna ulterior
f„r„ rezerv„ de ratificare sau de acceptare ori care Ól va
ratifica sau accepta, Acordul va intra Ón vigoare dup„ o
lun„ de la data semn„rii sau depunerii instrumentului de
ratificare sau de acceptare.
ARTICOLUL 9

1. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de acceptare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile c„rora li se va aplica prezentul Acord.
2. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare sau de acceptare
ori Ón orice alt moment ulterior s„ extind„ aplicarea
prezentului Acord, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, oric„rui teritoriu desemnat
Ón declara˛ie ∫i c„ruia ea Ói asigur„ rela˛iile interna˛ionale
sau pentru care este abilitat„ s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute Ón art. 10 al prezentului Acord.
ARTICOLUL 10

1. Prezentul Acord va r„m‚ne Ón vigoare pe durat„
nelimitat„.
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2. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezentul Acord, adres‚nd o notificare
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general. Totu∫i o
astfel de denun˛are nu poate avea ca efect exonerarea
p„r˛ii contractante interesate de orice obliga˛ie ce s-ar fi
putut na∫te Ón temeiul prezentului Acord, referitoare la
orice persoan„ vizat„ la primul paragraf din art. 1.
ARTICOLUL 11

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului:
a) orice semn„tur„ f„r„ rezerv„ de ratificare sau de
acceptare;
b) orice semn„tur„ sub rezerv„ de ratificare sau de
acceptare;
c) depunerea oric„rui instrument de ratificare sau de
acceptare;
d) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului Acord,
Ón conformitate cu art. 8;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 din art. 4 ∫i ale paragrafelor 2 ∫i 3 din
art. 9;
f) orice notificare de retragere a unei declara˛ii Ón
aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 4 ∫i orice
modificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 10 ∫i data
de la care va produce efect orice denun˛are.
Drept pentru care, subsemna˛ii, deplin Ómputernici˛i
Ón acest scop, au semnat prezentul Acord.
Adoptat la Londra la 6 mai 1969, Ón limbile francez„ ∫i
englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un singur
exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
fiec„rui stat semnatar c‚te o copie certificat„.
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Seria Tratatelor europene nr. 161

ACORD EUROPEAN
PRIVIND PERSOANELE PARTICIPANTE
LA PROCEDURI ŒN FAﬁA CURﬁII EUROPENE
A DREPTURILOR OMULUI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Acord,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, semnat„
la Roma la 4 noiembrie 1950, denumit„ Ón continuare
Conven˛ie,
ﬁin‚nd seama de Acordul european referitor la
persoanele participante la procedurile Comisiei ∫i Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, semnat la Londra la 6
mai 1969,
Av‚nd Ón vedere Protocolul nr. 11 la Conven˛ie, prin
care se restructureaz„ mecanismul de control stabilit Ón
Conven˛ie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994, denumit
Ón continuare Protocolul nr. 11 la Conven˛ie, ∫i care
stabile∫te o nou„ Curte Permanent„ European„ a
Drepturilor Omului, denumit„ Ón continuare Curtea,
Ónlocuind Comisia ∫i Curtea European„ a Drepturilor
Omului,
Consider‚nd, Ón lumina celor mai sus men˛ionate, c„
este oportun, pentru o mai bun„ Óndeplinire a scopurilor
Conven˛iei, ca persoanele care particip„ la proceduri Ón
fa˛a Cur˛ii s„ beneficieze de anumite imunit„˛i ∫i facilit„˛i
printr-un nou acord — Acordul european privind
persoanele participante la proceduri Ón fa˛a Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului, denumit Ón continuare
Acord,
Au convenit asupra urm„toarelor:
* Adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996, Rom‚nia a ratificat Acordul prin Legea nr. 33
din 25 februarie 1999, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 88 din
2 martie 1999.
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ARTICOLUL 1

1. Persoanele c„rora li se aplic„ prezentul Acord sunt:
a) toate persoanele participante la procedurile angajate
de Curte fie Ón calitate de p„r˛i, fie ca reprezentan˛i sau
consilieri ai acestora;
b) martorii ∫i exper˛ii chema˛i de c„tre Curte, precum
∫i alte persoane invitate de pre∫edintele acesteia s„
participe la procedura respectiv„.
2. Pentru scopurile acestui Acord, termenul Curte
desemneaz„ comitetele, camerele, colegiul Marii Camere,
Marea Camer„ ∫i judec„torii. Expresia a participa la
procedur„ vizeaz„, de asemenea, orice comunicare Ón
vederea introducerii unei pl‚ngeri Ómpotriva unui statparte la Conven˛ie.
3. Œn cazul Ón care, Ón timpul exercit„rii de c„tre
Comitetul Mini∫trilor a func˛iilor ce Ói revin prin aplicarea
art. 46 paragraful 2 din Conven˛ie, o persoan„ vizat„ la
paragraful 1 de mai sus este chemat„ s„ compare Ón fa˛a
acestuia sau s„ Ói prezinte declara˛ii scrise, prevederile
prezentului Acord se vor aplica ∫i acestei persoane.
ARTICOLUL 2

1. Persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul
Acord vor beneficia de imunitate de jurisdic˛ie cu privire
la declara˛iile lor, orale sau scrise, f„cute Ón fa˛a Cur˛ii,
precum ∫i cu privire la alte mijloace de prob„ supuse
Cur˛ii.
2. Aceast„ imunitate nu se aplic„ Ón cazul comunic„rii
Ón afara Cur˛ii a declara˛iilor f„cute sau a mijloacelor de
prob„ prezentate Cur˛ii.
ARTICOLUL 3

1. P„r˛ile contractante vor respecta dreptul persoanelor
vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul Acord de a
coresponda liber cu Curtea.
2. Œn cazul persoanelor arestate, exercitarea acestui
drept implic„, Ón special, urm„toarele:
a) coresponden˛a acestora trebuie s„ fie transmis„ ∫i s„
le fie remis„ f„r„ Ónt‚rzieri prea mari ∫i f„r„ s„ fie
modificat„;
b) acestor persoane nu li se va putea aplica nici un fel
de m„suri disciplinare ca urmare a transmiterii, pe c„ile
specifice, de documente Cur˛ii;
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c) aceste persoane au dreptul, pe tema unei pl‚ngeri ∫i
a oric„rei proceduri ce rezult„ din aceasta, s„
corespondeze cu un avocat admis s„ pledeze Ón fa˛a
instan˛elor ˛„rii Ón care sunt de˛inute ∫i s„ discute cu
acesta f„r„ s„ poat„ fi asculta˛i de o alt„ persoan„.
3. Œn aplicarea paragrafelor precedente nu poate exista
nici o ingerin˛„ din partea unei autorit„˛i publice dec‚t Ón
m„sura Ón care o astfel de ingerien˛„ este prev„zut„ de
lege ∫i constituie, Óntr-o societate democratic„, o m„sur„
necesar„ Ón interesul securit„˛ii na˛ionale, al cercet„rii ∫i
urm„ririi unei infrac˛iuni penale sau al protec˛iei
s„n„t„˛ii.
ARTICOLUL 4

1. a) P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice
persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul Acord
de a circula ∫i a c„l„tori liber pentru a asista la procedur„
Ón fa˛a Cur˛ii ∫i de a se Óntoarce.
b) Nu vor fi impuse alte restric˛ii asupra deplas„rilor ∫i
c„l„toriilor acestora Ón afara celor care sunt prev„zute de
lege ca fiind necesare Óntr-o societate democratic„, Ón
interesul securit„˛ii na˛ionale, al siguran˛ei publice, al
men˛inerii ordinii publice, pentru prevenirea
infrac˛iunilor penale, pentru protec˛ia s„n„t„˛ii sau
moralei, precum ∫i pentru protec˛ia drepturilor ∫i
libert„˛ilor altora.
2. a) Œn ˛„rile de tranzit sau Ón cele Ón care are loc
procedura respectiv„, persoanele sus-men˛ionate nu vor fi
urm„rite, de˛inute sau supuse nici unei restr‚ngeri a
libert„˛ii lor individuale pentru fapte sau condamn„ri
anterioare Ónceperii c„l„toriei.
b) Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii, ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii prezentului
Acord, s„ declare c„ prevederile acestui paragraf nu vor fi
aplicate resortisan˛ilor proprii. O asemenea declara˛ie
poate fi retras„ Ón orice moment printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
3. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ permit„
reÓntoarcerea acestor persoane pe teritoriul lor, atunci
c‚nd ∫i-au Ónceput c„l„toria pe teritoriul respectiv.
4. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 ale acestui articol vor
Ónceta s„ se mai aplice Ón cazul Ón care persoana Ón cauz„ a
avut posibilitatea, pe o perioad„ de 15 zile consecutive de
la data c‚nd prezen˛a sa nu mai era solicitat„ de c„tre
Curte, s„ se Óntoarc„ Ón ˛ara de unde ∫i-a Ónceput c„l„toria.
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5. Œn cazul Ón care exist„ un conflict Óntre obliga˛iile
unei p„r˛i contractante, care rezult„ din prevederile
paragrafului 2 al acestui articol ∫i cele care rezult„ dintr-o
conven˛ie a Consiliului Europei, dintr-un tratat de
extr„dare sau dintr-un tratat de asisten˛„ judiciar„ Ón
materie penal„, Óncheiat cu alte p„r˛i contractante,
dispozi˛iile paragrafului 2 al acestui articol vor prevala.
ARTICOLUL 5

1. Imunit„˛ile ∫i facilit„˛ile sunt acordate persoanelor
la care s-a f„cut referire la art. 1 paragraful 1 din
prezentul Acord doar pentru a le putea asigura libertatea
cuv‚ntului ∫i independen˛a necesare pentru Óndeplinirea
func˛iilor, atribu˛iilor sau a obliga˛iilor ce le revin ori
pentru a-∫i exercita drepturile Ón fa˛a Cur˛ii.
2. a) Curtea va fi singura care poate pronun˛a ridicarea
par˛ial„ sau total„ a imunit„˛ii prev„zute la art. 2
paragraful 1 din prezentul acord; nu numai c„ ea are acest
drept, dar Ói revine ∫i obliga˛ia de a ridica imunitatea Ón
toate cazurile Ón care, Ón opinia sa, aceasta ar obstruc˛iona
activitatea justi˛iei ∫i cu condi˛ia ca ridicarea imunit„˛ii s„
nu aduc„ prejudicii scopului definit Ón paragraful 1 al
prezentului articol.
b) Imunitatea poate fi ridicat„ de c„tre Curte din oficiu
sau la cererea oric„rei p„r˛i contractante sau persoane
interesate.
c) Deciziile de ridicare a imunit„˛ii sau de refuz al
ridic„rii imunit„˛ii vor fi motivate.
3. Œn cazul Ón care o parte contractant„ atest„ c„
ridicarea imunit„˛ii prev„zute la art. 2 paragraful 1 din
prezentul acord este necesar„ Ón scopul urm„ririi pentru
atingeri aduse securit„˛ii na˛ionale, Curtea va ridica
imunitatea Ón limita specificat„ Ón atestarea respectiv„.
4. Œn cazul descoperirii unui fapt de natur„ s„ exercite
o influen˛„ decisiv„ ∫i care, Ón momentul deciziei de
refuzare a ridic„rii imunit„˛ii, nu era cunoscut de c„tre
autorul cererii, acesta din urm„ poate sesiza Curtea cu o
nou„ cerere.
ARTICOLUL 6

Nici o dispozi˛ie a prezentului Acord nu va fi
interpretat„ ca o limitare sau derogare de la obliga˛iile
asumate de c„tre p„r˛ile contractante Ón baza Conven˛iei
sau a Protocoalelor acesteia.
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ARTICOLUL 7

1. Prezentul Acord este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei, care Ó∫i pot exprima
consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
a) semnare, f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare, sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 8

1. Prezentul Acord va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la
data la care 10 state membre ale Consiliului Europei ∫i-au
exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin prezentul
Acord conform dispozi˛iilor art. 7, dac„ la acea dat„
Protocolul nr. 11 la Conven˛ie este Ón vigoare sau, Ón caz
contrar, la data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la
Conven˛ie.
2. Œn cazul statelor membre care Ó∫i vor exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Acord, acesta va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de o lun„ de la data semn„rii sau depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 9

1. Orice stat contractant poate, Ón momentul depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare
ori la o dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
aplicarea prezentului Acord la orice teritoriu desemnat Ón
declara˛ie ∫i ale c„rui rela˛ii interna˛ionale le asigur„ sau
Ón numele c„ruia este abilitat s„ stipuleze.
2. Prezentul Acord va intra Ón vigoare, cu privire la
orice teritoriu desemnat Ón declara˛ia f„cut„ Ón baza
prevederilor paragrafului 1, Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza prevederilor
paragrafului 1 poate fi retras„ cu privire la orice teritoriu
desemnat Ón aceasta, Ón condi˛iile procedurii prev„zute
pentru denun˛are la art. 10 din prezentul Acord.
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II. CONVENﬁIA EUROPEAN√
A DREPTURILOR OMULUI

Seria tratatelor europene nr. 5

CONVENﬁIA
PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR OMULUI
™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Lu‚nd Ón considerare Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, proclamat„ de Adunarea general„ a
Na˛iunilor Unite la 10 decembrie 1948,
Consider‚nd c„ aceast„ declara˛ie urm„re∫te s„ asigure
recunoa∫terea ∫i aplicarea universal„ ∫i efectiv„ a
drepturilor pe care ea le enun˛„,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este acela
de a realiza o uniune c‚t mai str‚ns„ Óntre membrii s„i ∫i
c„ unul dintre mijloacele pentru a atinge acest scop este
ap„rarea ∫i dezvoltarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale,
Reafirm‚nd ata∫amentul lor profund fa˛„ de aceste
libert„˛i fundamentale care constituie temelia Óns„∫i a
justi˛iei ∫i a p„cii Ón lume ∫i a c„ror men˛inere se bazeaz„
Ón mod esen˛ial, pe de o parte, pe un regim politic cu
adev„rat democratic, iar pe de alt„ parte, pe o concep˛ie
comun„ ∫i un respect comun al drepturilor omului din
care acestea decurg,
Hot„r‚te, Ón calitatea lor de guvernare ale statelor
europene animate de acela∫i spirit ∫i av‚nd un patrimoniu
comun de idealuri ∫i de tradi˛ii politice, de respect al
libert„˛ii ∫i de preeminen˛„ a dreptului, s„ ia primele
m„suri menite s„ asigure garantarea colectiv„ a anumitor
drepturi enun˛ate Ón Declara˛ia Universal„,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
* Adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat Ón vigoare la 3 septembrie 1953.
Conven˛ia a fost amendat„ prin Protocolul nr. 11, intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia ∫i Protocoalele sale adi˛ionale prin Legea nr. 30 din 18 mai
1994, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“ nr. 135 din 31 mai 1994, Protocolul nr.
11 a fost ratificat prin Legea nr. 79 din 6 iulie 1995, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995.
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ARTICOLUL 1

Obliga˛ia de a respecta drepturile omului
Œnaltele p„r˛i contractante recunosc oric„rei persoane
aflate sub jurisdic˛ia lor drepturile ∫i libert„˛ile definite Ón
titlul I al prezentei Conven˛ii.

TITLUL I
DREPTUL ™I LIBERT√ﬁI
ARTICOLUL 2

Dreptul la via˛„
1. Dreptul la via˛„ al oric„rei persoane este protejat
prin lege. Moartea nu poate fi cauzat„ cuiva Ón mod
inten˛ionat, dec‚t Ón executarea unei sentin˛e capitale
pronun˛ate de un tribunal Ón cazul Ón care infrac˛iunea
este sanc˛ionat„ cu aceast„ pedeaps„ prin lege.
2. Moartea nu este considerat„ ca fiind cauzat„ prin
Ónc„lcarea acestui articol Ón cazurile Ón care aceasta ar
rezulta dintr-o recurgere absolut necesar„ la for˛„:
a) pentru a asigura ap„rarea oric„rei persoane
Ómpotriva violen˛ei ilegale;
b) pentru a efectua o arestare legal„ sau pentru a
Ómpiedica evadarea unei persoane legal de˛inute;
c) pentru a reprima, conform legii, tulbur„ri violente
sau o insurec˛ie.
ARTICOLUL 3

Interzicerea torturii
Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante.
ARTICOLUL 4

Interzicerea sclaviei ∫i a muncii for˛ate
1. Nimeni nu poate fi ˛inut Ón sclavie sau Ón condi˛ii de
aservire.
2. Nimeni nu poate fi constr‚ns s„ execute o munc„
for˛at„ sau obligatorie.
3. Nu se consider„ munc„ for˛at„ sau obligatorie Ón
sensul prezentului articol:
a) orice munc„ impus„ Ón mod normal unei persoane
supuse deten˛iei Ón condi˛iile prev„zute de art. 5 din
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prezenta Conven˛ie sau Ón timpul Ón care se afl„ Ón
libertate condi˛ionat„;
b) orice serviciu cu caracter militar sau, Ón cazul celor
care refuz„ s„ satisfac„ serviciul militar din motive de
con∫tiin˛„, Ón ˛„rile Ón care acest lucru este recunoscut ca
legitim, un alt serviciu, Ón locul serviciului militar obligatoriu;
c) orice serviciu impus Ón situa˛ia de criz„ sau de
calamit„˛i care amenin˛„ via˛a sau bun„starea comunit„˛ii;
d) orice munc„ sau serviciu care face parte din
obliga˛iile civile normale.
ARTICOLUL 5

Dreptul la libertate ∫i la siguran˛„
1. Orice persoan„ are dreptul la libertate ∫i la
siguran˛„. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu
excep˛ia urm„toarelor cazuri ∫i potrivit c„ilor legale:
a) dac„ este re˛inut legal pe baza condamn„rii
pronun˛ate de un tribunal competent;
b) dac„ a f„cut obiectul unei arest„ri sau al unei de˛ineri
legale pentru nesupunerea la o hot„r‚re pronun˛at„,
conform legii, de c„tre un tribunal ori Ón vederea garant„rii
execut„rii unei obliga˛ii prev„zute de lege;
c) dac„ a fost arestat sau re˛inut Ón vederea aducerii
sale Ón fa˛a autorit„˛ii judiciare competente, sau c‚nd
exist„ motive verosimile de a b„nui c„ a s„v‚r∫it o
infrac˛iune sau c‚nd exist„ motive temeinice de a crede Ón
necesitatea de a-l Ómpiedica s„ s„v‚r∫easc„ o infrac˛iune
sau s„ fug„ dup„ s„v‚r∫irea acesteia;
d) dac„ este vorba de deten˛ia legal„ a unui minor,
hot„r‚t„ pentru educa˛ia sau sub supraveghere sau despre
deten˛ia sa legal„, Ón scopul aducerii sale Ón fa˛a autorit„˛ii
competente;
e) dac„ este vorba despre deten˛ia legal„ a unei
persoane susceptibile s„ transmit„ o boal„ contagioas„, a
unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui
vagabond;
f) dac„ este vorba despre arestarea sau deten˛ia legal„
a unei persoane pentru a o Ómpiedica s„ p„trund„ Ón mod
ilegal pe teritoriu sau Ómpotriva c„reia se afl„ Ón curs o
procedur„ de expulzare ori de extr„dare.
2. Orice persoan„ arestat„ trebuie s„ fie informat„, Ón
termenul cel mai scurt ∫i Óntr-o limb„ pe care o Ón˛elege,
asupra motivelor arest„rii sale ∫i asupra oric„rei acuza˛ii
aduse Ómpotriva sa.
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3. Orice persoan„ arestat„ sau de˛inut„, Ón condi˛iile
prev„zute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol,
trebuie adus„ de Óndat„ Ónaintea unui judec„tor sau a altui
magistrat Ómputernicit prin lege cu exercitarea atribu˛iilor
judiciare ∫i are dreptul de a fi judecat„ Óntr-un termen
rezonabil sau eliberat„ Ón cursul procedurii. Punerea Ón
libertate poate fi subordonat„ unei garan˛ii care s„ asigure
prezentarea persoanei Ón cauz„ la audiere.
4. Orice persoan„ lipsit„ de libertatea sa prin arestare
sau de˛inere are dreptul s„ introduc„ un recurs Ón fa˛a
unui tribunal, pentru ca acestea s„ statueze Óntr-un termen
scurt asupra legalit„˛ii de˛inerii sale ∫i s„ dispun„
eliberarea sa dac„ de˛inerea este ilegal„.
5. Orice persoan„ care este victima unei arest„ri sau a
unei de˛ineri Ón condi˛ii contrare dispozi˛iilor acestui
articol are dreptul la repara˛ii.
ARTICOLUL 6

Dreptul la un proces echitabil
1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod
echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un termen rezonabil a
cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i impar˛ial„,
instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii
drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra
temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate
Ómpotriva sa. Hot„r‚rea trebuie s„ fie pronun˛at„ Ón mod
public, dar accesul Ón sala de ∫edin˛„ poate fi interzis
presei ∫i publicului pe Óntreaga durat„ a procesului sau a
unei p„r˛i a acestuia Ón interesul moralit„˛ii, al ordinii
publice, ori al securit„˛ii na˛ionale Óntr-o societate
democratic„, atunci c‚nd interesele minore sau protec˛ia
vie˛ii private a p„r˛ilor la proces o impun, sau Ón m„sura
considerat„ absolut necesar„ de c„tre instan˛„ atunci c‚nd,
Ón Ómprejur„ri speciale, publicitatea ar fi de natur„ s„
aduc„ atingere intereselor justi˛iei.
2. Orice persoan„ acuzat„ de o infrac˛iune este
prezumat„ nevinovat„ p‚n„ ce vinov„˛ia sa va fi legal
stabilit„.
3. Orice acuzat are, Ón special, dreptul:
a) s„ fie informat, Ón termenul cel mai scurt, Óntr-o
limb„ pe care o Ón˛elege ∫i Ón mod am„nun˛it, asupra
naturii ∫i cauzei acuza˛iei aduse Ómpotriva sa;
b) s„ dispun„ de timpul ∫i de Ónlesnirile necesare
preg„tirii ap„r„rii sale;
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c) s„ se apere el Ónsu∫i sau s„ fie asistat de un ap„r„tor
ales de el ∫i, dac„ nu dispune de mijloacele necesare
pentru a pl„ti un ap„r„tor, s„ poat„ fi asistat Ón mod
gratuit de un avocat din oficiu, atunci c‚nd interesele
justi˛iei o cer;
d) s„ Óntrebe sau s„ solicite audierea martorilor
acuz„rii ∫i s„ ob˛in„ citarea ∫i audierea martorilor ap„r„rii
Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i martorii acuz„rii;
e) s„ fie asistat Ón mod gratuit de un interpret, dac„ nu
Ón˛elege sau nu vorbe∫te limba folosit„ la audiere.
ARTICOLUL 7

Nici o pedeaps„ f„r„ lege
1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o ac˛iune sau
o omisiune care, Ón momentul Ón care a fost s„v‚r∫it„, nu
constituia o infrac˛iune, potrivit dreptului na˛ional sau
interna˛ional. De asemenea, nu se poate aplica o pedeaps„
mai sever„ dec‚t aceea care era aplicat„ Ón momentul
s„v‚r∫irii infrac˛iunii.
2. Prezentul articol nu va aduce atingere judec„rii ∫i
pedepsirii unei persoane vinovate de o ac˛iune sau de o
omisiune care, Ón momentul s„v‚r∫irii sale, era considerat„
infrac˛iune potrivit principiilor generale de drept
recunoscute de na˛iunile civilizate.
ARTICOLUL 8

Dreptul la respectarea vie˛ii private ∫i de familie
1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale
private ∫i de familie, a domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón
exercitarea acestui drept dec‚t Ón m„sura Ón care acest
amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o m„sur„
care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru
securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea
economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i prevenirea faptelor
penale, protejarea s„n„t„˛ii ∫i a moralei, ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.
ARTICOLUL 9

Libertatea de g‚ndire, de con∫tiin˛„ ∫i de religie
1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de g‚ndire,
de con∫tiin˛„ ∫i de religie; acest drept include libertatea de
a-∫i schimba religia sau convingerea, precum ∫i libertatea
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de a-∫i manifesta religia sau convingerea Ón mod
individual sau Ón colectiv, Ón public sau Ón particular, prin
cult, Ónv„˛„m‚nt, practici ∫i Óndeplinirea ritualurilor.
2. Libertatea de a-∫i manifesta religia sau convingerile
nu poate face obiectul altor restr‚ngeri dec‚t acelea care,
prev„zute de lege, constituie m„suri necesare, Óntr-o
societate democratic„, pentru siguran˛a public„, protec˛ia
ordinii, a s„n„t„˛ii sau a moralei publice ori pentru
protejarea drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.
ARTICOLUL 10

Libertatea de exprimare
1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de
exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie ∫i
libertatea de a primi sau de a comunica informa˛ii ori idei
f„r„ amestecul autorit„˛ilor publice ∫i f„r„ a ˛ine seama de
frontiere. Prezentul articol nu Ómpiedic„ statele s„ supun„
societ„˛ile de radiodifuziune, de cinematografie sau de
televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libert„˛i, ce comport„ Óndatoriri
∫i responsabilit„˛i, poate fi supus„ unor formalit„˛i,
condi˛ii, restr‚ngeri sau sanc˛iuni prev„zute de lege, care
constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„,
pentru securitatea na˛ional„, integritatea teritorial„ sau
siguran˛a public„, ap„rarea ordinii ∫i prevenirea
infrac˛iunilor, protec˛ia s„n„t„˛ii sau a moralei, protec˛ia
reputa˛iei sau a drepturilor altora, pentru a Ómpiedica
divulgarea de informa˛ii confiden˛iale sau pentru a
garanta autoritatea ∫i impar˛ialitatea puterii judec„tore∫ti.
ARTICOLUL 11

Libertatea de Óntrunire ∫i de asociere
1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de Óntrunire
pa∫nic„ ∫i la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a
constitui cu al˛ii sindicate ∫i de a se afilia la sindicate
pentru ap„rarea intereselor sale.
2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul
altor restr‚ngeri dec‚t acelea care, prev„zute de lege,
constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„,
pentru securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, ap„rarea
ordinii ∫i prevenirea infrac˛iunilor, protejarea s„n„t„˛ii sau
a moralei ori pentru protec˛ia drepturilor ∫i libert„˛ilor
altora. Prezentul articol nu interzice ca restr‚ngeri legale
s„ fie impuse exercit„rii acestor drepturi de c„tre membrii
for˛elor armate, ai poli˛iei sau ai administra˛iei de stat.
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ARTICOLUL 12

Dreptul la c„s„torie
Œncep‚nd cu v‚rsta stabilit„ prin lege, b„rbatul ∫i
femeia au dreptul de a se c„s„tori ∫i de a Óntemeia o
familie conform legisla˛iei na˛ionale ce reglementeaz„
exercitarea acestui drept.
ARTICOLUL 13

Dreptul la un recurs efectiv
Orice persoan„, ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i
recunoscute de prezenta Conven˛ie au fost Ónc„lcate, are
dreptul s„ se adreseze efectiv unei instan˛e na˛ionale,
chiar ∫i atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane
care au ac˛ionat Ón exercitarea atribu˛iilor lor oficiale.
ARTICOLUL 14

Interzicerea discrimin„rii
Exercitarea drepturilor ∫i libert„˛ilor recunoscute de
prezenta Conven˛ie trebuie s„ fie asigurat„ f„r„ nici o
deosebire bazat„, Ón special pe sex, ras„, culoare, limb„,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
na˛ional„ sau social„, apartenen˛a la o minoritate
na˛ional„, avere, na∫tere sau orice alt„ situa˛ie.
ARTICOLUL 15

Derogare Ón caz de stare de urgen˛„
1. Œn caz de r„zboi sau de alt pericol public ce
amenin˛„ via˛a na˛iunii, orice Ónalt„ parte contractant„
poate lua m„suri care derog„ de la obliga˛iile prev„zute de
prezenta Conven˛ie, Ón m„sura strict„ Ón care situa˛ia o
cere ∫i cu condi˛ia ca aceste m„suri s„ nu fie Ón
contradic˛ie cu alte obliga˛ii care decurg din dreptul
interna˛ional.
2. Dispozi˛ia precedent„ nu Óng„duie nici o derogare de
la art. 2, cu excep˛ia cazului de deces rezult‚nd din acte licite
de r„zboi, ∫i nici de la art. 3, art. 4 (paragraful 1) ∫i art. 7.
3. Orice Ónalt„ parte contractant„ ce exercit„ acest
drept de derogare Ól informeaz„ pe deplin pe Secretarul
general al Consiliului Europei cu privire la m„surile luate
∫i la motivele care le-au determinat. Aceasta trebuie, de
asemenea, s„ informeze pe Secretarul general al
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Consiliului Europei ∫i asupra datei la care aceste m„suri
au Óncetat a fi Ón vigoare ∫i de la care dispozi˛iile
Conven˛iei devin din nou aplicabile.
ARTICOLUL 16

Restric˛ii ale activit„˛ii politice a str„inilor
Nici o dispozi˛ie a art. 10, 11 ∫i 14 nu poate fi
considerat„ ca interzic‚nd Ónaltelor p„r˛ilor contractante s„
impun„ restr‚ngeri activit„˛ii politice a str„inilor.
ARTICOLUL 17

Interzicerea abuzului de drept
Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie nu poate fi
interpretat„ ca implic‚nd, pentru un stat, un grup sau un
individ, un drept oarecare de a desf„∫ura o activitate sau a
Óndeplini un act ce urm„re∫te distrugerea drepturilor sau a
libert„˛ilor recunoscute de prezenta Conven˛ie sau a aduce
limit„ri mai ample acestor drepturi ∫i libert„˛i dec‚t cele
prev„zute de aceast„ Conven˛ie.
ARTICOLUL 18

Limitarea folosirii restr‚ngerii drepturilor
Restr‚ngerile care, Ón termenii prezentei Conven˛ii,
sunt aduse respectivelor drepturi ∫i libert„˛i nu pot fi
aplicate dec‚t Ón scopul pentru care ele au fost prev„zute.

TITLUL II
CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
ARTICOLUL 19

Œnfiin˛area Cur˛ii
Pentru a asigura respectarea angajamentelor care
decurg pentru Ónaltele p„r˛i contractante din prezenta
Conven˛ie ∫i din Protocoalele sale, se Ónfiin˛eaz„ o Curte
European„ a Drepturilor Omului, numit„ Ón continuare
Curtea. Aceasta va func˛iona permanent.
ARTICOLUL 20

Num„rul judec„torilor
Curtea se compune dintr-un num„r de judec„tori egal
cu cel al Ónaltelor p„r˛i contractante.
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ARTICOLUL 21

Condi˛ii de exercitare a func˛iilor
1. Judec„torii trebuie s„ se bucure de cea mai Ónalt„
reputa˛ie moral„ ∫i s„ Óntruneasc„ condi˛iile cerute pentru
exercitarea unor Ónalte func˛iuni judiciare sau care s„ fie
juri∫ti av‚nd o competen˛„ recunoscut„.
2. Judec„torii Ó∫i exercit„ mandatul cu titlu individual.
3. Œn cursul mandatului lor, judec„torii nu pot exercita
nici o activitate incompatibil„ cu cerin˛ele de
independen˛„, de impar˛ialitate sau de disponibilitate
impuse de o activitate cu caracter permanent; orice
problem„ ridicat„ Ón aplicare acestui paragraf este
rezolvat„ de c„tre Curte.
ARTICOLUL 22

Alegerea judec„torilor
1. Judec„torii sunt ale∫i de Adunarea Parlamentar„ Ón
numele fiec„rei Ónalte p„r˛i contractante, cu majoritatea
voturilor exprimate, de pe o list„ de trei candida˛i
prezenta˛i de Ónalta parte contractant„.
2. Aceea∫i procedur„ este urmat„ pentru a completa
Curtea Ón cazul ader„rii de noi Ónalte p„r˛i contractante ∫i
pentru a se ocupa locurile devenite vacante.
ARTICOLUL 23

Durata mandatului
1. Judec„torii sunt ale∫i pentru o durat„ de 6 ani. Ei
pot fi reale∫i. Totu∫i, mandatele unei jum„t„˛i din
num„rul judec„torilor desemna˛i la prima alegere se vor
Óncheia la Ómplinirea a 3 ani.
2. Judec„torii al c„ror mandat se va Óncheia la
Ómplinirea perioadei ini˛iale de 3 ani sunt desemna˛i prin
tragere la sor˛i, efectuat„ de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei, imediat dup„ alegerea lor.
3. Pentru a asigura, Ón m„sura posibilului, reÓnnoirea
mandatelor unei jum„t„˛i din num„rul judec„torilor la
fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentar„ poate, Ónainte de a
proceda la orice alegere ulterioar„, s„ decid„ ca unul sau
mai multe mandate ale judec„torilor ce urmeaz„ s„ fie
ale∫i s„ aib„ o alt„ durat„ dec‚t cea de 6 ani, f„r„ ca totu∫i
ea s„ poat„ dep„∫i 9 ani sau s„ fie mai mic„ de 3 ani.
4. Œn cazul Ón care trebuie atribuite mai multe
mandate ∫i Adunarea Parlamentar„ aplic„ paragraful
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precedent, repartizarea se face prin tragere la sor˛i,
efectuat„ de c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei, imediat dup„ alegere.
5. Judec„torul ales Ón locul unui judec„tor al c„rui
mandat nu a expirat va duce la sf‚r∫it mandatul
predecesorului s„u.
6. Mandatul judec„torilor se Óncheie atunci c‚nd ei
Ómplinesc v‚rsta de 70 de ani.
7. Judec„torii r„m‚n Ón func˛ie p‚n„ la Ónlocuirea lor.
Ei continu„ totu∫i s„ se ocupe de cauzele cu care au fost
deja sesiza˛i.
ARTICOLUL 24

Revocare
Un judec„tor nu poate fi revocat din func˛iile sale
dec‚t dac„ ceilal˛i judec„tori decid, cu majoritate de dou„
treimi, c„ el a Óncetat s„ corespund„ condi˛iilor necesare.
ARTICOLUL 25

Gref„ ∫i secretari juridici
Curtea dispune de o Gref„ ale c„rei sarcini ∫i
organizare sunt stabilite prin regulamentul Cur˛ii. Ea este
asistat„ de secretari juridici.
ARTICOLUL 26

Adunarea plenar„ a Cur˛ii
Curtea reunit„ Ón Adunare plenar„:
a) alege, pentru o durat„ de 3 ani, pe pre∫edintele s„u
∫i pe unul sau doi vicepre∫edin˛i; ei pot fi reale∫i;
b) constituie Camere pentru o perioad„ determinat„;
c) alege pre∫edin˛ii camerelor Cur˛ii, care pot fi reale∫i;
d) adopt„ regulamentul Cur˛ii;
e) alege grefierul ∫i unul sau mai mul˛i grefieri
adjunc˛i.
ARTICOLUL 27

Comitete, Camere ∫i Marea Camer„
1. Pentru examinarea cauzelor aduse Ón fa˛a sa, Curtea
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Comitete de trei judec„tori, Ón
Camere de ∫apte judec„tori ∫i Óntr-o Mare Camer„ de
∫aptesprezece judec„tori. Camerele Cur˛ii constituie
comitete pentru o perioad„ determinat„.
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2. Judec„torul ales Ón numele unui stat-parte la litigiu
este membru de drept al Camerei ∫i al Marii Camere; Ón
cazul absen˛ei acestui judec„tor sau atunci c‚nd el nu-∫i
poate desf„∫ura activitatea, acest stat-parte desemneaz„ o
persoan„ care s„ activeze Ón calitate de judec„tor.
3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camer„
pre∫edintele Cur˛ii, vicepre∫edin˛ii, pre∫edin˛ii Camerelor
∫i al˛i judec„tori desemna˛i conform regulamentului
Cur˛ii. C‚nd cauza este deferit„ Marii Camere Ón virtutea
art. 43, nici un judec„tor al Camerei care a emis hot„r‚rea
nu poate face parte din aceasta, cu excep˛ia pre∫edintelui
Camerei ∫i a judec„torului ales Ón numele statului-parte
interesat.
ARTICOLUL 28

Declara˛ii ale Comitetelor privind inadmisibilitatea
Un Comitet poate, prin vot unanim, s„ declare
inadmisibil„ sau s„ scoat„ de pe rol o cerere individual„,
introdus„ Ón virtutea art. 34, atunci c‚nd o astfel de decizie
poate fi luat„ f„r„ o examinare complementar„.
Decizia este definitiv„.
ARTICOLUL 29

Decizii ale Camerelor asupra admisibilit„˛ii ∫i fondului
1. Dac„ nici o decizie nu a fost luat„ Ón virtutea art. 28,
o Camer„ se poate pronun˛a asupra admisibilit„˛ii ∫i a
fondului cererilor individuale introduse Ón virtutea art. 34.
2. O Camer„ se pronun˛„ asupra admisibilit„˛ii ∫i a
fondului cererilor introduse de state Ón virtutea art. 33.
3. Œn afara unei decizii contrare a Cur˛ii Ón cazuri
excep˛ionale, decizia asupra admisibilit„˛ii este luat„ Ón
mod separat.
ARTICOLUL 30

Desesizarea Ón favoarea Marii Camere
Œn cazul Ón care cauza adus„ Ón fa˛a unei Camere
ridic„ o problem„ grav„ privitoare la interpretarea
Conven˛iei sau a Protocoalelor sale, sau dac„ solu˛ionarea
unei probleme poate conduce la o contradic˛ie cu o
hot„r‚re pronun˛at„ anterior de Curte, Camera poate, at‚t
timp c‚t nu a pronun˛at hot„r‚rea sa, s„ se desesizeze Ón
favoarea Marii Camere, Ón afara cazului Ón care una dintre
p„r˛i se opune la aceasta.

65

ARTICOLUL 31

Atribu˛ii ale Marii Camere
Marea Camer„:
a) se pronun˛„ asupra cererilor introduse Ón virtutea
art. 33 sau a art. 34, atunci c‚nd cauza i-a fost deferit„ de
Camer„ Ón virtutea art. 30 sau c‚nd cauza i-a fost deferit„
Ón virtutea art. 43; ∫i
b) examineaz„ cererile de aviz consultativ introduse Ón
virtutea art. 47.
ARTICOLUL 32

Competen˛a Cur˛ii
1. Competen˛a Cur˛ii acoper„ toate problemele privind
interpretarea ∫i aplicarea Conven˛iei ∫i a Protocoalelor
sale, care Ói sunt supuse Ón condi˛iile prev„zute Ón art. 33,
34 ∫i 37.
2. Œn caz de contestare a competen˛ei sale, Curtea
hot„r„∫te.
ARTICOLUL 33

Cauze interstatale
Orice Ónalt„ parte contractant„ poate sesiza Curtea
asupra oric„rei pretinse Ónc„lc„ri a prevederilor Conven˛iei
∫i ale Protocoalelor sale de c„tre o alt„ parte contractant„.
ARTICOLUL 34

Cereri individuale
Curtea poate fi sesizat„ printr-o cerere de c„tre orice
persoan„ fizic„, orice organiza˛ie neguvernamental„ sau de
orice grup de particulari care se pretinde victim„ a unei
Ónc„lc„ri de c„tre una dintre Ónaltele p„r˛i contractante a
drepturilor recunoscute Ón Conven˛ie sau Ón Protocoalele
sale. Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice
prin nici o m„sur„ exerci˛iul eficace al acestui drept.
ARTICOLUL 35

Condi˛ii de admisibilitate
1. Curtea nu poate fi sesizat„ dec‚t dup„ epuizarea
c„ilor de recurs interne, a∫a cum se Ón˛elege din principiile
de drept interna˛ional general recunoscute, ∫i Óntr-un
termen de 6 luni, Óncep‚nd cu data deciziei interne
definitive.
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2. Curtea nu re˛ine nici o cerere individual„ introdus„
Ón aplicarea art. 34, dac„:
a) ea este anonim„; sau
b) ea este Ón mod esen˛ial aceea∫i cu o cerere
examinat„ anterior de c„tre Curte sau deja supus„ unei
alte instan˛e interna˛ionale de anchet„ sau de
reglementare ∫i dac„ ea nu con˛ine fapte noi.
3. Curtea declar„ inadmisibil„ orice cerere individual„
introdus„ Ón aplicarea art. 34, atunci c‚nd ea consider„
cererea incompatibil„ cu dispozi˛iile Conven˛iei sau ale
Protocoalelor sale, Ón mod v„dit nefondat„ sau abuziv„.
4. Curtea respinge orice cerere pe care o consider„
inadmisibil„ Ón aplicarea prezentului articol. Ea poate
proceda astfel Ón orice stadiu al procedurii.
ARTICOLUL 36

Interven˛ia ter˛ilor
1. Œn orice cauz„ aflat„ Ón fa˛a unei Camere sau a Marii
Camere, o Ónalt„ parte contractant„, al c„rei cet„˛ean este
reclamantul, are dreptul de a prezenta observa˛ii scrise ∫i
de a lua parte la audieri.
2. Œn interesul bunei administr„ri a justi˛iei,
pre∫edintele Cur˛ii poate invita orice Ónalt„ parte
contractant„ care nu este parte Ón cauz„ sau orice
persoan„ interesat„, alta dec‚t reclamantul, s„ prezinte
observa˛ii scrise sau s„ ia parte la audiere.
ARTICOLUL 37

Scoaterea de pe rol
1. Œn orice stadiu al procedurii, Curtea poate hot„rÓ
scoaterea de pe rol a unei cereri atunci c‚nd
circumstan˛ele permit s„ se trag„ concluzia c„:
a) solicitantul nu dore∫te s„ o mai men˛in„; sau
b) litigiul a fost rezolvat; sau
c) pentru orice alt motiv, constatat de Curte,
continuarea examin„rii cererii nu se mai justific„.
Totu∫i, Curtea continu„ examinarea cererii dac„
respectarea drepturilor omului garantate prin Conven˛ie ∫i
prin Protocoalele sale o cere.
2. Curtea poate hot„rÓ repunerea pe rol a unei cereri
atunci c‚nd ea consider„ c„ Ómprejur„rile o justific„.
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ARTICOLUL 38

Examinarea cauzei Ón condi˛ii de contradictorialitate
∫i procedura de rezolvare pe cale amiabil„
1. Œn cazul Ón care Curtea declar„ o cerere admisibil„, ea:
a) procedeaz„ la examinarea cauzei Ón condi˛ii de
contradictorialitate, Ómpreun„ cu reprezentan˛ii p„r˛ilor,
∫i, dac„ este cazul, la o anchet„, pentru a c„rei desf„∫urare
eficient„ statele interesate vor furniza toate facilit„˛ile
necesare;
b) se pune la dispozi˛ia celor interesa˛i, Ón scopul de a
se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabil„, pe baza
respect„rii drepturilor omului, astfel cum acestea sunt
recunoscute Ón Conven˛ie ∫i Ón Protocoalele sale.
2. Procedura descris„ la paragraful 1b) este
confiden˛ial„.
ARTICOLUL 39

Rezolvarea pe cale amiabil„
Œn cazul rezolv„rii pe cale amiabil„, Curtea scoate
cauza de pe rol printr-o decizie care se limiteaz„ la o
scurt„ expunere a faptelor ∫i a solu˛iei adoptate.
ARTICOLUL 40

Audiere public„ ∫i acces la documente
1. Audierea este public„, Ón afara cazului Ón care
Curtea nu decide altfel, motivat de circumstan˛e
excep˛ionale.
2. Documentele depuse la Gref„ sunt accesibile
publicului, Ón afara cazului Ón care pre∫edintele Cur˛ii nu
decide altfel.
ARTICOLUL 41

Repara˛ie echitabil„
Œn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o
Ónc„lcare a Conven˛iei sau a Protocoalelor sale ∫i dac„
dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei
Ónc„lc„ri, Curtea acord„ p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o
repara˛ie echitabil„.
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ARTICOLUL 42

Hot„r‚rile Camerelor
Hot„r‚rile Camerelor devin definitive conform
dispozi˛iilor art. 44, par. 2.
ARTICOLUL 43

Retrimiterea Ón fa˛a Marii Camere
1. Œntr-un termen de 3 luni de la data hot„r‚rii unei
Camere, orice parte Ón cauz„ poate, Ón cazuri excep˛ionale,
s„ cear„ retrimiterea cauzei Ón fa˛a Marii Camere.
2. Un Colegiu de cinci judec„tori ai Marii Camere
accept„ cererea Ón cazul Ón care cauza ridic„ o problem„
grav„ referitoare la interpretarea sau la aplicarea
Conven˛iei sau a Protocoalelor sale, sau o alt„ problem„
grav„ cu caracter general.
3. Œn cazul Ón care Colegiul accept„ cererea, Marea
Camer„ se pronun˛„ asupra cauzei printr-o hot„r‚re.
ARTICOLUL 44

Hot„r‚ri definitive
1. Hot„r‚rea Marii Camere este definitiv„.
2. Hot„r‚rea unei Camere devine definitiv„:
a) atunci c‚nd p„r˛ile declar„ c„ ele nu vor cere
retrimiterea cauzei Ón fa˛a Marii Camere; sau
b) la 3 luni de la data hot„r‚rii, dac„ retrimiterea
cauzei Ón fa˛a Marii Camere nu a fost cerut„; sau
c) atunci c‚nd Colegiul Marii Camere respinge cererea
de retrimitere formulat„ potrivit art. 43.
3. Hot„r‚rea definitiv„ se public„.
ARTICOLUL 45

Motivarea hot„r‚rilor ∫i deciziilor
1. Hot„r‚rile, precum ∫i deciziile care declar„ cererile
admisibile sau inadmisibile sunt motivate.
2. Dac„ hot„r‚rea nu exprim„ Ón totalitate sau Ón parte
opinia unanim„ a judec„torilor, oricare judec„tor are
dreptul s„ adauge acesteia expunerea opiniei sale separate.
ARTICOLUL 46

For˛a obligatorie ∫i executarea hot„r‚rilor
1. Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„ se
conformeze hot„r‚rilor definitive ale Cur˛ii Ón litigiile Ón
care ele sunt p„r˛i.
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2. Hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii este transmis„
Comitetului Mini∫trilor, care supravegheaz„ executarea ei.
ARTICOLUL 47

Avize consultative
1. Curtea poate, la cererea Comitetului Mini∫trilor, s„
dea avize consultative asupra problemelor juridice privind
interpretarea Conven˛iei ∫i a Protocoalelor sale.
2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de
con˛inutul sau de Óntinderea drepturilor ∫i libert„˛ilor
definite Ón titlul I al Conven˛iei ∫i Ón Protocoalele sale, nici
la alte probleme de care Curtea sau Comitetul Mini∫trilor
ar putea s„ ia cuno∫tin˛„ ca urmare a introducerii unui
recurs prev„zut Ón Conven˛ie.
3. Decizia Comitetului Mini∫trilor de a cere un aviz
Cur˛ii este luat„ prin votul majorit„˛ii reprezentan˛ilor
care au dreptul de a face parte din acesta.
ARTICOLUL 48

Competen˛a consultativ„ a Cur˛ii
Curtea decide dac„ cererea de aviz consultativ
prezentat„ de Comitetul Mini∫trilor este de competen˛a sa,
a∫a cum aceasta este definit„ de art. 47.
ARTICOLUL 49

Motivarea avizelor consultative
1. Avizul Cur˛ii trebuie motivat.
2. Dac„ avizul nu exprim„ Ón tot sau Ón parte opinia
unanim„ a judec„torilor, oricare judec„tor are dreptul s„
al„ture acestuia expunerea opiniei sale separate.
3. Avizul Cur˛ii este transmis Comitetului Mini∫trilor.
ARTICOLUL 50

Cheltuieli de func˛ionare a Cur˛ii
Cheltuielile de func˛ionare a Cur˛ii sunt Ón sarcina
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 51

Privilegii ∫i imunit„˛i ale judec„torilor
Judec„torii se bucur„, pe timpul exercit„rii func˛iilor
lor, de privilegiile ∫i imunit„˛ile prev„zute la art. 40 din
Statutul Consiliului Europei ∫i de acordurile Óncheiate Ón
virtutea acestui articol.
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TITLUL III
DISPOZIﬁII DIVERSE
ARTICOLUL 52

Anchetele Secretarului general
Oricare Ónalt„ parte contractant„ va furniza, la
solicitarea Secretarului general al Consiliului Europei,
explica˛iile cerute asupra felului Ón care dreptul s„u intern
asigur„ aplicarea efectiv„ a tuturor dispozi˛iilor acestei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 53

Ap„rarea drepturilor omului recunoscute
Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie nu va fi
interpretat„ ca limit‚nd sau aduc‚nd atingere drepturilor
omului ∫i libert„˛ilor fundamentale care ar putea fi
recunoscute conform legilor oric„rei p„r˛i contractante sau
oricare alte conven˛ii la care aceasta este parte.
ARTICOLUL 54

Competen˛ele Comitetului Mini∫trilor
Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu aduce
atingere competen˛elor conferite Comitetului Mini∫trilor
prin Statutul Consiliului Europei.
ARTICOLUL 55

Renun˛area la alte mijloace
de reglementare a diferendelor
Œnaltele p„r˛i contractante renun˛„ reciproc, Ón afara unei
Ón˛elegeri speciale, s„ se prevaleze de tratatele, conven˛iile sau
de declara˛iile care exist„ Óntre ele, Ón vederea supunerii, pe
calea unei cereri, a unui diferend ap„rut din interpretarea
sau aplicarea prezentei Conven˛ii unui alt mod de
reglementare dec‚t cele prev„zute de numita Conven˛ie.
ARTICOLUL 56

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul ratific„rii, sau Ón
orice alt moment ulterior, s„ declare, prin notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, c„
prezenta Conven˛ie se va aplica, sub rezerva paragrafului 4
al prezentului articol, tuturor sau unuia dintre teritoriile
ale c„rora rela˛ii interna˛ionale el le asigur„.
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2. Conven˛ia se aplic„ teritoriului sau teritoriilor
desemnate Ón notificare Óncep‚nd cu a 30-a zi socotit„ de
la data la care Secretarul general al Consiliului Europei va
fi primit aceast„ notificare.
3. Œn respectivele teritorii, dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii vor fi aplicate ˛in‚nd seama de necesit„˛ile locale.
4. Orice stat care a f„cut o declara˛ie conform primului
paragraf din acest articol poate ulterior, Ón orice moment,
s„ declare relativ la unul sau mai multe teritorii vizate Ón
aceast„ declara˛ie c„ accept„ competen˛ele Cur˛ii de a lua
cuno∫tin˛„ de cererile persoanelor fizice, organiza˛iilor
neguvernamentale sau ale grupurilor de persoane
particulare, conform art. 34 din Conven˛ie.
ARTICOLUL 57

Rezerve
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii prezentei
Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u de
ratificare, s„ formuleze o rezerv„ Ón leg„tur„ cu o
dispozi˛ie anume a Conven˛iei, Ón m„sura Ón care o lege
atunci Ón vigoare pe teritoriul s„u nu este conform„ cu
aceast„ dispozi˛ie. Rezervele cu caracter general nu sunt
autorizate Ón termenii prezentului articol.
2. Orice rezerv„ emis„ conform prezentului articol
necesit„ o scurt„ expunere privind legea Ón cauz„.
ARTICOLUL 58

Denun˛are
1. Orice Ónalt„ parte contractant„ nu poate denun˛a
prezenta Conven˛ie dec‚t dup„ expirarea unui termen de
5 ani Óncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei Ón
ceea ce o prive∫te ∫i prin intermediul unui preaviz de
6 luni, dat printr-o notificare adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei, care informeaz„ despre aceasta
celelalte p„r˛i contractante.
2. Aceast„ denun˛are nu poate avea drept efect s„ dezlege
Ónalta parte contractant„ interesat„ de obliga˛iile con˛inute Ón
prezenta Conven˛ie Ón ceea ce prive∫te orice fapt care, put‚nd
constitui o Ónc„lcare a acestor obliga˛ii, ar fi fost comis de ea
anterior datei la care denun˛area Ó∫i produce efectele.
3. Sub aceea∫i rezerv„ ar Ónceta de a mai fi parte la
prezenta Conven˛ie orice parte contractant„ care ar Ónceta
de a mai fi membru al Consiliului Europei.
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4. Conven˛ia poate fi denun˛at„ conform dispozi˛iilor
paragrafelor precedente Ón ceea ce prive∫te teritoriul
pentru care ea a fost declarat„ aplicabil„ potrivit art. 56.
ARTICOLUL 59

Semnare ∫i ratificare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„. Ratific„rile
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare dup„
depunerea a zece instrumente de ratificare.
3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior,
Conven˛ia va intra Ón vigoare din momentul depunerii
instrumentului de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea Ón vigoare
a Conven˛iei, numele Ónaltelor p„r˛i contractante care au
ratificat-o, precum ∫i depunerea oric„rui instrument de
ratificare intervenit„ ulterior.
Œncheiat„ la Roma, la 4 noiembrie 1950, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus la arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general va transmite copie certificat„
tuturor semnatarilor.

Seria Tratatelor europene nr. 9

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
hot„r‚te s„ ia m„suri de natur„ s„ asigure garantarea
colectiv„ a drepturilor ∫i libert„˛ilor, altele dec‚t cele care
*

Adoptat la Paris la 20 martie 1952. A intrat Ón vigoare la 18 mai 1954.
Numit Ón mod obi∫nuit Protocolul nr. 1, a fost amendat prin Protocolul nr. 11, intrat Ón
vigoare la 1 noiembrie 1998.
Rom‚nia a ratificat Protocolul nr. 1 prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 35 din 31 mai 1994. Protocolul nr. 11 a fost ratificat prin Legea
nr. 79 din 6 iulie 1995, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995.
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sunt deja Ónscrise Ón titlul I al Conven˛iei pentru ap„rarea
drepturilor ∫i a libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la
Roma la 4 noiembrie 1950 (denumit„ Ón continuare
Conven˛ia).
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Protec˛ia propriet„˛ii
Orice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de
proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale
dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului
statelor de a adopta legile pe care le consider„ necesare
pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor
ori a altor contribu˛ii sau a amenzilor.
ARTICOLUL 21

Dreptul la instruire
Nim„nui nu i se poate refuza dreptul la instruire,
Statul, Ón exercitarea func˛iilor pe care ∫i le va asuma Ón
domeniul educa˛iei ∫i al Ónv„˛„m‚ntului, va respecta
dreptul p„rin˛ilor de a asigura aceast„ educa˛ie ∫i acest
Ónv„˛„m‚nt conform convingerilor lor religioase ∫i
filosofice.
ARTICOLUL 3

Dreptul la alegeri libere
Œnaltele p„r˛i contractante se angajeaz„ s„ organizeze
la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, Ón
condi˛iile Ón care asigur„ libera exprimare a opiniei
poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.
ARTICOLUL 4

Aplicare teritorial„
Orice Ónalt„ parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii ori al ratific„rii prezentului Protocol sau Ón orice
1 Conform art. 4 alin. 2 din Legea nr. 30/1994, Rom‚nia interpreteaz„ art. 2 din
Protocolul adi˛ional la Conven˛ie ca neimpun‚nd obliga˛ii financiare suplimentare referitoare
la institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt privat, altele dec‚t cele stabilite prin legea intern„.
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alt moment ulterior, s„ comunice Secretariatului general
al Consiliului Europei o declara˛ie preciz‚nd m„sura Ón
care aceasta se angajeaz„ ca dispozi˛iile prezentului
Protocol s„ se aplice anumitor teritorii care sunt
desemnate Ón declara˛ia respectiv„ ∫i ale c„ror rela˛ii
interna˛ionale aceasta le asigur„.
Orice Ónalt„ parte contractant„ care a comunicat o
declara˛ie Ón virtutea paragrafului precedent poate, dup„
un anumit interval de timp, s„ comunice o nou„ declara˛ie
care s„ modifice termenii oric„rei declara˛ii anterioare sau
care s„ pun„ cap„t aplic„rii dispozi˛iilor prezentului
Protocol cu privire la un anumit teritoriu.
O declara˛ie f„cut„ potrivit prezentului articol va fi
considerat„ ca fiind Ón conformitate cu paragraful 1 din
art. 63 al Conven˛iei.
ARTICOLUL 5

Raportare la Conven˛ie
Œnaltele p„r˛i contractante vor considera art. 1, 2, 3 ∫i 4
din acest Protocol ca articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i
toate dispozi˛iile Conven˛iei se vor aplica Ón consecin˛„.
ARTICOLUL 6

Semnare ∫i ratificare
Prezentul Protocol este deschis spre semnare
membrilor Consiliului Europei, semnatari ai Conven˛iei; el
va fi ratificat o dat„ cu Conven˛ia sau dup„ ratificarea
acesteia. El va intra Ón vigoare dup„ depunerea a zece
instrumente de ratificare. Pentru orice semnatar care Ól va
ratifica ulterior, Protocolul va intra Ón vigoare o dat„ cu
depunerea instrumentului de ratificare.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei, care va notifica tuturor
membrilor numele celor care au ratificat Protocolul.
Œncheiat la Paris la 20 martie 1952, Ón limbile francez„
∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un singur
exemplar, care va fi depus la arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general va transmite copie certificat„ fiec„ruia
dintre statele semnatare.

75

Seria Tratatelor europene nr. 46

PROTOCOLUL NR. 4
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE
CARE RECUNOA™TE ANUMITE DREPTURI
™I LIBERT√ﬁI, ALTELE DEC¬T ACELEA
CARE FIGUREAZ√ ŒN CONVENﬁIE ™I ŒN PRIMUL
PROTOCOL ADIﬁIONAL LA CONVENﬁIE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Hot„r‚te s„ ia m„suri de natur„ s„ asigure garantarea
colectiv„ a drepturilor ∫i a libert„˛ilor, altele dec‚t cele
care sunt deja Ónscrise Ón titlul I al Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale,
semnat„ la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumit„ Ón
continuare Conven˛ia), ∫i Ón art. 1—3 din primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie, semnat la Paris la 20 martie 1952,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Interzicerea priv„rii de libertate pentru datorii
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru
singurul motiv c„ nu este Ón m„sur„ s„ execute o obliga˛ie
contractual„.
ARTICOLUL 2

Libertatea de circula˛ie
1. Oricine se g„se∫te Ón mod legal pe teritoriul unui
stat are dreptul s„ circule Ón mod liber ∫i s„-∫i aleag„ Ón
mod liber re∫edin˛a sa.
*

Œncheiat la Strasbourg la 16 aprilie 1983. A intrat Ón vigoare la 2 mai 1968.
Protocolul a fost amendat prin Protocolul nr. 11, intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
Rom‚nia a ratificat Protocolul nr. 4 din Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Protocolul nr. 11 a fost
ratificat prin Legea nr. 79 din 6 iulie 1995 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995.
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2. Orice persoan„ este liber„ s„ p„r„seasc„ orice ˛ar„,
inclusiv pe a sa.
3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul
altor restr‚ngeri dec‚t acelea care, prev„zute de lege,
constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„,
pentru securitatea na˛ional„, siguran˛a public„,
men˛inerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale,
protec˛ia s„n„t„˛ii sau a moralei, ori pentru protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.
4. Drepturile recunoscute Ón paragraful 1 pot, de
asemenea, Ón anumite zone determinate, s„ fac„ obiectul
unor restr‚ngeri care, prev„zute de lege, sunt justificate de
interesul public Óntr-o societate democratic„.
ARTICOLUL 3

Interzicerea expulz„rii propriilor cet„˛eni
1. Nimeni nu poate fi expulzat, printr-o m„sur„
individual„ sau colectiv„, de pe teritoriul statului al c„rui
cet„˛ean este.
2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe
teritoriul statului al c„rui cet„˛ean este.
ARTICOLUL 4

Interzicerea expulz„rii colective de str„ini
Expulz„rile colective de str„ini sunt interzise.
ARTICOLUL 5

Aplicare teritorial„
1. Oricare Ónalt„ parte contractant„ poate, Ón
momentul semn„rii ori al ratific„rii prezentului Protocol
sau Ón orice moment ulterior, s„ comunice Secretarului
general al Consiliului Europei o declara˛ie preciz‚nd
m„sura Ón care ea se angajeaz„ ca dispozi˛iile prezentului
Protocol s„ se aplice anumitor teritorii care sunt
desemnate Ón declara˛ia respectiv„ ∫i ale c„ror rela˛ii
interna˛ionale ea le asigur„.
2. Orice Ónalt„ parte contractant„ care a comunicat o
declara˛ie Ón virtutea paragrafului precedent poate,
periodic, s„ comunice o nou„ declara˛ie prin care s„
modifice termenii oric„rei declara˛ii anterioare sau prin
care s„ pun„ cap„t aplic„rii dispozi˛iilor prezentului
Protocol cu privire la un anumit teritoriu.
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3. O declara˛ie f„cut„ potrivit prezentului articol va fi
considerat„ ca fiind f„cut„ Ón conformitate cu paragraful 1
din art. 56 al Conven˛iei.
4. Teritoriul oric„rui stat la care se aplic„ prezentul
Protocol, Ón virtutea ratific„rii sau a accept„rii sale de
c„tre respectivul stat, ∫i fiecare dintre teritoriile cu privire
la care Protocolul se aplic„, Ón virtutea unei declara˛ii
semnate de respectivul stat conform prezentului articol,
vor fi considerate ca teritorii distincte Ón sensul referitor la
teritoriul unui stat, f„cute de art. 2 ∫i 3.
5. Orice stat care a f„cut o declara˛ie potrivit
paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior,
Ón orice moment, s„ declare, referitor la unul sau mai
multe teritorii vizate Ón aceast„ declara˛ie, c„ accept„
competen˛a Cur˛ii de a primi cererile persoanelor fizice,
ale organiza˛iilor neguvernamentale sau ale grupurilor de
persoane particulare, conform art. 34 din Conven˛ie,
privitor la art. 1—4 din prezentul Protocol sau la unele
dintre acestea.
ARTICOLUL 6

Raportare la Conven˛ie
Œnaltele p„r˛i contractante vor considera art. 1—5 ale
acestui Protocol ca articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i toate
dispozi˛iile Conven˛iei se vor aplica Ón consecin˛„.
ARTICOLUL 7

Semnare ∫i ratificare
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare
membrilor Consiliului Europei, semnatari ai Conven˛iei; el
va fi ratificat o dat„ cu Conven˛ia sau dup„ ratificarea
acesteia. El va intra Ón vigoare dup„ depunerea a cinci
instrumente de ratificare. Pentru orice semnatar care Ól va
ratifica ulterior, Protocolul va intra Ón vigoare o dat„ cu
depunerea instrumentului de ratificare.
2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei care va notifica
tuturor membrilor numele celor care au ratificat
Protocolul.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest sens, au semnat prezentul Protocol.
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Œncheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar, care va fi depus la
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general va
transmite copie certificat„ fiec„ruia dintre statele
semnatare.

Seria Tratatelor europene nr. 114

PROTOCOLUL NR. 6
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE
PRIVIND ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la
Roma la 4 noiembrie 1950 (denumit„ Ón continuare
Conven˛ia),
Consider‚nd c„ progresele intervenite Ón mai multe
state membre ale Consiliului Europei exprim„ o tendin˛„
general„ Ón favoarea abolirii pedepsei cu moartea,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Abolirea pedepsei cu moartea
Pedeapsa cu moartea este abolit„. Nimeni nu poate fi
condamnat la o asemenea pedeaps„ ∫i nici executat.
ARTICOLUL 2

Pedeapsa cu moartea Ón timp de r„zboi
Un stat poate s„ prevad„ Ón legisla˛ia sa pedeapsa cu
moartea pentru acte s„v‚r∫ite Ón timp de r„zboi sau de
* Œncheiat

la Strasbourg la 28 aprilie 1983. A intrat Ón vigoare la 1 martie 1985.
Protocolul a fost amendat prin Protocolul nr. 11, intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
Rom‚nia a ratificat Protocolul nr. 6 prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Protocolul nr. 1 a fost
ratificat prin Legea nr. 79 din 6 iulie 1995, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995.
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pericol iminent de r„zboi; o asemenea pedeaps„ nu va fi
aplicat„ dec‚t Ón cazurile prev„zute de aceast„ legisla˛ie ∫i
conform dispozi˛iilor sale.
Statul respectiv va comunica Secretarului general al
Consiliului Europei dispozi˛iile aferente ale legisla˛iei Ón
cauz„.
ARTICOLUL 3

Interzicerea derog„rilor
Nici o derogare de la dispozi˛iile prezentului Protocol
pe temeiul art. 15 din Conven˛ie nu este Óng„duit„.
ARTICOLUL 4

Interzicerea rezervelor
Nici o rezerv„ la dispozi˛iile prezentului Protocol pe
temeiul art. 57 din Conven˛ie nu este admis„.
ARTICOLUL 5

Aplicare teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul Protocol.
2. Orice stat poate, Ón orice moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei s„ extind„ aplicarea prezentului Protocol la
oricare alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Protocolul va
intra Ón vigoare cu privire la acest teritoriu, Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ datei primirii declara˛iei de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ Secretarului general. Retragerea va
produce efecte din prima zi a lunii care urmeaz„ datei
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 6

Raportare la Conven˛ie
Statele p„r˛i consider„ art. 1—5 ale prezentului
Protocol articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i toate
dispozi˛iile Conven˛iei se aplic„ Ón consecin˛„.
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ARTICOLUL 7

Semnare ∫i ratificare
Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Conven˛iei.
El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Un stat
membru al Consiliului Europei nu va putea s„ ratifice, s„
accepte sau s„ aprobe prezentul Protocol f„r„ ca, simultan
sau anterior, s„ fi ratificat Conven˛ia. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

Intrare Ón vigoare
1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ datei la care cinci state membre ale
Consiliului Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de
a fi legate prin Protocol, conform dispozi˛iilor art. 7.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Protocol, acesta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ datei
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 9

Func˛iile depozitarului
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului:
a) orice semnare,
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol, conform art. 5 ∫i 8;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd o
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copie certificat„ fiec„ruia dintre statele membre
ale Consiliului Europei.
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Seria Tratatelor europene nr. 117

PROTOCOLUL NR. 7
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Hot„r‚te s„ ia noi m„suri de natur„ s„ asigure
garantarea colectiv„ a anumitor drepturi ∫i libert„˛i prin
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la Roma la 4 noiembrie
1950 (denumit„ Ón continuare Conven˛ia),
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Garan˛ii procedurale Ón cazul expulz„rilor de str„ini
1. Un str„in care Ó∫i are re∫edin˛a Ón mod legal pe
teritoriul unui stat nu poate fi expulzat dec‚t Ón temeiul
execut„rii unei hot„r‚ri luate conform legii ∫i el trebuie s„
poat„:
a) s„ prezinte motivele care pledeaz„ Ómpotriva
expulz„rii sale;
b) s„ cear„ examinarea cazului s„u; ∫i
c) s„ cear„ s„ fie reprezentat Ón acest scop Ón fa˛a
autorit„˛ilor competente sau a uneia ori a mai multor
persoane desemnate de c„tre aceast„ autoritate.
2. Un str„in poate fi expulzat Ónainte de exercitarea
drepturilor enumerate Ón paragraful 1 a), b) ∫i c) al acestui
Protocol, atunci c‚nd expulzarea este necesar„ Ón interesul
ordinii publice sau se Óntemeiaz„ pe motive de securitate
na˛ional„.
*

Œncheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984. A intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1988.
Protocolul a fost amendat prin Protocolul nr. 11, intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
Rom‚nia a ratificat Protocolul nr. 7 prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. Protocolul nr. 11 a fost
ratificat prin Legea nr. 79 din 6 iulie 1995, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“,
Partea I, nr. 147 din 13 iulie 1995.
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ARTICOLUL 2

Dreptul la dou„ grade de jurisdic˛ie
1. Orice persoan„ declarat„ vinovat„ de o infrac˛iune
de c„tre un tribunal are dreptul s„ cear„ examinarea
declara˛iei de vinov„˛ie sau a condamn„rii de c„tre o
jurisdic˛ie superioar„. Exercitarea acestui drept, inclusiv
motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt
reglementate de lege.
2. Acest drept poate face obiectul unor excep˛ii Ón
cazul infrac˛iunilor minore, a∫a cum acestea sunt definite
de lege, sau c‚nd cel interesat a fost judecat Ón prim„
instan˛„ de c„tre cea mai Ónalt„ jurisdic˛ie ori a fost
declarat vinovat ∫i condamnat ca urmare a unui recurs
Ómpotriva achit„rii sale.
ARTICOLUL 3

Dreptul la desp„gubiri Ón caz de eroare juridiciar„
Atunci c‚nd o condamnare penal„ definitiv„ este
ulterior anulat„ sau c‚nd este acordat„ gra˛ierea, pentru
c„ un fapt nou sau recent descoperit dovede∫te c„ s-a
produs o eroare judiciar„, persoana care a suferit o
pedeaps„ din cauza acestei condamn„ri este desp„gubit„
conform legii ori practicii Ón vigoare Ón statul respectiv, cu
excep˛ia cazului Ón care se dovede∫te c„ nedescoperirea Ón
timp util a faptului necunoscut Ói este imputabil„ Ón tot
sau Ón parte.
ARTICOLUL 4

Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de dou„ ori
1. Nimeni nu poate fi urm„rit sau pedepsit penal de
c„tre jurisdic˛iile aceluia∫i stat pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii pentru care a fost deja achitat sau condamnat
printr-o hot„r‚re definitiv„ conform legii ∫i procedurii
penale ale acestui stat.
2. Dispozi˛iile paragrafului precedent nu Ómpiedic„
redeschiderea procesului, conform legii ∫i procedurii
penale a statului respectiv, dac„ fapte noi ori recent
descoperite sau un viciu fundamental Ón cadrul procedurii
precedente sunt de natur„ s„ afecteze hot„r‚rea
pronun˛at„.
3. Nici o derogare de la prezentul articol nu este
Óng„duit„ Ón temeiul art. 15 din Conven˛ie.
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ARTICOLUL 5

Egalitatea Óntre so˛i
So˛ii se bucur„ de egalitate Ón drepturi ∫i Ón
responsabilit„˛i cu caracter civil, Óntre ei ∫i Ón rela˛iile cu
copiii lor Ón ceea ce prive∫te c„s„toria, pe durata c„s„toriei
∫i cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu
Ómpiedic„ statele s„ ia m„surile necesare Ón interesul
copiilor.
ARTICOLUL 6

Aplicare teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul Protocol,
preciz‚nd m„sura Ón care el se angajeaz„ ca dispozi˛iile
prezentului Protocol s„ se aplice acestui sau acestor
teritorii.
2. Orice stat poate, Ón oricare moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei s„ extind„ aplicarea prezentului Protocol la
oricare alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Protocolul va
intra Ón vigoare pentru acest teritoriu Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 2 luni de la data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„ sau modificat„, Ón
ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„
declara˛ie, prin notificare adresat„ Secretarului general.
Retragerea sau modificarea va produce efecte Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 2 luni de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
4. O declara˛ie potrivit prezentului articol va fi
considerat„ ca fiind Ón conformitate cu paragraful 1 din
art. 56 al Conven˛iei.
5. Teritoriul oric„rui stat cu privire la care prezentul
Protocol se aplic„ Ón virtutea ratific„rii, a accept„rii sau a
aprob„rii sale de c„tre statul respectiv ∫i fiecare dintre
teritoriile cu privire la care Protocolul se aplic„ Ón baza
unei declara˛ii f„cute de respectivul stat, conform
prezentului articol, pot fi considerate ca teritorii distincte
Ón sensul referirii la teritoriul unui stat f„cute la art. 1.
6. Orice stat care a f„cut o declara˛ie potrivit paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior, Ón orice
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moment, s„ declare referitor la unul sau mai multe
teritorii vizate Ón aceast„ declara˛ie, c„ accept„ competen˛a
Cur˛ii de a primi cererile persoanelor fizice, ale
organiza˛iilor neguvernamentale sau ale grupurilor de
persoane particulare, conform art. 34 din Conven˛ie
privitor la art. 1—5 din prezentul Protocol.
ARTICOLUL 7

Raportare la Conven˛ie
Statele p„r˛i consider„ art 1—6 ale prezentului Protocol
ca articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i toate dispozi˛iile
Conven˛iei se aplic„ Ón consecin˛„.
ARTICOLUL 8

Semnare ∫i ratificare
Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei care au semnat Conven˛ia.
El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Un stat
membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta
sau aproba prezentul Protocol f„r„ s„ fi ratificat simultan
sau anterior Conven˛ia. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9

Intrare Ón vigoare
1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 2 luni de la
data la care ∫apte state membre ale Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin
Protocol conform dispozi˛iilor art. 8.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Protocol, acesta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 2 luni de la data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 10

Func˛iile depozitarului
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
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b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol conform art. 6 ∫i 9;
d) orice alt act, notificare sau declara˛ie av‚nd leg„tur„
cu prezentul Protocol.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copie certificat„ fiec„ruia dintre statele membre
ale Consiliului Europei.

Seria Tratatelor europene nr. 177

PROTOCOLUL NR. 12
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Lu‚nd Ón considerare principiul fundamental Ón
virtutea c„ruia toate persoanele sunt egale Ón fa˛a legii ∫i
au dreptul la o protec˛ie egal„ a legii,
Hot„r‚re s„ ia noi m„suri pentru promovarea egalit„˛ii
tuturor persoanelor prin garan˛ia colectiv„ a unei
interdic˛ii generale a discrimin„rii prin intermediul
Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la Roma la 4 noiembrie
1950 (denumit„ Ón continuare îConven˛ia“),
Reafirm‚nd c„ principiul nediscrimin„rii nu Ómpiedic„
statele p„r˛i s„ ia m„suri pentru promovarea unei egalit„˛i
depline ∫i efective, cu condi˛ia existen˛ei unei justific„ri
obiective ∫i rezonabile a acestor m„suri,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
*

Adoptat la Roma la 4 noiembrie 2000.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 103 din 25 aprilie 2006, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006.

86

ARTICOLUL 1

Interzicerea general„ a discrimin„rii
1. Dreptul de a te bucura de oricare din drepturile
prev„zute de lege trebuie s„ fie asigurat f„r„ nici o
discriminare bazat„ pe sex, ras„, culoare, limb„, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine na˛ional„ sau
social„, apartenen˛a la o minoritate na˛ional„, avu˛ie,
na∫tere sau oricare alt„ situa˛ie.
2. Nimeni nu poate face obiectul unei discrimin„ri
bazate pe oricare din motivele men˛ionate Ón paragraful 1,
din partea nici unei autorit„˛i publice.
ARTICOLUL 2

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat poate, la data semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare sau aprobare,
s„ desemneze teritoriul sau teritoriile c„rora li se va aplica
prezentul protocol.
2. Orice stat poate, la orice dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului General al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentului Protocol asupra
oric„rui teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Protocolul va intra
Ón vigoare, Ón ceea ce prive∫te acest teritoriu, Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea perioadei de trei luni de
la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie, f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente, poate fi retras„ sau modificat„, Ón
ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat Ón declara˛ie,
printr-o notificare adresat„ Secretarului General. Retragerea
sau modificarea va produce efecte Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ dup„ expirarea perioadei de trei luni de la data
primirii acestei notific„ri de c„tre Secretarul general.
4. O declara˛ie f„cut„ conform prezentului articol va fi
considerat„ ca fiind conform„ cu paragraful 1 al
articolului 56 din Conven˛ie.
5. Orice stat care a f„cut o declara˛ie conform
paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate ulterior,
Ón orice moment, s„ declare referitor la unul sau mai
multe teritorii vizate Ón declara˛ie c„ accept„ competen˛a
Cur˛ii de a primi cererile persoanelor fizice, organiza˛iilor
neguvernamentale sau grupurilor de persoane particulare,
cum se prevede Ón articolul 34 al Conven˛iei, cu privire la
articolul 1 al prezentului Protocol.
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ARTICOLUL 3

Raportarea la Conven˛ie
Statele p„r˛i consider„ prevederile articolelor 1 ∫i 2 ale
prezentului protocol ca articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i
toate dispozi˛iile Conven˛iei vor fi aplicate Ón consecin˛„.
ARTICOLUL 4

Semnarea ∫i ratificarea
Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei care au semnat Conven˛ia.
El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Un stat
membru al Consiliului Europei nu poate ratifica, accepta
sau aproba prezentul Protocol f„r„ a ratifica Ón prealabil
sau simultan Conven˛ia. Instrumentele de ratificare,
acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 5

Intrarea Ón vigoare
1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea perioadei de trei luni
de la data la care zece state membre ale Consiliului
Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate
prin prezentul Protocol, conform prevederilor art. 4.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezentul Protocol, acesta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ dup„
expirarea perioadei de trei luni de la data depunerii
instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 6

Func˛iile depozitarului
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol conform articolelor 2 ∫i 5;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
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Œncheiat la Roma la 4 noiembrie 2000, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntrun singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite c‚te o copie certificat„ fiec„ruia
dintre statele membre ale Consiliului Europei

Seria Tratatelor europene nr. 187

PROTOCOLUL NR. 13*
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE,
CU PRIVIRE LA ABOLIREA PEDEPSEI CU MOARTEA
ŒN ORICE ŒMPREJUR√RI
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Convinse c„ dreptul la via˛„ al oric„rei persoane este o
valoare fundamental„ Óntr-o societate democratic„ ∫i ca
abolirea pedepsei cu moartea este esen˛ial„ pentru
protejarea acestui drept ∫i pentru deplina recunoa∫tere a
demnit„˛ii inerente tuturor fiin˛elor umane,
Dorind s„ Ónt„reasc„ protec˛ia dreptului la via˛„
garantat prin Conven˛ia de ap„rare a drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale semnat„ la Roma la
4 noiembrie 1950 (numit„ mai jos îConven˛ia“),
Not‚nd c„ Protocolul nr. 6 la Conven˛ia cu privire la
abolirea pedepsei cu moartea, semnat la Strasbourg la
28 aprilie 1983, nu exclude pedeapsa cu moartea pentru acte
comise Ón timp de r„zboi sau de pericol iminent de r„zboi,
Hot„r‚te s„ fac„ ultimul pas Ón vederea abolirii
pedepsei cu moartea Ón orice Ómprejur„ri,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
*

Deschis spre semnare la 3 mai 2002.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 7 din 9 ianuarie 2003, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003.
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ARTICOLUL 1

Abolirea pedepsei cu moartea
Pedeapsa cu moartea este abolit„. Nimeni nu poate fi
condamnat la o astfel de pedeaps„, nici executat.
ARTICOLUL 2

Interzicerea derog„rilor
Nici o derogare de la dispozi˛iile prezentului Protocol
pe temeiul art. 15 din Conven˛ie nu este Óng„duit„.
ARTICOLUL 3

Interzicerea rezervelor
Nici o rezerv„ nu este admis„ la dispozi˛iile
prezentului Protocol pe temeiul art. 57 din Conven˛ie.
ARTICOLUL 4

Aplicare teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile c„rora li se va aplica prezentul Protocol.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentului Protocol asupra
oric„rui alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Protocolul va
intra Ón vigoare, cu privire la acest teritoriu, Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de
la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„ sau modificat„, Ón
ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„
declara˛ie, printr-o notificare adresat„ Secretarului general.
Retragerea sau modificarea va produce efecte din prima zi
a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni
de la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 5

Raportare la Conven˛ie
Statele p„r˛i consider„ art. 1—4 ale prezentului
Protocol drept articole adi˛ionale la Conven˛ie, iar toate
dispozi˛iile Conven˛iei se aplic„ Ón consecin˛„.
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ARTICOLUL 6

Semnare ∫i ratificare
Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Conven˛iei.
El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Un stat
membru al Consiliului Europei nu va putea ratifica,
accepta sau aproba prezentul Protocol f„r„ ca, simultan
sau anterior, s„ fi ratificat Conven˛ia. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 7

Intrare Ón vigoare
1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de trei
luni de la data la care zece state membre ale Consiliului
Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate
prin prezentul Protocol Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 6.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezentul
Protocol, acesta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de la data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 8

Func˛iile depozitarului
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol conform art. 4 ∫i 7;
d) orice alt act, notificare sau comunicare, av‚nd o
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept care, subsemna˛ii, pe deplin autoriza˛i Ón acest
scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Vilnius, la data de 3 mai 2002, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
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Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copie certificat„ fiec„ruia dintre statele membre
ale Consiliului Europei.

Seria Tratatelor europene nr. 194

PROTOCOLUL NR. 14
LA CONVENﬁIA PENTRU AP√RAREA DREPTURILOR
OMULUI ™I A LIBERT√ﬁILOR FUNDAMENTALE,
CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI DE
CONTROL AL CONVENﬁIEI*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului protocol la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„
la Roma la 4 noiembrie 1950, denumit„ Ón continuare
Conven˛ia,
av‚nd Ón vedere Rezolu˛ia nr. 1 ∫i Declara˛ia, adoptate
Ón cadrul Conferin˛ei ministeriale europene privind
drepturile omului, care s-a desf„∫urat la Roma la 3 ∫i 4
noiembrie 2000,
av‚nd Ón vedere declara˛iile adoptate de Comitetul
Mini∫trilor la 8 noiembrie 2001, 7 noiembrie 2002 ∫i 15
mai 2003 Ón cadrul reuniunilor 109, 111, respectiv 112,
av‚nd Ón vedere Avizul nr. 251 (2004) adoptat de
Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei la 28 aprilie
2004,
consider‚nd c„ este necesar„ ∫i urgent„ modificarea
anumitor dispozi˛ii ale Conven˛iei Ón vederea men˛inerii ∫i
Ómbun„t„˛irii eficien˛ei pe termen lung a sistemului de
*

Adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 39 din 17 martie 2005, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 238 din 22 martie 2005.
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control, av‚nd Ón vedere mai ales cre∫terea continu„ a
num„rului de cauze aflate pe rolul Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului ∫i al Comitetului Mini∫trilor
Consiliului Europei,
consider‚nd, mai ales, c„ este necesar s„ fie men˛inut
rolul principal al Cur˛ii Ón ceea ce prive∫te protec˛ia
drepturilor omului Ón Europa,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Alineatul 2 al articolului 22 din Conven˛ie se abrog„.
ARTICOLUL 2

Articolul 23 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 23

Durata mandatului ∫i revocarea
1. Judec„torii sunt ale∫i pentru o perioad„ de 9 ani. Ei
nu pot fi reale∫i.
2. Mandatul judec„torilor se Óncheie atunci c‚nd ei
Ómplinesc v‚rsta de 70 de ani.
3. Judec„torii r„m‚n Ón func˛ie p‚n„ la Ónlocuirea lor.
Ei continu„ totu∫i s„ se ocupe de cauzele cu care au fost
deja sesiza˛i.
4. Un judec„tor nu poate fi revocat din func˛ie dec‚t
dac„ ceilal˛i judec„tori decid, cu o majoritate de dou„
treimi, c„ el nu mai corespunde condi˛iilor cerute.“
ARTICOLUL 3

Articolul 24 din Conven˛ie se abrog„.
ARTICOLUL 4

Articolul 25 din Conven˛ie devine articolul 24 ∫i se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
,,ARTICOLUL 24

Grefa ∫i raportorii
1. Curtea dispune de o gref„ ale c„rei sarcini ∫i
organizare sunt stabilite prin regulamentul Cur˛ii.
2. Atunci c‚nd se pronun˛„ Ón complet de judec„tor
unic, Curtea este asistat„ de raportori care Ó∫i exercit„
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func˛iile sub autoritatea pre∫edintelui Cur˛ii. Ei fac parte
din grefa Cur˛ii.“
ARTICOLUL 5

Articolul 26 din Conven˛ie devine articolul 25
(îAdunarea general„ a Cur˛ii“) ∫i se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La sf‚r∫itul literei d), virgula este Ónlocuit„ cu punct
∫i virgul„, iar cuv‚ntul î∫i“ se elimin„.
2. La sf‚r∫itul literei e), punctul este Ónlocuit cu punct
∫i virgul„.
3. Se adaug„ o nou„ liter„, litera f), cu urm„torul
cuprins:
îf) formuleaz„ orice cerere Ón temeiul art. 26 alin. 2.“
ARTICOLUL 6

Articolul 27 din Conven˛ie devine articolul 26 ∫i se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
,,ARTICOLUL 26

Completele de judec„tori unici, comitete,
Camere ∫i Marea Camer„
1. Pentru examinarea cauzelor deduse judec„˛ii Cur˛ii,
aceasta se constituie din complete formate din judec„tor
unic, comitete de 3 judec„tori, Camere de 7 judec„tori ∫i
Marea Camer„, format„ din 17 judec„tori. Camerele Cur˛ii
constituie comitete pentru o perioad„ determinat„.
2. La cererea Adun„rii generale a Cur˛ii, Comitetul
Mini∫trilor poate s„ reduc„ la 5 num„rul judec„torilor
Camerelor, prin decizie unanim„ ∫i pentru o perioad„
determinat„.
3. Judec„torul unic nu va examina nici o cerere
introdus„ Ómpotriva Ónaltei p„r˛i contractante Ón numele
c„reia a fost ales.
4. Judec„torul ales Ón numele unei Ónalte p„r˛i
contractante care este parte Ón cauz„ este membru de
drept al Camerei sau al Marii Camere. Œn absen˛a sa ori Ón
cazul Ón care nu poate participa, va participa Ón calitate de
judec„tor o persoan„ aleas„ de pre∫edintele Cur˛ii de pe o
list„ prezentat„ Ón prealabil de c„tre Ónalta parte
contractant„.
5. De asemenea, fac parte din Marea Camer„
pre∫edintele Cur˛ii, vicepre∫edin˛ii, pre∫edin˛ii Camerelor
∫i al˛i judec„tori desemna˛i Ón conformitate cu
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regulamentul Cur˛ii. C‚nd cauza este transmis„ Marii
Camere Ón temeiul art. 43, nici un judec„tor al Camerei
care a pronun˛at decizia nu poate s„ fac„ parte din Marea
Camer„, cu excep˛ia pre∫edintelui Camerei ∫i a
judec„torului care a participat Ón numele Ónaltei p„r˛i
contractante interesate.“
ARTICOLUL 7

Dup„ noul articol 26 se adaug„ un nou articol,
articolul 27, cu urm„torul cuprins:
,,ARTICOLUL 27

Competen˛a judec„torilor unici
1. Judec„torul unic poate declara inadmisibil„ o cauz„,
Ón temeiul art. 34, sau poate decide radierea ei de pe rol
atunci c‚nd o asemenea decizie poate fi luat„ f„r„ o
examinare suplimentar„.
2. Decizia este definitiv„.
3. Dac„ judec„torul unic nu declar„ inadmisibil„ o
cauz„ sau nu o radiaz„ de pe rol, acesta o va transmite
unui comitet sau unei Camere pentru o examinare
suplimentar„.“
ARTICOLUL 8

Articolul 28 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 28

Competen˛a comitetelor
1. Un comitet sesizat cu o cerere individual„ formulat„
Ón temeiul art. 34 poate, cu unanimitate de voturi:
a) s„ o declare ca fiind inadmisibil„ sau s„ o radieze de
pe rol, atunci c‚nd o asemenea decizie poate fi luat„ f„r„ o
examinare suplimentar„; sau
b) s„ o declare ca admisibil„ ∫i s„ pronun˛e Ón acela∫i
timp o hot„r‚re pe fond, atunci c‚nd problema referitoare
la interpretarea sau aplicarea Conven˛iei ori a
protocoalelor sale, care este la originea cauzei, face
obiectul unei jurispruden˛e constante a Cur˛ii.
2. Deciziile ∫i hot„r‚rile prev„zute la alin. 1 sunt
definitive.
3. Dac„ judec„torul ales Ón numele Ónaltei p„r˛i
contractante, parte Ón cauz„, nu este membru al
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comitetului, acesta din urm„ poate, Ón orice faz„ a
procedurii, s„ Ól invite s„ participe Ón locul unuia dintre
membri, ˛in‚nd sema de to˛i factorii pertinen˛i, inclusiv
dac„ partea a contestat aplicarea procedurii prev„zute la
alin. 1.
ARTICOLUL 9

Articolul 29 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatul 1 va avea urm„torul cuprins:
îDac„ nu a fost luat„ nici o decizie Ón temeiul art. 27
sau 28 ∫i nici nu a fost pronun˛at„ o hot„r‚re potrivit
art. 28, Camera se pronun˛„ asupra admisibilit„˛ii ∫i a
fondului cererilor individuale formulate conform art. 34.
Decizia asupra admisibilit„˛ii poate fi luat„ separat.“
2. La finalul alineatului 2 se adaug„ o nou„ fraz„,
dup„ cum urmeaz„:
îCu excep˛ia cazurilor Ón care Curtea decide altfel, Ón
cazuri excep˛ionale decizia asupra admisibilit„˛ii se ia
separat“.
3. Alineatul 3 se abrog„.
ARTICOLUL 10

Articolul 31 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La sf‚r∫itul literei a), cuv‚ntul î∫i“ se elimin„.
2. Litera b) devine litera c) ∫i se insereaz„ o nou„ liter„
b), dup„ cum urmeaz„:
îb) se pronun˛„ asupra aspectelor cu privire la care
Curtea este sesizat„ de c„tre Comitetul Mini∫trilor Ón
temeiul art. 46 alin. 4; ∫i [...]“.
ARTICOLUL 11

Articolul 32 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
— La sf‚r∫itul alineatului 1, dup„ num„rul 34 se
adaug„ o virgul„ ∫i num„rul 46.
ARTICOLUL 12

Alineatul 3 al articolului 35 din Conven˛ie se modific„
dup„ cum urmeaz„:
î3. Curtea declar„ inadmisibil„ orice cerere
individual„ introdus„ Ón temeiul art. 34, atunci c‚nd
apreciaz„ c„:
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a) cererea este incompatibil„ cu prevederile Conven˛iei
sau ale protocoalelor sale, este Ón mod v„dit neÓntemeiat„
ori abuziv„; sau
b) reclamantul nu a suferit nici un prejudiciu important,
cu excep˛ia cazului Ón care respectarea drepturilor omului
garantate prin Conven˛ie ∫i prin protocoalele sale impune
examinarea pe fond a cererii ∫i cu condi˛ia de a nu
respinge pentru acest motiv nici o cauz„ care nu a fost
examinat„ corespunz„tor de o instan˛„ na˛ional„.“
ARTICOLUL 13

La sf‚r∫itul articolului 36 din Conven˛ie se adaug„
un nou alineat, alineatul 3, cu urm„torul cuprins:
î3. Œn orice cauz„ aflat„ pe rolul unei Camere sau al
Marii Camere comisarul pentru drepturile omului al
Consiliului Europei poate prezenta observa˛ii scrise ∫i
poate lua parte la audieri.“
ARTICOLUL 14

Articolul 38 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 38

Examinarea Ón contradictoriu a cauzei
Curtea
examineaz„
cauza
Ón
condi˛ii
de
contradictorialitate cu reprezentan˛ii p„r˛ilor ∫i, dac„ este
cazul, procedeaz„ la o anchet„, pentru a c„rei bun„
desf„∫urare Ónaltele p„r˛i contractante implicate vor pune
la dispozi˛ie toate facilit„˛ile necesare.“
ARTICOLUL 15

Articolul 39 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 39

Solu˛ion„ri pe cale amiabil„
1. Œn orice etap„ a procedurii Curtea se poate pune la
dispozi˛ia p„r˛ilor Ón vederea solu˛ion„rii pe cale amiabil„
a cauzei, care s„ reflecte respectarea drepturilor omului,
a∫a cum sunt recunoscute acestea Ón Conven˛ie ∫i Ón
protocoalele sale.
2. Procedura descris„ la alin. 1 este confiden˛ial„.
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3. Œn cazul Óncheierii unei conven˛ii de rezolvare
amiabil„, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie
care se limiteaz„ la o prezentare sumar„ a situa˛iei de fapt
∫i a solu˛iei adoptate.
4. Aceast„ decizie este transmis„ Comitetului Mini∫trilor,
care supravegheaz„ executarea clauzelor din conven˛ia de
solu˛ionare pe cale amiabil„, a∫a cum au fost re˛inute Ón
decizie.“
ARTICOLUL 16

Articolul 46 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
,,ARTICOLUL 46

For˛a obligatorie ∫i executarea hot„r‚rilor
1. Œnaltele p„r˛i contractante se oblig„ s„ se
conformeze hot„r‚rilor definitive ale Cur˛ii, pronun˛ate Ón
cauzele Ón care sunt p„r˛i.
2. Hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii se transmite Comitetului
Mini∫trilor care supravegheaz„ executarea acesteia.
3. Œn cazul Ón care Comitetul Mini∫trilor consider„ c„
supravegherea execut„rii unei hot„r‚ri definitive este
Ómpiedicat„ de o dificultate de interpretare a acestei
hot„r‚ri, el poate sesiza Curtea pentru a se pronun˛a
asupra acestei probleme de interpretare. Decizia cu privire
la sesizarea Cur˛ii se ia prin vot cu o majoritate de dou„
treimi din num„rul reprezentan˛ilor cu drept de a
participa la lucr„rile Comitetului Mini∫trilor.
4. Œn cazul Ón care Comitetul Mini∫trilor consider„ c„ o
Ónalt„ parte contractant„ refuz„ s„ se conformeze unei
hot„r‚ri definitive pronun˛ate Óntr-un litigiu Ón care este
parte, acesta poate, dup„ ce a pus Ón Ónt‚rziere Ónalta
parte contractant„, s„ sesizeze Curtea cu privire la
problema respect„rii de c„tre aceasta a obliga˛iei prev„zute
la alin. 1, printr-o decizie luat„ cu votul majorit„˛ii de
dou„ treimi din num„rul reprezentan˛ilor cu drept de a
participa la lucr„rile Comitetului Mini∫trilor.
5. Dac„ Curtea constat„ o Ónc„lcare a prevederilor alin.
1, trimite cauza Comitetului Mini∫trilor pentru ca acesta s„
examineze m„surile care se impun. Dac„ Curtea constat„
c„ nu s-a produs o Ónc„lcare a prevederilor alin. 1, va
transmite cauza Comitetului Mini∫trilor, care va decide
Óncetarea supravegherii execut„rii.“
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ARTICOLUL 17

Articolul 59 din Conven˛ie se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Se adaug„ alineatul 2 cu urm„torul cuprins:
î2. Uniunea European„ poate adera la prezenta
Conven˛ie.“
2. Alineatele 2, 3 ∫i 4 vor deveni alineatele 3, 4 ∫i,
respectiv, 5.
ARTICOLUL 18

Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
1. Prezentul protocol este deschis semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
Conven˛iei, care Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul de a fi
parte la acesta prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 19

Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ trecerii unui termen de 3 luni de la
data la care toate p„r˛ile contractante Ó∫i vor fi exprimat
consim˛„m‚ntul de a fi parte la protocol, Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 18.
ARTICOLUL 20

1. La data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol,
dispozi˛iile sale se vor aplica tuturor cererilor aflate pe
rolul Cur˛ii, precum ∫i tuturor hot„r‚rilor a c„ror
executare este supravegheat„ de c„tre Comitetul
Mini∫trilor.
2. Noul criteriu de admisibilitate introdus prin art. 12
din prezentul protocol la art. 35 alin. 3 lit. b) din
Conven˛ie nu se va aplica cererilor declarate admisibile
Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentului protocol. Doi
ani dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului protocol, doar
Camerele ∫i Marea Camer„ vor putea aplica noul criteriu
de admisibilitate.

99

ARTICOLUL 21

La data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol
durata mandatului judec„torilor care se afl„ Ón exercitarea
primului lor mandat se va prelungi de drept, pentru a
atinge un total de 9 ani. Ceilal˛i judec„tori Ó∫i vor Óncheia
mandatul, care va fi prelungit de drept cu 2 ani.
ARTICOLUL 22

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol,
conform art. 19; precum ∫i
d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la
prezentul protocol.
Drept care, subsemna˛ii, av‚nd depline puteri, am
semnat prezentul protocol.
Adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntrun singur exemplar care va fi depus la arhivele Consiliului
Europei. Secretariatul General al Consiliului Europei va
comunica o copie certificat„ conform„ cu originalul
fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului Europei.
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III. PREVENIREA TORTURII

Seria Tratatelor europene nr. 126

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU PREVENIREA TORTURII ™I A PEDEPSELOR
SAU TRATAMENTELOR INUMANE SAU DEGRADANTE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
Reamintind c„ Ón Ón˛elesul art. 3 al aceleia∫i Conven˛ii
înimeni nu poate fi supus torturii ∫i nici pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante“,
Constat‚nd c„ persoanele care se consider„ victime ale
Ónc„lc„rii prevederilor art. 3 se pot prevala de mecanismul
prev„zut de aceast„ Conven˛ie,
Convinse c„ protec˛ia persoanelor private de libertate
Ómpotriva torturii ∫i a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante ar putea fi Ónt„rit„ printr-un
mecanism extrajudiciar, cu caracter preventiv, bazat pe
vizite,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
ARTICOLUL 1

Se instituie un Comitet european pentru prevenirea
torturii ∫i a pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante (denumit Ón continuare Comitetul). Prin
intermediul vizitelor, Comitetul examineaz„ tratamentul
persoanelor private de libertate Ón vederea Ónt„ririi, dac„
este cazul, a protec˛iei lor Ómpotriva torturii ∫i a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante.
*

Adoptat„ la Strasbourg Ón 26 noiembrie 1987. A intrat Ón vigoare la 1 februarie 1989.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 285 din 7 octombrie 1994.
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ARTICOLUL 2

Fiecare parte autorizeaz„ vizitarea, conform prezentei
Conven˛ii, a oric„rui loc, aflat sub jurisdic˛ia sa, Ón care
persoanele sunt private de libertate de c„tre o autoritate
public„.
ARTICOLUL 3

Comitetul ∫i autorit„˛ile na˛ionale competente ale
p„r˛ii interesate coopereaz„ Ón vederea aplic„rii prezentei
Conven˛ii.

CAPITOLUL II
ARTICOLUL 4

1. Comitetul se compune dintr-un num„r de membri
egal cu cel al p„r˛ilor.
2. Membrii Comitetului sunt ale∫i dintre
personalit„˛ile cu o Ónalt„ moralitate, recunoscute pentru
competen˛a lor Ón domeniul drepturilor omului sau care
au experien˛„ profesional„ Ón domeniile pe care le trateaz„
prezenta Conven˛ie.
3. Comitetul nu poate cuprinde dec‚t un singur
cet„˛ean din partea aceluia∫i stat.
4. Membrii activeaz„ cu titlu individual, sunt
independen˛i ∫i impar˛iali Ón exercitarea mandatelor lor ∫i
sunt disponibili pentru Óndeplinirea func˛iilor lor de o
manier„ efectiv„.
ARTICOLUL 5

1. Membrii Comitetului sunt ale∫i de c„tre Comitetul
Mini∫trilor al Consiliului Europei cu majoritate absolut„
de voturi de pe o list„ de nume Óntocmit„ de c„tre Biroul
Adun„rii Consultative a Consiliului Europei; delega˛ia
na˛ional„ a fiec„rei p„r˛i Ón Adunarea Consultativ„
prezint„ trei candida˛i, dintre care cel pu˛in doi au
cet„˛enia statului respectiv.
2. Aceea∫i procedur„ este urmat„ pentru ocuparea
locurilor devenite vacante.
3. Membrii Comitetului sunt ale∫i pentru o perioad„
de 4 ani. Ei nu pot fi reale∫i dec‚t o singur„ dat„. Totu∫i,
Ón ceea ce prive∫te membrii desemna˛i la prima alegere,
func˛iile a trei dintre ei vor lua sf‚r∫it la Óncheierea unei
perioade de 2 ani. Membrii ale c„ror func˛ii iau sf‚r∫it la
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expirarea termenului ini˛ial de 2 ani sunt desemna˛i prin
tragere la sor˛i efectuat„ de Secretarul general al
Consiliului Europei, imediat dup„ ce se va fi procedat la
prima alegere.
ARTICOLUL 6

1. Comitetul Ó∫i desf„∫oar„ lucr„rile cu u∫ile Ónchise.
Cvorumul este constituit din majoritatea membrilor s„i.
Deciziile Comitetului sunt luate cu majoritatea membrilor
prezen˛i, sub rezerva dispozi˛iilor art. 10 paragraful 2.
2. Comitetul stabile∫te regulamentul s„u interior.
3. Secretariatul Comitetului este asigurat de Secretarul
general al Consiliului Europei.

CAPITOLUL III
ARTICOLUL 7

1. Comitetul organizeaz„ vizitarea locurilor vizate Ón
art. 2. Œn afara vizitelor periodice, Comitetul poate
organiza orice alt„ vizit„ care i se pare a fi cerut„ de
circumstan˛e.
2. Vizitele sunt efectuate, ca regul„ general„, de c„tre
cel pu˛in doi membri ai Comitetului. Acesta din urm„
poate, dac„ apreciaz„ ca necesar, s„ fie asistat de exper˛i ∫i
interpre˛i.
ARTICOLUL 8

1. Comitetul notific„ guvernului p„r˛ii interesate
inten˛ia sa de a efectua o vizit„. Ca urmare a unei
asemenea notific„ri, Comitetul are dreptul s„ viziteze Ón
orice moment locurile vizate la art. 2.
2. Partea trebuie s„ acorde Comitetului urm„toarele
facilit„˛i pentru Óndeplinirea sarcinilor sale:
a) accesul Ón teritoriul s„u ∫i dreptul de a se deplasa Ón
interiorul acestuia f„r„ restric˛ii;
b) orice informa˛ie asupra locurilor Ón care se g„sesc
persoane private de libertate;
c) posibilitatea de a se deplasa potrivit voin˛ei sale spre
orice loc Ón care se g„sesc persoane private de libertate,
inclusiv dreptul de a se deplasa f„r„ piedici Ón interiorul
acestor locuri;
d) orice alt„ informa˛ie de care dispune partea ∫i care
este necesar„ Comitetului pentru Óndeplinirea Óns„rcin„rii
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sale. Œn ob˛inerea acestei informa˛ii, Comitetul va ˛ine
seama de regulile de drept ∫i deontologice aplicabile la
nivel na˛ional.
3. Comitetul se poate Óntre˛ine, f„r„ martori, cu
persoane private de libertate.
4. Comitetul poate intra Ón contact Ón mod liber cu
orice persoan„ pe care o apreciaz„ ca fiind capabil„ s„-i
furnizeze informa˛ii utile.
5. Dac„ este cazul, Comitetul comunic„ pe loc
observa˛iile sale autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii
interesate.
ARTICOLUL 9

1. Œn circumstan˛e excep˛ionale, autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii interesate pot face cunoscute
Comitetului obiec˛iile lor fa˛„ de momentul avut Ón vedere
de Comitet pentru efectuarea vizitei sau fa˛„ de locul ales
de Comitet cu inten˛ia de a-l vizita. Asemenea obiec˛ii nu
pot fi f„cute dec‚t din motive de ap„rare na˛ional„ sau de
siguran˛„ public„, sau datorit„ unor tulbur„ri grave Ón
locurile Ón care persoanele sunt private de libertate, st„rii
de s„n„tate a unei persoane sau unui interogatoriu urgent,
Óntr-o anchet„ Ón curs, Ón leg„tur„ cu o infrac˛iune penal„
grav„.
2. Ca urmare a unor asemenea obiec˛ii, Comitetul ∫i
partea se consult„ imediat Ón scopul de a clarifica situa˛ia
∫i pentru a ajunge la un acord asupra m„surilor care s„
permit„ Comitetului s„-∫i exercite func˛iile c‚t mai repede
posibil. Aceste m„suri pot cuprinde transferarea Óntr-un alt
loc a oric„rei persoane pe care Comitetul inten˛ioneaz„ s„
o viziteze. A∫tept‚nd ca vizita s„ poat„ avea loc, partea
furnizeaz„ Comitetului informa˛ii cu privire la orice
persoan„ vizat„.
ARTICOLUL 10

1. Dup„ fiecare vizit„, Comitetul Óntocme∫te un raport
cu privire la faptele constatate cu ocazia acesteia, ˛in‚nd
seama de toate observa˛iile prezentate eventual de c„tre
partea interesat„. El transmite p„r˛ii raportul s„u, care
con˛ine recomand„rile pe care le apreciaz„ ca necesare.
Comitetul se poate consulta cu partea Ón inten˛ia de a-i
sugera, dac„ este cazul, amelior„ri Ón ceea ce prive∫te
protec˛ia persoanelor private de libertate.
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2. Dac„ partea nu coopereaz„ sau refuz„ s„ amelioreze
situa˛ia Ón sensul recomand„rilor Comitetului, acesta poate
s„ decid„, cu majoritatea de dou„ treimi din membri s„i,
dup„ ce partea va fi avut posibilitatea s„ se explice,
formularea unei declara˛ii publice Ón aceast„ privin˛„.
ARTICOLUL 11

1. Informa˛iile culese de Comitet cu ocazia efectu„rii
unei vizite, raportul s„u ∫i consult„rile cu partea interesat„
sunt confiden˛iale.
2. Comitetul public„ raportul s„u, ca ∫i orice
comentariu al p„r˛ii interesate, dac„ aceasta o solicit„.
3. Totu∫i, nici o dat„ cu caracter personal nu poate fi
f„cut„ public„ f„r„ consim˛„m‚ntul expres al persoanei
vizate.
ARTICOLUL 12

Anual, Comitetul Ónainteaz„ Comitetului Mini∫trilor,
˛in‚nd seama de regulile de confiden˛ialitate prev„zute la
art. 11, un raport general referitor la activit„˛ile sale, care
este transmis Adun„rii Consultative ∫i f„cut public.
ARTICOLUL 13

Membrii Comitetului, exper˛ii ∫i celelalte persoane
care Ói asist„ sunt supu∫i, pe durata mandatului lor ∫i
dup„ expirarea acestuia, obliga˛iei de a p„stra secrete
faptele sau informa˛iile despre care au luat cuno∫tin˛„ Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor.
ARTICOLUL 14

1. Numele persoanelor care asist„ Comitetul sunt
indicate Ón notificarea f„cut„ Ón temeiul art. 8
paragraful 1.
2. Exper˛ii activeaz„ Ón baza instruc˛iunilor ∫i sub
responsabilitatea Comitetului. Ei trebuie s„ posede o
competen˛„ ∫i o experien˛„ proprie Ón domeniile ce ˛in de
prezenta Conven˛ie ∫i au acelea∫i obliga˛ii de
independen˛„, impar˛ialitate ∫i disponibilitate ca ∫i
membrii Comitetului.
3. Œn mod excep˛ional, o parte poate declara c„ un
expert sau o alt„ persoan„ care asist„ Comitetul nu poate
fi admis„ s„ participe la vizitarea unui loc aflat sub
jurisdic˛ia sa.
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CAPITOLUL IV
ARTICOLUL 15

Fiecare parte comunic„ Comitetului numele ∫i adresa
autorit„˛ilor competente s„ primeasc„ notific„rile adresate
guvernului s„u, ca ∫i cele ale oric„rui agent de leg„tur„ pe
care ea Ól poate desemna.
ARTICOLUL 16

Comitetul, membrii s„i ∫i exper˛ii men˛iona˛i la art. 7
paragraful 2, se bucur„ de privilegiile ∫i imunit„˛ile
prev„zute Ón anexa la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 17

1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere dispozi˛iilor
de drept intern sau acordurilor interna˛ionale care asigur„
o mai mare protec˛ie persoanelor private de libertate.
2. Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu poate fi
interpretat„ ca o limitare sau ca o derogare de la
competen˛ele organelor Conven˛iei europene a drepturilor
omului sau de la obliga˛iile asumate de c„tre p„r˛i Ón
virtutea acestei Conven˛ii.
3. Comitetul nu va vizita locurile pe care reprezentan˛ii
sau delega˛ii puterilor protectoare sau ai Comitetului
interna˛ional al Crucii Ro∫ii le viziteaz„ efectiv ∫i regulat Ón
baza Conven˛iilor de la Geneva din 12 august 1949 ∫i a
Protocoalelor lor adi˛ionale din 8 iunie 1977.

CAPITOLUL V
ARTICOLUL 18

Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 19

1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni
de la data la care ∫apte state membre ale Consiliului
Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul la Conven˛ie
potrivit dispozi˛iilor art. 18.
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2. Pentru fiecare stat membru care Ó∫i exprim„ ulterior
consim˛„m‚ntul la Conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare
Ón prima zi a lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei
perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 20

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile Ón care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice moment ulterior, s„
extind„, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, aplicarea prezentei Conven˛ii la orice
alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare, Ón ceea ce prive∫te acest teritoriu, Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni
de la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza celor dou„ paragrafe
precedente poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea va produce efect
Ón prima zi a lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei
perioade de 3 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general.
ARTICOLUL 21

Nu este admis„ nici o rezerv„ la dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 22

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte Ón prima zi a lunii ce
urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 12 luni de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 23

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
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c) fiecare dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii Ón conformitate cu art. 19 ∫i 20;
d) orice alt act, notificare sau comunicare Ón leg„tur„
cu prezen˛a Conven˛ie, cu excep˛ia m„surilor prev„zute la
art. 8 ∫i 10.
Œn constatarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline Ómputerniciri Ón acest scop, au semnat prezenta
Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copie certificat„ fiec„rui
stat membru al Consiliului Europei.
ANEX√
PRIVILEGII ™I IMUNIT√ﬁI
(articolul 16)

1. Œn Ón˛elesul prezentei anexe, referirile la membrii
Comitetului includ exper˛ii men˛iona˛i la art. 7 paragraful 2.
2. Membrii Comitetului beneficiaz„, Ón timpul
exercit„rii func˛iilor lor, ca ∫i Ón timpul c„l„toriilor
Óntreprinse Ón exercitarea func˛iilor lor, de urm„toarele
privilegii ∫i imunit„˛i:
a) imunitatea de arestare sau de deten˛ie ∫i de re˛inere
a bagajelor lor personale ∫i imunitatea de orice jurisdic˛ie
Ón ceea ce prive∫te actele Óndeplinite de ei Ón calitatea lor
oficial„, inclusiv cuv‚ntul ∫i Ónscrisurile lor;
b) exceptarea de la orice m„suri restrictive referitoare
la libertatea lor de mi∫care: ie∫irea din ∫i reÓntoarcerea Ón
˛ara lor de reziden˛„ ∫i intrarea Ón ∫i ie∫irea din ˛ara Ón
care Ó∫i exercit„ func˛iile, ca ∫i de la orice formalit„˛i de
Ónregistrare a str„inilor Ón ˛„rile vizitate sau traversate Ón
exercitarea func˛iilor lor.
3. Œn cursul c„l„toriilor efectuate Ón exercitarea
func˛iilor lor, membrilor Comitetului le sunt acordate, Ón
materie vamal„ ∫i de control al schimburilor valutare:
a) de c„tre guvernul propriu, acelea∫i Ónlesniri ca
acelea recunoscute Ónal˛ilor func˛ionari care se deplaseaz„
Ón str„in„tate Ón misiune oficial„ temporar„;
b) de c„tre guvernele celorlalte p„r˛i, acelea∫i Ónlesniri
ca acelea recunoscute reprezentan˛ilor guvernelor str„ine
Ón misiune oficial„ temporar„.
4. Documentele ∫i actele Comitetului sunt inviolabile,
Ón m„sura Ón care privesc activitatea Comitetului.
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Coresponden˛a oficial„ ∫i alte comunic„ri oficiale ale
Comitetului nu pot fi re˛inute sau cenzurate.
5. Pentru a asigura membrilor Comitetului o libertate
complet„ a cuv‚ntului ∫i o deplin„ independen˛„ Ón
Óndeplinirea func˛iilor lor, imunitatea de jurisdic˛ie Ón ceea
ce prive∫te cuv‚ntul sau Ónscrisurile sau actele eman‚nd
de la ei Ón Óndeplinirea func˛iilor lor va continua s„ le fie
acordat„ chiar dup„ ce mandatul acestor persoane va lua
sf‚r∫it.
6. Privilegiile ∫i imunit„˛ile sunt acordate membrilor
Comitetului nu Ón beneficiul lor personal, ci Ón scopul de a
asigura exercitarea func˛iilor lor Ón deplin„ independen˛„.
Comitetul este singurul care are calitatea de a pronun˛a
ridicarea imunit„˛ilor; el are nu numai dreptul, dar ∫i
Óndatorirea de a ridica imunitatea unuia dintre membrii
s„i, Ón toate cazurile Ón care, dup„ p„rerea sa, imunitatea
ar Ómpiedica realizarea justi˛iei ∫i Ón care imunitatea poate
fi ridicat„ f„r„ a prejudicia scopul pentru care este
acordat„.

Seria Tratatelor europene nr. 151

PROTOCOLUL NR. 1
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ PENTRU PREVENIREA
TORTURII ™I A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR
INUMANE SAU DEGRADANTE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol la Conven˛ia european„ pentru
prevenirea torturii ∫i a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante, semnat„ la Strasbourg la
26 noiembrie 1987 (denumit„ Ón continuare Conven˛ia).
Consider‚nd c„ este oportun s„ se permit„ statelor
nemembre ale Consiliului Europei s„ adere la Conven˛ie,
la invita˛ia Comitetului Mini∫trilor,
* Adoptat la Strasbourg Ón 4 noiembrie 1993. Va intra Ón vigoare dup„ notificarea de
c„tre statele p„r˛i la Tratatul STE 126.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 285 din 7 octombrie 1994.
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Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Paragraful 1 al articolului 5 al Conven˛iei se
completeaz„ cu un alineat, dup„ cum urmeaz„:
îŒn cazul alegerii unui membru al Comitetului Ón
numele unui stat nemembru al Consiliului Europei, Biroul
Adun„rii Consultative invit„ Parlamentul statului interesat
s„ prezinte trei candida˛i, dintre care cel pu˛in doi au
cet„˛enia acestuia. Alegerea de c„tre Comitetul Mini∫trilor
va avea loc dup„ consultarea p„r˛ii interesate.“
ARTICOLUL 2

Articolul 12 al Conven˛iei se cite∫te dup„ cum
urmeaz„:
îAnual, Comitetul Ónainteaz„ Comitetului Mini∫trilor,
˛in‚nd seama de regulile de confiden˛ialitate prev„zute la
art. 11, un raport general referitor la activit„˛ile sale, care
este transmis Adun„rii Consultative, c‚t ∫i oric„rui stat
nemembru al Consiliului Europei parte la Conven˛ie, ∫i
f„cut public.“
ARTICOLUL 3

Textul articolului 18 al Conven˛iei devine paragraful 1
al aceluia∫i articol ∫i se completeaz„ cu un paragraf 2,
redactat astfel:
î2. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei poate
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la Conven˛ie.“
ARTICOLUL 4

La paragraful 2 al articolului 19 al Conven˛iei,
cuv‚ntul membru este suprimat, iar cuvintele sau
aprobare sunt Ónlocuite cu cuvintele aprobare sau aderare.
ARTICOLUL 5

La paragraful 1 al articolului 20 al Conven˛iei,
cuvintele sau aprobare sunt Ónlocuite cu cuvintele
aprobare sau aderare.
ARTICOLUL 6

1. Fraza introductiv„ a articolului 23 al Conven˛iei se
cite∫te dup„ cum urmeaz„:
îSecretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre, c‚t ∫i oric„rui stat nemembru al
Consiliului Europei parte la Conven˛ie.“
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2. La litera b) a articolului 23 al Conven˛iei, cuvintele
sau aprobare sunt Ónlocuite cu cuvintele aprobare sau
aderare.
ARTICOLUL 7

1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei semnatare ale
Conven˛iei, care pot s„-∫i exprime consim˛„m‚ntul prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, a accept„rii sau a
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, a accept„rii sau a
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 8

Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni
de la data la care toate p„r˛ile la Conven˛ie Ó∫i vor fi
exprimat consim˛„m‚ntul la Protocol, potrivit dispozi˛iilor
art. 7.
ARTICOLUL 9

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol,
potrivit art. 8;
d) orice alt act, notificare sau comunicare Ón leg„tur„
cu prezentul Protocol.
Œn constatarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline Ómputerniciri Ón acest scop, au semnat prezentul
Protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite o copie certificat„ fiec„rui stat membru al
Consiliului Europei.
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Seria Tratatelor europene nr. 152

PROTOCOLUL NR. 2
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ PENTRU PREVENIREA
TORTURII ™I A PEDEPSELOR SAU TRATAMENTELOR
INUMANE SAU DEGRADANTE*
Statele semnatare ale prezentului Protocol la
Conven˛ia european„ pentru prevenirea torturii ∫i a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante,
semnat„ la Strasbourg la 26 noiembrie 1993 (denumit„ Ón
continuare Conven˛ia).
Convins de oportunitatea de a permite membrilor
Comitetului european pentru prevenirea torturii ∫i a
pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante
(denumit Ón continuare Comitetul) de a fi reeligibil de
dou„ ori.
Lu‚nd Ón considerare, pe l‚ng„ aceasta, necesitatea de
a garanta o Ónnoire echilibrat„ a membrilor Comitetului,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. A doua fraz„ a paragrafului 3 al articolului 5 al
Conven˛iei se cite∫te dup„ cum urmeaz„:
îEi sunt reeligibili de dou„ ori.“
2. Articolul 5 se completeaz„ cu paragrafele 4 ∫i 5 dup„
cum urmeaz„:
î4. Pentru a asigura, Ón m„sura posibilului, Ónnoirea
unei jum„t„˛i din membrii Comitetului la fiecare 2 ani,
Comitetul Mini∫trilor poate, Ónainte de a proceda la orice
alegere, s„ decid„ ca unul sau mai multe mandate ale
membrilor ce urmeaz„ a fi ale∫i s„ aib„ o durat„ alta dec‚t
4 ani, f„r„ ca aceast„ durat„, totu∫i, s„ poat„ dep„∫i 4 ani
sau s„ fie mai mic„ de doi ani.
* Adoptat la Strasbourg Ón 4 noiembrie 1993. Va intra Ón vigoare dup„ ratificarea de c„tre
statele p„r˛i la Tratatul STE 126.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 285 din 7 octombrie 1994.
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5. Œn cazul Ón care sunt vizate mai multe mandate, iar
Comitetul Mini∫trilor aplic„ paragraful precedent,
repartizarea mandatelor se realizeaz„ printr-o tragere la
sor˛i efectuat„ de Secretarul general imediat dup„
alegere.“
ARTICOLUL 2

1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare
statelor semnatare ale Conven˛iei sau care ader„ la aceasta,
ce pot s„-∫i exprime consim˛„m‚ntul prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, a accept„rii sau a
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, a accept„rii sau a
aprob„rii, urmat„ de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 3

Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni de
la data la care toate p„r˛ile la Conven˛ie Ó∫i vor fi exprimat
consim˛„m‚ntul la Protocol, potrivit dispozi˛iilor art. 2.
ARTICOLUL 4

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol,
potrivit art. 3;
d) orice alt act, notificare sau comunicare Ón leg„tur„
cu prezentul Protocol.
Œn constatarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline Ómputerniciri Ón acest scop, au semnat prezentul
Protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copie certificat„ fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei.
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IV. S√N√TATE PUBLIC√

Seria Tratatelor europene nr. 50

CONVENﬁIA
PRIVIND ELABORAREA UNEI FARMACOPEI
EUROPENE*
Guvernele Regatului Belgiei, Republicii Franceze,
Republicii Federale Germane, Republicii Italiene, Marelui
Ducat al Luxemburgului, Regatului Olandei, Confedera˛iei
Elve˛iene ∫i Regatului Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord,
Lu‚nd Ón considerare c„ p„r˛ile la Tratatul de la
Bruxelles din 17 martie 1948, cu amendamentele aduse la
23 octombrie 1954, au decis s„ str‚ng„ leg„turile sociale
care le unesc ∫i s„ Ó∫i asocieze eforturile at‚t prin
consult„ri directe, c‚t ∫i Ón cadrul institu˛iilor specializate,
pentru a ridica nivelul de trai al popoarelor lor ∫i a
promova dezvoltarea armonioas„ a serviciilor sociale din
˛„rile respective,
Lu‚nd Ón considerare c„ activit„˛ile sociale conduse de
Tratatul de la Bruxelles ∫i desf„∫urate p‚n„ Ón anul 1959
sub auspiciile Organiza˛iei Tratatului de la Bruxelles ∫i ale
Uniunii Europei Occidentale sunt Ón prezent conduse Ón
cadrul Consiliului Europei, Ón baza hot„r‚rii luate la 21
octombrie 1959 de Consiliul Uniunii Europei Occidentale
∫i a Rezolu˛iei (59) 23, adoptate la 16 noiembrie 1959 de
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei,
Lu‚nd Ón considerare c„ din data de 6 mai 1964
Confedera˛ia Elve˛ian„ a participat la activit„˛i din
domeniul s„n„t„˛ii publice, desf„∫urate conform rezolu˛iei
sus-men˛ionate,
Lu‚nd Ón considerare c„ scopul Consiliului Europei
este realizarea unei unit„˛i mai str‚nse Óntre membrii s„i,
Ón vederea promov„rii, inter alia, a progresului economic
∫i social prin Óncheierea de acorduri ∫i prin ac˛iune
* Adoptat„

la Strasbourg la 22 iulie 1964. Intrat„ Ón vigoare la 8 mai 1974.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 148 din 3 aprilie 2001, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 174 din 5 aprilie 2001.
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comun„ Ón problemele economice, sociale, culturale,
∫tiin˛ifice, juridice ∫i administrative,
Lu‚nd Ón considerare c„ ele s-au str„duit, pe c‚t
posibil, s„ promoveze progresul at‚t Ón domeniul social,
c‚t ∫i Ón domeniul conex al s„n„t„˛ii publice ∫i c„ au
procedat la armonizarea legisla˛iei lor na˛ionale Ón
aplicarea prevederilor sus-men˛ionate,
Lu‚nd Ón considerare c„ astfel de m„suri sunt necesare
acum mai mult ca oric‚nd Ón ceea ce prive∫te produc˛ia,
circula˛ia ∫i distribu˛ia medicamentelor Ón Europa,
Convinse c„ este de dorit ∫i necesar s„ se armonizeze
specifica˛iile pentru substan˛ele medicinale care Ón starea
lor original„ sau sub forma preparatelor farmaceutice
prezint„ un interes general ∫i sunt importante pentru
popula˛iile din ˛„rile europene,
Convinse de necesitatea de a elabora c‚t mai cur‚nd
specifica˛iile pentru substan˛ele medicamentoase noi care
apar pe pia˛„ Ón num„r tot mai mare,
Consider‚nd c„ acest scop poate fi realizat cel mai
bine prin stabilirea treptat„ a unei farmacopei comune
pentru ˛„rile europene interesate,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Elaborarea unei farmacopee europene
P„r˛ile contractante se angajeaz„:
a) s„ elaboreze progresiv o farmacopee care va fi
comun„ ˛„rilor interesate ∫i care va fi intitulat„
Farmacopeea european„;
b) s„ ia m„surile necesare pentru ca monografiile care
vor fi adoptate Ón virtutea art. 6 ∫i 7 ∫i care vor constitui
Farmacopeea european„ s„ devin„ standarde oficiale
aplicabile Ón ˛„rile respective.
ARTICOLUL 2

Organele Óns„rcinate cu elaborarea Farmacopeei europene
Elaborarea Farmacopeei europene va fi asigurat„ de:
a) Comitetul de S„n„tate Public„, care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón cadrul Consiliului Europei, Ón conformitate
cu Rezolu˛ia (59) 23, men˛ionat„ Ón preambulul la prezenta
Conven˛ie, denumit Ón continuare Comitetul de S„n„tate
Public„;
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b) Comisia pentru Farmacopeea european„ creat„ Ón
acest scop de Comitetul de S„n„tate Public„, denumit„ Ón
continuare Comisia.
ARTICOLUL 3

Componen˛a Comitetului de S„n„tate Public„
Pentru scopurile prezentei Conven˛ii, Comitetul de
S„n„tate Public„ va fi compus din delega˛ii na˛ionale
numite de p„r˛ile contractante.
ARTICOLUL 4

Atribu˛iile Comitetului de S„n„tate Public„
1. Comitetul de S„n„tate Public„ va exercita o
supraveghere general„ asupra activit„˛ii Comisiei ∫i Ón
acest scop Comisia va prezenta Comitetului de S„n„tate
Public„ un raport al fiec„rei sesiuni.
2. Toate deciziile luate de Comisie, altele dec‚t cele cu
caracter tehnic sau procedural, vor fi supuse spre aprobare
Comitetului de S„n„tate Public„. Dac„ Comitetul de
S„n„tate Public„ nu aprob„ o decizie sau o aprob„ doar
par˛ial, acesta o va returna Comisiei pentru a fi
reanalizat„.
3. Comitetul de S„n„tate Public„, ˛in‚nd seama de
recomand„rile Comisiei Ón baza prevederilor art. 6d), va
fixa intervalul de timp Ón care deciziile cu caracter tehnic
legate de Farmacopeea european„ vor fi puse Ón aplicare
pe teritoriile p„r˛ilor contractante.
ARTICOLUL 5

Componen˛a Comisiei
1. Comisia va fi compus„ din delega˛ii na˛ionale
numite de p„r˛ile contractante. Fiecare delega˛ie va fi
compus„ din cel mult 3 membri ale∫i pentru competen˛a
lor Ón problemele tratate de Comisie. Fiecare parte
contractant„ poate numi acela∫i num„r de suplean˛i av‚nd
competen˛e similare.
2. Comisia Ó∫i va stabili regulamentul interior.
3. Comisia va alege dintre membrii s„i un pre∫edinte,
prin vot secret. Mandatul pre∫edintelui ∫i condi˛iile
reÓnnoirii acestuia vor fi stabilite prin regulamentul
interior al Comisiei, cu condi˛ia ca mandatul primului
pre∫edinte s„ fie de 3 ani. Œn timpul mandatului s„u
pre∫edintele nu va fi membru al nici unei delega˛ii
na˛ionale,
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ARTICOLUL 6

Atribu˛iile Comisiei
Conform prevederilor art. 4 atribu˛iile Comisiei vor fi:
a) s„ stabileasc„ principiile generale aplicabile la
elaborarea Farmacopeei europene;
b) s„ decid„ asupra metodelor de analiz„ Ón acest scop;
c) s„ ia m„suri pentru elaborarea ∫i adoptarea
monografiilor ce urmeaz„ s„ fie incluse Ón Farmacopeea
european„; ∫i
d) s„ recomande fixarea intervalului de timp Ón care
deciziile sale cu caracter tehnic referitoare la Farmacopeea
european„ vor fi puse Ón aplicare pe teritoriile p„r˛ilor
contractante.
ARTICOLUL 7

Deciziile Comisiei
1. Fiecare dintre delega˛iile na˛ionale men˛ionate la
art. 5 paragraful 1 va avea dreptul la un vot.
2. Œn toate problemele tehnice, inclusiv ordinea Ón care
vor fi preg„tite monografiile men˛ionate la art. 6c),
deciziile Comisiei vor fi luate prin unanimitate de voturi
exprimate ∫i prin majoritatea delega˛iilor Óndrept„˛ite s„
fac„ parte din Comisie.
3. Toate celelalte decizii ale Comisiei vor fi luate prin
majoritatea de dou„ treimi din num„rul voturilor
exprimate ∫i prin majoritatea delega˛iilor Óndrept„˛ite s„
fac„ parte din Comisie.
ARTICOLUL 8

Sediul ∫i reuniunile Comisiei
1. Comisia Ó∫i va ˛ine reuniunile la Strasbourg, sediul
Consiliului Europei.
2. Ea se va reuni pe baza convoc„rii f„cute de
pre∫edintele s„u ori de c‚te ori este necesar, dar cel pu˛in
de dou„ ori pe an.
3. Ea se va Óntruni cu u∫ile Ónchise. Limbile folosite vor
fi limbile oficiale ale Consiliului Europei.
4. Comitetul de S„n„tate Public„ poate numi un
observator care s„ participe la reuniunile Comisiei.
ARTICOLUL 9

Secretariatul Comisiei
Comisia va avea un secretariat ale c„rui ∫ef ∫i colectiv
tehnic vor fi numite de Secretarul general al Consiliului
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Europei la recomandarea Comisiei ∫i Ón conformitate cu
Regulamentul administrativ al func˛ionarilor Consiliului
Europei. Ceilal˛i membri ai Secretariatului vor fi numi˛i
de Secretarul general, care se va consulta cu ∫eful
Secretariatului Comisiei.
ARTICOLUL 10

Finan˛area
1. Cheltuielile Secretariatului Comisiei ∫i toate celelalte
cheltuieli comune necesare pentru executarea prezentei
Conven˛ii vor fi suportate de p„r˛ile contractante Ón
conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestui
articol.
2. P‚n„ la Óncheierea unui aranjament special, aprobat
de toate p„r˛ile contractante Ón acest scop, administrarea
financiar„ a opera˛iunilor realizate Ón baza prezentei
Conven˛ii se va face Ón conformitate cu prevederile privind
bugetul din Acordul par˛ial Ón domeniul social referitor la
activit„˛ile incluse Ón Rezolu˛ia (59) 23, men˛ionat„ Ón
preambulul la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 11

Intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie va fi ratificat„ sau acceptat„ de
guvernele semnatare. Instrumentele de ratificare sau de
acceptare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare la 3 luni
dup„ data depunerii celei de-al 8-lea instrument de
ratificare sau de acceptare.
ARTICOLUL 12

Aderarea
1. Dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei, Ón
componen˛a redus„ la reprezentan˛ii p„r˛ilor contractante,
poate s„ invite, Ón condi˛iile pe care le consider„
corespunz„toare, orice alte state membre ale Consiliului
Europei pentru a adera la prezenta Conven˛ie.
2. Dup„ expirarea a 6 ani de la data stabilit„,
Comitetul de Mini∫tri poate invita, Ón condi˛iile pe care le
consider„ adecvate, state europene nemembre ale
Consiliului Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie.
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3. Aderarea se va face prin depunerea pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei a unui
instrument de aderare, care va intra Ón vigoare la 3 luni
dup„ data depunerii lui.
ARTICOLUL 13

Aplicarea teritorial„
1. Orice guvern poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare
ori de aderare, s„ specifice teritoriul sau teritoriile la care
se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice guvern poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare ori de
aderare sau la orice dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretariatului general al Consiliului Europei, s„
extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii la orice alt teritoriu
specificat Ón declara˛ie ∫i pentru ale c„rui rela˛ii
interna˛ionale este r„spunz„tor sau Ón numele c„ruia este
autorizat s„ ia m„suri.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón vederea realiz„rii
prevederilor paragrafului precedent poate, Ón func˛ie de
orice teritoriu men˛ionat Óntr-o astfel de declara˛ie, s„ fie
retras„ conform procedurii prev„zute la art. 14.
ARTICOLUL 14

Durata
1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare pe o
durat„ nelimitat„.
2. Orice parte contractant„ poate, Ón ceea ce o prive∫te,
s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area Ó∫i va produce efectele la 6 luni dup„
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 15

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
p„r˛ilor contractante:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii Ón
conformitate cu prevederile art. 11;
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d) orice declara˛ie primit„ Ón vederea Óndeplinirii
prevederilor art. 13;
e) orice notificare primit„ Ón vederea Óndeplinirii
prevederilor art. 14 ∫i data la care denun˛area Ó∫i va
produce efectele.
ARTICOLUL 16

Acorduri complementare
Pot fi Óncheiate acorduri complementare privind
condi˛iile de implementare a prevederilor prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 17

Aplicarea provizorie
P‚n„ la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii Ón
condi˛iile prev„zute la art. 11 statele semnatare sunt de
acord, pentru a evita orice Ónt‚rziere Ón implementarea
prezentei Conven˛ii, s„ o aplice provizoriu de la data
semn„rii, Ón conformitate cu sistemele constitu˛ionale
respective.
Ca dovad„ a celor de mai sus, subsemna˛ii, fiind pe
deplin autoriza˛i, au semnat prezenta Conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 22 iulie 1964, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei.
Secretarul general va trimite copii autentificate
fiec„rui stat semnatar ∫i care a aderat.

Seria Tratatelor europene nr. 134

PROTOCOL
LA CONVENﬁIA PRIVIND ELABORAREA UNEI
FARMACOPEI EUROPENE*
Statele membre ale Consiliului Europei, p„r˛i la
Conven˛ia privitoare la elaborarea unei farmacopei
europene din 22 iulie 1964, elaborat„ Ón cadrul Acordului
* Adoptat la Strasbourg la 16 noiembrie 1989. A intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1992.
Rom‚nia a aderat la Protocol prin Legea nr. 98 din 5 martie 2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2002.
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par˛ial al Consiliului Europei Ón domeniul social ∫i al
s„n„t„˛ii publice, denumit„ Ón continuare Conven˛ie,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia ∫i Ón special dispozi˛iile
primului s„u articol,
Œntruc‚t Comunitatea Economic„ Europeana„ a
adoptat o reglementare, Ón special sub form„ de directive,
aplicabil„ subiectelor acoperite de Conven˛ie, ∫i c„ ea
dispune de o competen˛„ Ón acest domeniu,
Œntruc‚t de la acea dat„, Ón vederea aplic„rii art. 1 din
Conven˛ie, este necesar pentru Comunitatea Economic„
European„ s„ poat„ fi parte la Conven˛ie,
Œntruc‚t Ón acest scop este necesar s„ se modifice
anumite dispozi˛ii ale Conven˛iei,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

La articolele 3 ∫i 5 paragraful 1 din Conven˛ie,
cuvintele îdelega˛ii na˛ionale“ sunt Ónlocuite cu cuv‚ntul
îdelega˛ii“.
ARTICOLUL 2

Paragraful 3 al articolului 5 din Conven˛ie este Ónlocuit
cu textul urm„tor:
î3. Comisia Ó∫i va alege pre∫edintele dintre membrii
s„i, prin vot secret, cu majoritate de dou„ treimi din
num„rul voturilor delega˛iilor. Mandatul pre∫edintelui ∫i
condi˛iile de reÓnnoire a acestui mandat vor fi stabilite
prin regulamentul de organizare interioar„ al Comisiei. Œn
timpul mandatului s„u pre∫edintele nu va putea fi
membru al nici unei delega˛ii.“
ARTICOLUL 3

Articolul 7 din Conven˛ie este Ónlocuit cu textul
urm„tor:
î1. Fiecare dintre delega˛iile na˛ionale va avea dreptul
la un vot.
2. Œn toate problemele tehnice, inclusiv ordinea Ón care
vor fi preg„tite monografiile men˛ionate la art. 6, deciziile
Comisiei vor fi luate prin unanimitatea voturilor
exprimate ∫i cu majoritatea delega˛iilor na˛ionale av‚nd
dreptul s„ fac„ parte din Comisie.
3. Toate celelalte decizii ale Comisiei vor fi luate cu o
majoritate de trei p„trimi din num„rul voturilor exprimate.
Pentru aceste decizii, de la data intr„rii Ón vigoare a
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Conven˛iei privind Comunitatea Economic„ European„
delega˛ia Comunit„˛ii va participa la vot Ón locul delega˛iilor
statelor sale membre ∫i va dispune de un num„r de voturi
egal cu num„rul delega˛iilor statelor sale membre.
Totu∫i, dac„ o parte semnatar„ ar trebui s„ de˛in„ ea
singur„ majoritatea cerut„, p„r˛ile semnatare se angajeaz„ s„
renegocieze modalit„˛ile de vot cel mai cur‚nd la 5 ani de la
data intr„rii Ón vigoare a Protocolului, la cererea uneia dintre
ele adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.“
ARTICOLUL 4

Articolul 10 din Conven˛ie este completat cu
paragraful 3 redactat astfel:
î3. Modalit„˛ile eventualei particip„ri financiare a
Comunit„˛ii Economice Europene vor fi determinate prin
acord Óntre p„r˛ile contractante.“
ARTICOLUL 5

1. Un nou paragraf 3 este inserat Ón articolul 12 din
Conven˛ie, av‚nd urm„torul cuprins:
î3. Comunitatea Economic„ European„ va putea adera
la prezenta Conven˛ie.“
2. Vechiul paragraf 3 al articolului 12 din Conven˛ie
devine noul paragraf 4 al aceluia∫i articol.
ARTICOLUL 6

Un nou paragraf 4 este inserat Ón articolul 13 din
Conven˛ie, av‚nd urm„torul cuprins:
î4. Paragrafele 1, 2 ∫i 3 de mai sus se aplic„ mutatis
mutandis la Comunitatea Economic„ European„.“
ARTICOLUL 7

1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei care au semnat sau au
aderat la Conven˛ie ∫i care pot exprima consim˛„m‚ntul
lor de a fi angajate prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezerv„ de ratificare, de acceptare
sau de aprobare; sau
b) semn„tur„ sub rezerv„ de ratificare, de acceptare
sau de aprobare, urmat„ de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
2. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate
semna prezentul protocol f„r„ rezerv„ de ratificare, de
acceptare sau de aprobare ori s„ depun„ instrumentul s„u
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de ratificare, de acceptare sau de aprobare, dac„ el nu este
deja ori dac„ el nu devine simultan parte la Conven˛ie.
3. Orice stat nemembru al Consiliului Europei care a
aderat la Conven˛ie poate, de asemenea, s„ adere la
prezentul Protocol.
4. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ dup„
data la care toate p„r˛ile la Conven˛ie ∫i-au exprimat
consim˛„m‚ntul lor de a fi angajate prin protocol, conform
dispozi˛iilor art. 7.
ARTICOLUL 9

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului, altor state contractante la
Conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Economice Europene:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol Ón
conformitate cu art. 8;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept care subsemna˛ii, fiind pe deplin autoriza˛i, au
semnat prezentul Protocol.
Œntocmit la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depozitat Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
trimite copii autentificate fiec„rui stat membru al
Consiliului Europei, oric„rui stat contractant la Conven˛ie
∫i Comunit„˛ii Economice Europene.
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V. EDUCAﬁIE — CULTUR√ — SPORT

Seria Tratatelor europene nr. 18

CONVENﬁIA CULTURAL√ EUROPEAN√*
Guvernele semnatare ale prezentei Conven˛ii, membre
ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea unei unit„˛i mai str‚nse Óntre membrii s„i, ∫i
anume, pentru ap„rarea ∫i promovarea idealurilor ∫i
principiilor care constituie patrimoniul lor comun,
Consider‚nd c„ dezvoltarea Ón˛elegerii reciproce Óntre
popoarele Europei ar permite Ónaintarea spre acest
obiectiv,
Consider‚nd c„ Ón acest scop este de dorit at‚t
Óncheierea unor conven˛ii culturale bilaterale Óntre
membrii consiliului, c‚t ∫i adoptarea unei politici de
ac˛iune comun„ pentru ap„rarea culturii europene ∫i
Óncurajarea dezvolt„rii ei,
Hot„r‚nd Óncheierea unei Conven˛ii culturale
europene generale Ón vederea Ónlesnirii studierii limbilor,
instoriei ∫i civiliza˛iei celorlalte p„r˛i contractante, precum
∫i studierii civiliza˛iei lor comune, Ón r‚ndul cet„˛enilor
tuturor p„r˛ilor reprezentate de membrii consiliului, ca ∫i
Ón r‚ndul cet„˛enilor altor state europene care ar adera la
aceast„ Conven˛ie,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ va lua m„surile necesare Ón
vederea ap„r„rii contribu˛iei sale la patrimoniul cultural
comun al Europei ∫i Óncurajarea sporirii acestei
contribu˛ii.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„, pe c‚t posibil:
*

Adoptat„ la Paris la 19 decembrie 1954. A intrat Ón vigoare la 5 mai 1955.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 77 din decembrie 1991, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 258 din 20 decembrie 1991.
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a) va Óncuraja Ón r‚ndul cet„˛enilor s„i studierea
limbilor, a istoriei ∫i a civiliza˛iei celorlalte p„r˛i
contractante ∫i va oferi acestora unele Ónlesniri Ón vederea
realiz„rii unor studii asem„n„toare, ∫i
b) se va str„dui s„ dezvolte studierea limbii sau a
limbilor sale, a istoriei ∫i a civiliza˛iei pe teritoriul
celorlalte p„r˛i contractante ∫i s„ ofere cona˛ionalilor
acestora din urm„ posibilitatea continu„rii unor studii
asem„n„toare pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile contractante se vor consulta Ón cadrul
Consiliului Europei Ón scopul preg„tirii ac˛iunii lor
comune Ón vederea dezvolt„rii activit„˛ilor culturale de
interes european.
ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractant„ va trebui, Ón m„sura
posibilului, s„ faciliteze circula˛ia ∫i schimbul de persoane,
ca ∫i de obiecte de valoare cultural„, Ón scopul aplic„rii
art. 2 ∫i 3.
ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractant„ va considera obiectele care
au o valoare cultural„ european„ ∫i care sunt sub controlul
s„u, ca f„c‚nd parte integrant„ din patrimoniul cultural
comun al Europei ∫i va lua m„surile necesare pentru
salvarea lor ∫i pentru a facilita accesul la ele.
ARTICOLUL 6

1. Propunerile cu privire la aplicarea dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii ∫i Óntreb„rile cu privire la
interpretarea ei vor fi examinate cu ocazia Óntrunirilor
Comitetului de exper˛i culturali ai Consiliului Europei.
2. Orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei ∫i care a aderat la prezenta Conven˛ie conform
dispozi˛iilor din paragraful 4 al art. 9 va putea s„ delege
unu sau mai mul˛i reprezentan˛i la reuniunile prev„zute
la paragraful precedent.
3. Concluziile adoptate Ón cursul reuniunilor prev„zute
Ón primul paragraf al prezentului articol vor fi supuse sub
form„ de recomand„ri Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei, cu condi˛ia s„ nu fie vorba de hot„r‚ri
care sunt de competen˛a Comitetului de exper˛i culturali
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referitoare la domenii cu caracter administrativ, care
presupun cheltuieli suplimentare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica membrilor Consiliului, ca ∫i Guvenului oric„rui
stat care a aderat la prezenta Conven˛ie, orice hot„r‚re cu
privire la aceasta ce ar putea fi luat„ de c„tre Comitetul de
Mini∫tri sau de Comitetul de exper˛i culturali.
5. Fiecare parte contractant„ va notifica, Ón timp util,
Secretarului general al Consiliului Europei, orice m„sur„
pe care ar putea s„ o ia cu privire la aplicarea dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii, ca urmare a hot„r‚rilor Comitetului
de Mini∫tri sau ale Comitetului de exper˛i culturali.
6. Œn cazul Ón care propunerile cu privire la aplicarea
prezentei Conven˛ii ar interesa doar un num„r limitat din
p„r˛ile contractante, examinarea acestor propuneri ar
putea fi continuat„ conform dispozi˛iilor art. 7, cu condi˛ia
ca realizarea lor s„ nu implice cheltuieli din partea
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 7

Dac„, Ón vederea atingerii scopurilor prezentei
Conven˛ii, dou„ sau mai multe p„r˛i contractante doresc s„
organizeze Ón sediul Consiliului Europei alte Ónt‚lniri fa˛„
de cele prev„zute la primul paragraf al art. 6. Secretarul
general al Consiliului le va acorda tot sprijinul
administrativ necesar.
ARTICOLUL 8

Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu va trebui
considerat„ ca susceptibil„ s„ afecteze:
a) dispozi˛iile oric„rei conven˛ii culturale bilaterale la
care una dintre p„r˛ile contractante ar fi deja semnatar„
sau s„ Ómpiedice Óncheierea ulterioar„ a unei asemenea
conven˛ii de c„tre una dintre p„r˛ile contractante, sau
b) Óndatorirea fiec„rei persoane de a se supune legilor
∫i reglement„rilor Ón vigoare pe teritoriul uneia dintre
p„r˛ile contractante, Ón ceea ce prive∫te intrarea, ∫ederea ∫i
plecarea str„inilor.
ARTICOLUL 9

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii
membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
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2. Din momentul Ón care trei guverne semnatare Ó∫i
vor fi depus instrumentul de ratificare, pentru aceste
guverne prezen˛a Conven˛ie va intra Ón vigoare.
3. Pentru orice guvern semnatar care o va ratifica
ulterior, prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare din
momentul depunerii instrumentului de ratificare.
4. Comitetul de Mini∫tri ai Consiliului Europei va
putea decide Ón unanimitate, conform modalit„˛ilor pe
care le va considera oportune, s„ invite s„ adere la
prezenta Conven˛ie orice stat european care nu este
membru al Consiliului. Orice stat care a primit aceast„
invita˛ie va putea adera, depun‚ndu-∫i instrumentul s„u
de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei:
aderarea va fi valabil„ din momentul primirii numitului
instrument.
5. Secretariatul General al Consiliului Europei va
notifica tuturor membrilor Consiliului, ca ∫i statelor
aderente, depunerea tuturor instrumentelor de ratificare
sau de aderare.
ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractant„ va putea specifica teritoriile
asupra c„rora se vor aplica dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii, adres‚nd Secretarului general al Consiliului
Europei o declara˛ie care va fi comunicat„ de c„tre un
consiliu tuturor celorlalte p„r˛i contractante.
ARTICOLUL 11

1. Dup„ 5 ani de la data intr„rii Ón vigoare, prezenta
Conven˛ie va putea fi denun˛at„, Ón orice moment, de
oricare parte contractant„. Denun˛area se va face prin
notificare scris„ adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, care va anun˛a celelalte p„r˛i
contractante.
2. Pentru partea contractant„ interesat„, aceast„
denun˛are va intra Ón vigoare dup„ 6 luni de la data
primirii sale de c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei.
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Seria Tratatelor europene nr. 15

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA DIPLOMELOR CE
PERMIT ACCESUL ŒN INSTITUﬁII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ unul dintre obiectivele Consiliului
Europei este acela de a continua o politic„ de ac˛iune
comun„ Ón domeniul cultural ∫i ∫tiin˛ific,
Consider‚nd c„ acest obiectiv va fi mai u∫or de atins
dac„ tineretul european va avea acces liber la resursele
intelectuale ale ˛„rilor membre,
Consider‚nd c„ universitatea constituie una dintre
principalele surse ale activit„˛ii intelectuale ale unei ˛„ri,
Consider‚nd c„ celor care ∫i-au finalizat cu succes
studiile secundare pe teritoriul unei ˛„ri membre ar trebui
s„ li se ofere toate facilit„˛ile posibile pentru a avea acces
Óntr-o universitate, la alegerea acestora, situat„ pe teritoriul
unei alte ˛„ri membre,
Consider‚nd c„ asemenea facilit„˛i, care sunt Ón
aceea∫i m„sur„ de dorit Ón interesul liberei circula˛ii dintr-o
˛ar„ Ón alta, reclam„ recunoa∫terea reciproc„ (echivalarea)
a diplomelor ce permit accesul Ón institu˛ii universitare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Fiecare parte contractant„ recunoa∫te, pentru
admiterea Ón universit„˛ile aflate pe teritoriul s„u, atunci
c‚nd admiterea este supus„ controlului statului,
echivalarea diplomelor eliberate pe teritoriul fiec„reia
dintre celelalte p„r˛i contractante, diplomele conferind
titularilor lor calificarea necesar„ pentru a fi admi∫i Ón
institu˛ii similare cu alte ˛„ri Ón care aceste diplome au
fost eliberate.
*

Adoptat„ la Paris la 11 decembrie 1953. A intrat Ón vigoare la 20 aprilie 1954.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 22 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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2. Admiterea Ón universit„˛i se face Ón limitele locurilor
disponibile.
3. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a
nu aplica dispozi˛ia prev„zut„ la paragraful 1 pentru
propriii cet„˛eni.
4. Dac„ admiterea Ón universit„˛ile situate pe teritoriul
unei p„r˛i contractante nu este supus„ controlului statului,
partea contractant„ interesat„ trebuie s„ transmit„ acestor
universit„˛i textul prezentei Conven˛ii ∫i s„ fac„ toate
eforturile pentru ob˛inerea adeziunii universit„˛ilor
respective la principiile exprimate Ón paragrafele precedente.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ trebuie s„ adreseze
Secretariatului General al Consiliului Europei, Ón decurs
de un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
un raport scris privind m„surile luate pentru aplicarea
dispozi˛iile protocolului precedent.
ARTICOLUL 3

Secretarul general al Consiliului Europei trebuie s„
comunice celorlalte p„r˛i contractante informa˛iile primite
de la fiecare dintre acestea, Ón acord cu prevederile art. 2
de mai sus, ∫i s„ ˛in„ la curent Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei cu progresele realizate Ón aplicarea
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 4

Œn scopul aplic„rii prezentei Conven˛ii:
a) termenul diplom„ desemneaz„ orice diplom„,
certificat sau alt„ calificare, sub orice form„ ar fi fost ea
acordat„ sau Ónregistrat„, care confer„ titularului sau celui
interesat dreptul de a solicita admiterea sa Óntr-o
universitate;
b) termenul universit„˛i desemneaz„:
(i) universit„˛ile;
(ii) institu˛ii considerate, de c„tre partea contractant„
pe teritoriul c„reia ele sunt situate, ca av‚nd acela∫i
caracter cu o universitate.
ARTICOLUL 5

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii
membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare dup„
depunerea a trei instrumente de ratificare.
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3. Pentru semnatarii care o vor ratifica ulterior,
Conven˛ia va intra Ón vigoare la data depunerii
instrumentelor lor de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica tuturor ˛„rilor membre ale Consiliului Europei
intrarea Ón vigoare a Conven˛iei, denumirea p„r˛ilor
contractante care au ratificat-o, precum ∫i depunerea
oric„rui instrument de ratificare ap„rut ulterior.
ARTICOLUL 6

Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la prezenta Conven˛ie. Orice stat care a primit aceast„
invita˛ie va putea adera la prezenta Conven˛ie depun‚ndu-∫i
instrumentul de adeziune Secretarului general al
Consiliului Europei, care va comunica depunerea acestuia
tuturor p„r˛ilor contractante. Pentru oricare stat care
ader„, prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Óncep‚nd cu
depunerea instrumentelor de adeziune.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i
Ón acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie.
Elaborat„ la Paris, la 11 decembrie 1953, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general le va transmite Ón copii
certificate fiec„rui semnatar.

Seria Tratatelor europene nr. 49

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ CU PRIVIRE
LA ECHIVALAREA DIPLOMELOR CE PERMIT ACCESUL
ŒN INSTITUﬁII UNIVERSITARE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Consider‚nd scopul pe care ∫i-l propune s„-l ating„
Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea diplomelor
*

Adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964. A intrat Ón vigoare la 4 iulie 1964.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 23 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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ce permit accesul Ón universit„˛i, semnat„ la Paris la
11 decembrie 1953, numit„ Ón cele ce urmeaz„ Conven˛ia,
Consider‚nd interesul pe care l-ar prezenta
completarea acestei Conven˛ii Ón scopul extinderii
beneficiilor ∫i asupra titularilor de diplome ce le confer„
calificarea necesar„ pentru a fi admi∫i Ón universit„˛i, c‚nd
aceste diplome sunt eliberate de institu˛ii pe care o alt„
parte contractant„ le Óncurajeaz„ oficial Ón afara
teritoriului sau pe care le asimileaz„ celor eliberate de
Óns„∫i ˛ara respectiv„,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Orice parte contractant„ recunoa∫te, pentru
admiterea Ón universit„˛ile situate pe teritoriul s„u, c‚nd
aceast„ admitere este supus„ controlului statului,
echivalarea diplomelor eliberate de institu˛iile pe care o alt„
parte contractant„ le Óncurajeaz„ oficial Ón afara teritoriului
s„u ∫i pe care le asimileaz„ celor eliberate pe teritoriul s„u.
2. Admiterea la orice universitate se va efectua Ón
limita locurilor disponibile.
3. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a
nu aplica propriilor s„i cet„˛eni dispozi˛iile prev„zute la
paragraful 1.
4. Dac„ admiterea Ón universit„˛ile situate pe teritoriul
unei p„r˛i contractante nu este supus„ controlului statului,
partea contractant„ interesat„ trebuie s„ transmit„ acestor
universit„˛i textul prezentului Protocol ∫i s„ depun„ toate
eforturile pentru a ob˛ine adeziunea numitelor universit„˛i
la principiile enun˛ate Ón paragrafele precedente ale
prezentului articol.
ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ va comunica Secretariatului
General al Consiliului Europei o list„ a institu˛iilor
Óncurajate oficial de c„tre aceasta Ón afara teritoriului s„u,
care elibereaz„ diplome conferind calificarea necesar„
pentru a fi admis Ón universit„˛ile situate pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 3

Œn scopul aplic„rii acestui Protocol:
a) termenul diplom„ desemneaz„ orice diplom„,
certificat sau alt titlu, sub orice form„ s-ar prezenta,
eliberat sau Ónregistrat, care confer„ titularului s„u
calificarea necesar„ pentru a fi admis Óntr-o universitate;
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b) termenul universit„˛i desemneaz„:
(i) universit„˛ile;
(ii) institu˛iile considerate, de c„tre partea contractant„
pe teritoriul c„reia ele sunt situate, ca av‚nd acela∫i
caracter cu o universitate;
c) expresia teritoriul unei p„r˛i contractante
desemneaz„ teritoriul metropolitan al acestei p„r˛i.
ARTICOLUL 4

1. Statele membre ale Consiliului Europei, care sunt
p„r˛i contractante ale Conven˛iei, pot deveni p„r˛i
contractante ale prezentului Protocol prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii;
b) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii, ca
urmare a ratific„rii sau accept„rii.
2. Orice stat care ader„ la Conven˛ie poate adera la
prezentul Protocol.
3. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
adeziune vor fi depuse la Secretariatul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 5

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare la o lun„ de la
data la care dou„ state membre ale Consiliului Europei Ól
vor fi semnat f„r„ rezerva ratific„rii sau accept„rii sau Ól
vor fi ratificat sau acceptat conform dispozi˛iilor art. 4.
2. Pentru orice stat membru al Consiliului Europei
care, ulterior, va semna protocolul f„r„ rezerva ratific„rii
sau accept„rii sau Ól va ratifica sau accepta, protocolul va
intra Ón vigoare la o lun„ de la data semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare sau de acceptare.
3. Pentru orice stat aderent, Protocolul va intra Ón
vigoare la o lun„ de la data depunerii instrumentului de
adeziune. Totu∫i aceast„ adeziune nu va intra Ón vigoare
Ónaintea intr„rii Ón vigoare a Protocolului.
ARTICOLUL 6

1. Prezentul Protocol va r„m‚ne Ón vigoare pe o durat„
nedeterminat„.
2. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ anuleze prezentul Protocol, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
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3. Anularea va Óncepe la 6 luni de la data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat care a
aderat la prezentul Protocol;
a) orice semn„tur„ f„r„ rezerva ratific„rii sau
accept„rii;
b) orice semn„tur„ sub rezerva ratific„rii sau
accept„rii;
c) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de adeziune;
d) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
protocol, conform art. 5;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 2 ∫i 6.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i
Ón acest sens, au semnat prezentul Protocol.
Elaborat la Strasbourg, la 3 iunie 1964, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd valoare egal„,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiului
Europei va transmite o copie certificat„ fiec„rui stat
semnatar ∫i aderent.

Seria Tratatelor europene nr. 21

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA PERIOADELOR DE
STUDII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Lu‚nd act de Conven˛ia european„ cu privire la
echivalarea diplomelor ce permit accesul Ón institu˛ii
*

Adoptat„ la Paris la 15 decembrie 1956. A intrat Ón vigoare la 18 septembrie 1957.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 20 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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universitare, semnat„ la Paris la 11 decembrie 1953, ∫i de
Conven˛ia cultural„ european„, semnat„ la Paris la
19 decembrie 1954,
Consider‚nd c„ se va aduce o contribu˛ie important„
la Ón˛elegerea european„, dac„ un num„r mai mare de
studen˛i, printre care studen˛ii de la limbi moderne, ar
putea efectua o parte din studii Ón str„in„tate ∫i dac„
examenele de absolvire ∫i cursurile frecventate de ei ar
putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,
Consider‚nd, de asemenea, c„ recunoa∫terea
perioadelor de studii Ón str„in„tate ar contribui la
solu˛ionarea problemelor create de diminuarea num„rului
de speciali∫ti cu Ónalt„ calificare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Œn accep˛ia prezentei Conven˛ii s-a stabilit o
distinc˛ie Óntre p„r˛ile contractante, Ón func˛ie de
autoritatea competent„ Ón probleme de echivalare de pe
teritoriul lor, care este:
a) statul;
b) universitatea;
c) statul sau universitatea, dup„ caz.
Fiecare parte contractant„ va informa pe Secretarul
general al Consiliului Europei care este autoritatea
competent„ din ˛ara sa, pentru probleme de echivalare.
2. Termenul universit„˛i desemneaz„:
a) universit„˛ile;
b) institu˛iile considerate de c„tre partea contractant„
pe teritoriul c„reia acestea sunt situate, ca fiind de aceea∫i
categorie cu universit„˛ile.
ARTICOLUL 2

1. P„r˛ile contractante la care se refer„ categoria a) de
la paragraful 1 al art. 1 recunosc orice perioad„ de studii,
efectuat„ de un student la limbi moderne, Óntr-o
universitate dintr-o ˛ar„ membr„ a Consiliului Europei, ca
fiind echivalent„ cu o perioad„ similar„ desf„∫urat„ Ón
universitatea din care acesta provine, cu condi˛ia ca
autorit„˛ile universit„˛ii men˛ionate mai sus s„ elibereze
studentului un certificat atest‚nd faptul c„ el a absolvit
respectiva perioad„ de studii cu rezultate satisf„c„toare.
2. Durata perioadei de studii la care se refer„
paragraful precedent va fi determinat„ de c„tre autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii contractante interesate.
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ARTICOLUL 3

P„r˛ile contractante din categoria a) de la paragraful 1
al art. 1 vor examina modalit„˛ile potrivit c„rora va putea
fi recunoscut„ o perioad„ de studii, efectuat„ Óntr-o
universitate dintr-o alt„ ˛ar„ membr„ a Consiliului
Europei, de c„tre studen˛i de la alte discipline dec‚t
limbile moderne, Óndeosebi studen˛i de la ∫tiin˛ele
teoretice ∫i aplicate.
ARTICOLUL 4

P„r˛ile contractante aflate sub inciden˛a categoriei a)
alin. 1, paragraful 1 vor Óncerca s„ stabileasc„, prin
intermediul acordurilor unilaterale sau bilaterale,
condi˛iile Ón care un examen promovat cu succes sau un
curs frecventat de un student Ón timpul perioadei de
studii, Óntr-o universitate dintr-o alt„ ˛ar„ membr„ a
Consiliului Europei, poate fi echivalat cu un examen
similar promovat cu succes sau cu un curs urmat de un
student Ón universitatea din care provine.
ARTICOLUL 5

P„r˛ile contractante care fac parte din categoria b) de
la paragraful 1 al art. 1 vor transmite textul prezentei
Conven˛ii autorit„˛ilor din universit„˛ile situate pe
teritoriile lor ∫i le vor Óncuraja Ón analizarea cu bun„voin˛„
∫i Ón aplicarea principiilor enun˛ate Ón art. 2, 3 ∫i 4.
ARTICOLUL 6

P„r˛ile contractante care fac parte din categoria c) de
la paragraful 1 al art. 1 vor aplica prevederile art. 2—4,
referitoare la acele universit„˛i, pentru care statul
reprezint„ autoritatea competent„ Ón problemele abordate
de aceast„ Conven˛ie, ∫i cele ale art. 5, referitoare la acele
universit„˛i care reprezint„ ele Ónsele autorit„˛ile
competente Ón aceste probleme.
ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractant„ va prezenta Secretarului
general al Consiliului Europei, Ón decurs de un an de la
intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, un raport scris
privind m„surile luate pentru punerea Ón aplicare a
dispozi˛iilor art. 2—6.
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ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica
celorlalte p„r˛i contractante informa˛iile primite de la
fiecare dintre ele, conform art. 7, ∫i va informa, de
asemenea, Comitetul de Mini∫tri asupra progreselor
Ónregistrate Ón aplicarea acestei Conven˛ii.
ARTICOLUL 9

1. Prezenta Conven˛ie va fi prezentat„ spre semnare
membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ depunerea a trei
instrumente de ratificare.
3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior,
Conven˛ia va intra Ón vigoare la data depunerii
instrumentului de ratificare.
4. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea
Ón vigoare a Conven˛iei, denumirea p„r˛ilor contractante
care au ratificat-o, precum ∫i depunerea oric„rui
instrument de ratificare ap„rut ulterior.
5. Fiecare parte contractant„ va putea preciza teoriile
c„rora li se vor aplica prevederile prezentei Conven˛ii,
adres‚nd Secretarului general al Consiliului Europei o
declara˛ie ce va fi comunicat„ apoi de acesta celorlalte
p„r˛i contractante.
ARTICOLUL 10

Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate
invita orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei s„ adere la aceast„ Conven˛ie. Orice stat care a
primit aceast„ invita˛ie poate s„ adere la prezenta
Conven˛ie, depun‚ndu-∫i documentul s„u de adeziune la
Secretarul general al Consiliului Europei, care va
comunica aceasta tuturor p„r˛ilor contractante. Oricare
stat care a aderat va fi asimilat ca ˛ar„ membr„ a
Consiliului Europei, Ón ceea ce prive∫te aderarea la
prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare din momentul
depunerii documentului s„u de adeziune.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i
Ón acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie.
Redactat„ la Paris, la 15 decembrie 1956, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte av‚nd valoare egal„,
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Óntr-un singur document, care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii legalizate de pe Conven˛ie
fiec„ruia dintre guvernele semnatare ∫i aderente.

Seria Tratatelor europene nr. 32

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA RECUNOA™TEREA ACADEMIC√
A TITLURILOR UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia cultural„ european„,
semnat„ la Paris la 19 decembrie 1954,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia european„ cu privire la
echivalarea diplomelor ce permit accesul Ón universit„˛i,
semnat„ la Paris la 11 decembrie 1953,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia european„ cu privire la
echivalarea perioadelor de studii universitare, semnat„ la
Paris la 15 decembrie 1956,
Consider‚nd c„ aceste Conven˛ii trebuie completate cu
dispozi˛ii prev„z‚nd recunoa∫terea academic„ a titlurilor
universitare ob˛inute Ón str„in„tate,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Pentru aplicarea prezentei Conven˛ii:
a) termenul universit„˛i desemneaz„:
(i) universit„˛ile; ∫i
(ii) institu˛iile considerate ca fiind de nivel universitar
de c„tre p„r˛ile contractante pe teritoriul c„rora ele sunt
situate ∫i av‚nd dreptul s„ confere titluri de nivel
universitar;
b) termenul titlu universitar desemneaz„ orice grad,
diplom„ sau certificat eliberat de o universitate situat„ pe
teritoriul unei p„r˛i contractante ∫i Óncheind o perioad„ de
studii universitare;
*

Adoptat„ la Roma la 14 decembrie 1959. A intrat Ón vigoare la 27 noiembrie 1961.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 24 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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c) nu sunt considerate titluri universitare, Ón
accep˛iunea lit. b) a prezentului articol, gradele, diplomele
sau certificatele eliberate Ón urma unui examen par˛ial.
ARTICOLUL 2

1. Œn vederea aplic„rii prezentei Conven˛ii se stabile∫te
o distinc˛ie Óntre p„r˛ile contractante, dup„ cum, pe
teritoriul lor, autoritatea competent„ Ón problemele de
echivalare a titlurilor este:
a) statul;
b) universitatea;
c) statul sau universitatea, dup„ caz.
2. Fiecare parte contractant„ va aduce la cuno∫tin˛„
Secretarului general al Consiliului Europei, Ón interval de
un an de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Ón leg„tur„ cu aceasta, care este autoritatea competent„ Ón
problema echival„rii titlurilor universitare pe teritoriul
s„u.
ARTICOLUL 3

1. P„r˛ile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1
al art. 2 al prezentei Conven˛ii vor acorda recunoa∫terea
academic„ a titlurilor universitare eliberate de o
universitate situat„ pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante.
2. Recunoa∫terea academic„ a unui titlu universitar
str„in va permite titularului:
a) s„ urmeze studii universitare complementare ∫i s„
se prezinte la examenele universitare, Óncheind aceste
studii pentru a fi admis la preg„tirea titlului sau a
gradului superior, incluz‚nd ∫i doctoratul, Ón acelea∫i
condi˛ii ca cele care se aplic„ na˛ionalilor p„r˛ii
contractante, Ón situa˛ia Ón care admiterea la aceste studii
∫i examene depinde de posesia unui titlu universitar
na˛ional de aceea∫i natur„;
b) s„ foloseasc„ un titlu academic, conferit de o
universitate str„in„, preciz‚ndu-i originea.
ARTICOLUL 4

Œn ceea ce prive∫te lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al
prezentei Conven˛ii, fiecare parte contractant„ va putea:
a) Ón cazul Ón care regulamentul examenelor necesare
pentru un titlu universitar str„in nu con˛ine anumite
materii prescrise pentru titlul na˛ional corespunz„tor, s„
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nu i se acorde recunoa∫terea dec‚t dup„ trecerea cu succes
a unui examen suplimentar la aceste materii;
b) s„ impun„ de˛in„torilor unui titlu universitar str„in
o prob„ Ón limba sa oficial„ sau Óntr-una dintre limbile sale
oficiale, dac„ studiile au fost f„cute Óntr-o alt„ limb„.
ARTICOLUL 5

P„r˛ile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al
art. 2 al prezentei Conven˛ii vor transmite textul
Conven˛iei autorit„˛ilor competente, pe teritoriul lor, Ón
problema echival„rii titlurilor universitare, ∫i le vor
Óncuraja s„ examineze cu bun„voin˛„ ∫i s„ aplice
principiile enun˛ate la art. 3 ∫i 4.
ARTICOLUL 6

P„r˛ile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al
art. 2 al prezentei Conven˛ii vor aplica dispozi˛iile art. 3
∫i 4, Ón cazurile Ón care echivalarea titlurilor universitare
˛ine de competen˛a statului, ∫i dispozi˛iile art. 5, Ón cazul
Ón care statul nu este autoritatea competent„ Ón materie.
ARTICOLUL 7

Secretarul general al Consiliului Europei va putea,
periodic, s„ invite p„r˛ile contractante s„-i prezinte o
expunere scris„ a m„surilor ∫i deciziilor luate pentru
executarea dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va comunica
celorlalte p„r˛i contractante informa˛iile primite de la
fiecare dintre ele, conform cu art. 2 ∫i 7 ale prezentei
Conven˛ii, ∫i va ˛ine la curent Comiterul de Mini∫tri cu
privire la progresele realizate Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 9

Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu va trebui s„
fie considerat„ susceptibil„:
a) de a afecta dispozi˛ii mai favorabile cu privire la
recunoa∫terea titlurilor universitare str„ine, con˛inute
Óntr-o conven˛ie la care vreuna dintre p„r˛ile contractante
ar fi deja semnatar„, sau s„ fac„ mai pu˛in agreat„
Óncheierea ulterioar„ a unei astfel de conven˛ii de c„tre
una dintre p„r˛ile contractante; sau
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b) s„ prejudicieze obliga˛ia vreunei persoane de a se
supune legilor ∫i regulamentelor Ón vigoare pe teritoriul
unei p„r˛i contractante Ón ceea ce prive∫te intrarea,
∫ederea ∫i plecarea str„inilor.
ARTICOLUL 10

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnarea
membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„.
Instrumentele ratific„rii vor fi depuse la Secretarul general
al Consiliului Europei.
2. Prezen˛a Conven˛ie va intra Ón vigoare la o lun„ de
la data depunerii celui de-al treilea instrument de
ratificare.
3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior,
Conven˛ia va intra Ón vigoare la o lun„ de la data
depunerii instrumentului s„u de ratificare.
4. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea s„
invite orice stat nemembru al Consiliului s„ adere la
aceasta. Orice stat care a primit aceast„ invita˛ie va putea
s„ Ó∫i dea adeziunea, depun‚ndu-∫i instrumentul s„u de
adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei.
Pentru orice stat aderent, prezenta Conven˛ie va intra Ón
vigoare la o lun„ de la data depunerii instrumentului s„u
de adeziune.
5. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite tuturor membrilor Consiliului Europei, ca ∫i
statelor aderente depunerea tuturor instrumentelor de
ratificare ∫i adeziunea.
ARTICOLUL 11

Orice parte contractant„ va putea, Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare sau de aderare,
sau Ón orice moment ulterior, s„ declare, prin notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, c„
prezenta Conven˛ie se va aplica la toate sau la o parte
dintre teritoriile ale c„ror rela˛ii interna˛ionale aceasta le
asigur„.
ARTICOLUL 12

1. La expirarea unui interval de 5 ani de la intrarea sa
Ón vigoare, prezenta Conven˛ie va putea fi, Ón orice
moment, anulat„ de fiecare dintre p„r˛ile contractante.
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Aceast„ anulare se va face pe calea notific„rii adresate
Secretarului general al Consiliului Europei, care va
informa celelalte p„r˛i contractante.
2. Aceast„ anulare va intra Ón vigoare pentru partea
contractant„ interesat„ la 6 luni de la data primirii sale de
c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i
Ón acest sens de guvernele respective, au semnat prezenta
Conven˛ie.
Elaborat„ la Paris la 14 decembrie 1959, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd valoare egal„, Óntr-un
singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
o copie certificat„ fiec„ruia dintre guvernele semnatare ∫i
aderente.

Seria Tratatelor europene nr. 138

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA ECHIVALAREA GENERAL√
A PERIOADELOR DE STUDII UNIVERSITARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
∫i celelalte state care au aderat la Conven˛ia cultural„
european„,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este s„
realizeze o unitate mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
ﬁin‚nd seama de Conven˛ia european„ cu privire la
echivalarea perioadelor de studii universitare, semnat„ la
Paris la 15 decembrie 1956, care se refer„ la studiul
limbilor moderne.
Convinse de faptul c„ se va aduce o contribu˛ie
important„ la cauza Ón˛elegerii dintre ˛„rile europene, dac„
un num„r mai mare de studen˛i de la toate disciplinele ar
putea efectua o parte din studii Ón str„in„tate ∫i dac„
examenele absolvite ∫i cursurile urmate de ace∫tia ar putea
fi recunoscute de universitatea de la care provin,
*

Adoptat„ la Roma la 6 noiembrie 1990. A intrat Ón vigoare la 1 ianuarie 1991.
Rom‚nia a ratificat-o prin Legea nr. 21 din 13 ianuarie 1998, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 19 din 21 ianuarie 1998.
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Decise s„ instaureze, Ón acest scop, principiul
echival„rii generale a perioadelor de studii universitare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Œn accep˛iunea prezentei Conven˛ii, termenul institu˛ii
de Ónv„˛„m‚nt superior desemneaz„:
a) universit„˛ile;
b) alte institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior, recunoscute
de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ii contractante Ón
al c„rei stat sunt situate aceste institu˛ii.
ARTICOLUL 2

1. P„r˛ile, Ón m„sura Ón care, pe teritoriul lor, statul
constituie autoritatea competent„ Ón materie, recunosc
Óntreaga perioad„ de studii, efectuat„ de un student Óntr-o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior a unei alte p„r˛i, ca fiind
echivalent„ cu o perioad„ similar„, efectuat„ Ón institu˛ia
din care acesta provine, cu condi˛ia ca:
— un acord prealabil s„ fi fost Óncheiat Óntre institu˛ia
de Ónv„˛„m‚nt superior de orgine sau autoritatea
competent„ a p„r˛ii unde este situat„ aceast„ institu˛ie, pe
de o parte, ∫i institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior sau
autoritatea competent„ a p„r˛ii pe teritoriul c„reia s-a
efectuat perioada de studii, pe de alt„ parte;
— autorit„˛ile institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt superior unde
s-a efectuat perioada de studii s„ fi eliberat studentului un
certificat care s„ ateste c„ el a participat Ón mod
satisf„c„tor la sus-numita perioad„ de studii.
2. Durata perioadei de studii la care se refer„ paragraful
precedent este stabilit„ de autorit„˛ile competente ale p„r˛ii
pe teritoriul c„reia se afl„ institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt
superior de origine.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile, Ón m„sura Ón care, pe teritoriul lor, institu˛iile
de Ónv„˛„m‚nt superior constituie autoritatea competent„
Ón materie, vor transmite textul prezentei Conven˛ii
autorit„˛ilor institu˛iilor implicate, aflate pe teritoriul lor,
∫i le vor Óncuraja s„ examineze cu bun„voin˛„ ∫i s„ aplice
principiile enun˛ate la art. 2.
ARTICOLUL 4

Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu afecteaz„ pe cele
ale Conven˛iei europene privind echivalarea perioadelor
de studii universitare, deschis„ spre semnare la Paris la
15 decembrie 1956.
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ARTICOLUL 5

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i altor state p„r˛i
ale Conven˛iei culturale europene, care pot exprima
consim˛„m‚ntul lor de a se angaja prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnarea sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 6

1. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea termenului de o lun„
de la data la care dou„ state membre ale Consiliului
Europei ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a se angaja
prin Conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 5.
2. Pentru orice stat semnatar, care-∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a se angaja prin Conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la data
semn„rii sau depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 7

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, precum
∫i Comunitatea Economic„ European„ s„ adere la prezenta
Conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu o majoritate prev„zut„
la art. 20 lit. d) al Statutului Consiliului Europei ∫i cu
unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante care au
dreptul de a fi reprezentate Ón Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei.
2. Pentru orice stat care ader„ sau pentru Comunitatea
Economic„ European„, Ón cazul ader„rii, Conven˛ia va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de o lun„ dup„ data depunerii instrumentului
de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 8

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ precizeze
teritoriul sau teritoriile pentru care va fi aplicat„ prezenta
Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretariatului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii oric„rui
alt teritoriu precizat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare, Ón ceea ce prive∫te acest
teritoriu, Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
termenului de o lun„ de la data primirii declara˛iei de
c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu precizat Ón aceast„ declara˛ie,
printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei.
Retragerea va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie, ades‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 10

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, altor p„r˛i ale
Conven˛iei culturale europene, tuturor statelor care au
aderat la prezenta Conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Economice
Europene aderente:
a) toate semn„turile;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) toate datele de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 6 ∫i 7;
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d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Œn cuno∫tin˛„ de cauz„, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i
Ón acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie.
Elaborat la Roma, la 6 noiembrie 1990, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd valoare egal„,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite fiec„rui stat membru ∫i Consiliului
Europei o copie certificat„ de pe acesta.

Seria Tratatelor europene nr. 165

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA RECUNOA™TEREA ATESTATELOR
OBﬁINUTE ŒN ŒNV√ﬁ√M¬NTUL SUPERIOR ŒN STATELE
DIN REGIUNEA EUROPEI*
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie,
Con∫tiente de faptul c„ dreptul la educa˛ie reprezint„
un drept al omului, iar Ónv„˛„m‚ntul superior, contribuind
la progresul ∫i Ónflorirea cunoa∫terii, reprezint„ un imens
bun cultural ∫i ∫tiin˛ific at‚t pentru indivizi, c‚t ∫i pentru
societate,
Consider‚nd c„ Ónv„˛„m‚ntul superior trebuie s„ joace
un rol vital Ón promovarea p„cii, Ón˛elegerii reciproce ∫i
toleran˛ei, precum ∫i Ón f„urirea Óncrederii reciproce Óntre
oameni ∫i popoare,
Consider‚nd c„ marea diversitate de sisteme educative
din statele din regiunea Europei reflect„ deosebirile
culturale, sociale, politice, filozofice, religioase ∫i
economice, un bun de pre˛ ce trebuie pe deplin respectat,
Dorind s„ ofere popoarelor acestor state posibilitatea
de a beneficia pe deplin de aceast„ diversitate prin
facilitarea accesului locuitorilor fiec„rui stat ∫i al
studen˛ilor institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt ale fiec„rei p„r˛i la
resursele educative ale celorlalte p„r˛i, Ónlesnind, Ón
*

Adoptat„ la Lisabona la 11 aprilie 1997.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 172 din 2 octombrie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 382 din 7 octombrie 1998.
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special, eforturile acestora de a-∫i continua instruc˛ia sau
de a-∫i Óncheia perioadele de studii Ón institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt superior ale celorlalte p„r˛i,
Consider‚nd c„ recunoa∫terea studiilor, certificatelor,
diplomelor ∫i a gradelor, ob˛inute Ón alt„ ˛ar„ din regiunea
Europei, reprezint„ un pas important Ón promovarea
schimburilor academice dintre p„r˛i,
Acord‚nd o mare importan˛„ principiului autonomiei
institu˛ionale ∫i fiind con∫tiente de nevoia de a men˛ine ∫i
de a proteja acest principiu,
Convinse c„ recunoa∫terea corect„ a atest„rilor
reprezint„ un element esen˛ial al dreptului la educa˛ie,
precum ∫i o r„spundere a societ„˛ii,
Av‚nd Ón vedere Conven˛iile Consiliului Europei ∫i
UNESCO privitoare la recunoa∫terea titlurilor universitare
Ón Europa:
— Conven˛ia european„ privind echivalarea diplomelor
care permit accesul Ón institu˛ii universitare (ETS 15,
1953), precum ∫i Protocolul la aceasta (ETS 49, 1964);
— Conven˛ia european„ privind echivalarea perioadelor
de studii universitare (ETS 21, 1956);
— Conven˛ia european„ privind recunoa∫terea
academic„ a calific„rilor universitare (ETS 32, 1959);
— Conven˛ia privind recunoa∫terea studiilor ∫i
diplomelor Ón materie de Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele
din regiunea Europei (1979);
— Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea
general„ a perioadelor de studii universitare (ETS 138,
1990),
Av‚nd Ón vedere, de asemenea, Conven˛ia
interna˛ional„ cu privire la recunoa∫terea studiilor,
diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior din
statele arabe ∫i europene vecine cu Marea Mediteran„
(1976), adoptat„ Ón cadrul UNESCO, care acoper„, par˛ial,
recunoa∫terea academic„ Ón Europa,
Con∫tiente de faptul c„ ∫i prezenta Conven˛ie trebuie
luat„ Ón considerare Ón contextul Conven˛iilor UNESCO ∫i
al Recomand„rii interna˛ionale care prive∫te alte regiuni
ale lumii, precum ∫i de nevoia de a Ómbun„t„˛i schimbul
de informa˛ii Óntre aceste regiuni,
Con∫tiente de schimb„rile importante care au avut loc
Ón Ónv„˛„m‚ntul superior din regiunea Europei dup„
adoptarea acestor Conven˛ii, ce au determinat o mare
diversitate at‚t Ón cadrul sistemelor na˛ionale de
Ónv„˛„m‚nt superior, c‚t ∫i Óntre acestea, precum ∫i de
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necesitatea adapt„rii instrumentelor ∫i practicilor juridice
astfel Ónc‚t s„ reflecte aceste evolu˛ii noi,
Con∫tiente de necesitatea g„sirii unor solu˛ii comune
la problemele concrete de recunoa∫tere Ón statele din
regiunea Europei,
Con∫tiente de necesitatea Ómbun„t„˛irii procedurilor
curente de recunoa∫tere, care trebuie s„ devin„ mai
transparente ∫i mai bine adaptate la stadiul actual al
Ónv„˛„m‚ntului superior din statele din regiunea Europei,
Œncrez„toare Ón efectul benefic al unei conven˛ii
elaborate ∫i adoptate sub auspiciile Consiliului Europei ∫i
UNESCO, care s„ ofere un suport pentru evolu˛ia viitoare a
procedurilor privind recunoa∫terea din regiunea Europei,
Con∫tiente de importan˛a cre„rii unor mecanisme
permanente de implementare, menite s„ asigure punerea
Ón aplicare a principiilor ∫i prevederilor prezentei
Conven˛ii,
Au hot„r‚t dup„ cum urmeaz„:
SECﬁIUNEA I
Defini˛ii
ARTICOLUL I

Œn cadrul prezentei Conven˛ii termenii enumera˛i vor
avea urm„torul Ón˛eles:
• accesul (la Ónv„˛„m‚ntul superior) — dreptul
candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de a se Ónscrie ∫i
de a sus˛ine examen de admitere;
• admiterea (Ón institu˛ii ∫i programe de Ónv„˛„m‚nt
superior) — ac˛iunea sau sistemul prin care se permite
candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de a-∫i continua
studiile Ón Ónv„˛„m‚ntul superior Ón anumite institu˛ii
∫i/sau Ón cadrul anumitor programe;
• evaluarea (institu˛iilor sau programelor) — procesul
de stabilire a calit„˛ii educative a unei institu˛ii sau a unui
program de Ónv„˛„m‚nt superior;
• evaluarea (atestatelor individuale) — aprecierea sau
evaluarea Ón scris, de c„tre un organism competent, a
atestatelor ob˛inute de o persoan„ Ón str„in„tate;
• autoritatea competent„ pentru efectuarea
recunoa∫terii — organism desemnat oficial s„ ia decizii
definitive Ón probleme privind recunoa∫terea atestatelor
ob˛inute Ón str„in„tate;
154

• Ónv„˛„m‚nt superior — toate tipurile de cicluri de
studii sau seturi de cicluri de studii, formare profesional„
sau de preg„tire pentru cercetare de nivel postliceal, care
sunt recunoscute de autorit„˛ile competente ale unei p„r˛i
ca f„c‚nd parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt superior;
• institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior — institu˛ie care
asigur„ studii de nivel universitar, recunoscut„ de
autoritatea competent„ a unei p„r˛i ca apar˛in‚nd
sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt superior;
• program de Ónv„˛„m‚nt superior — un ciclu de
studii, recunoscut de autoritatea competent„ a unei p„r˛i
ca f„c‚nd parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt superior,
la terminarea c„ruia absolventului i se confer„ un atestat
de studii superioare;
• perioad„ de studii — orice component„ a unui
program de Ónv„˛„m‚nt superior, care a fost evaluat„ ∫i
dovedit„ prin acte ∫i care, de∫i nu reprezint„ un program
de studiu complet, ofer„ posibilitatea dob‚ndirii unor
cuno∫tin˛e ∫i a unei calific„ri.
Atestate:
A. Atestat universitar — orice grad, diplom„ sau alt tip
de certificat, eliberat de o autoritate competent„, care
atest„ Óncheierea cu succes a unui program de Ónv„˛„m‚nt
superior.
B. Atestate care permit accesul Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior — orice diplom„ sau alt tip de certificat, eliberat
de o autoritate competent„, care atest„ Óncheierea cu
succes a unui program de Ónv„˛„m‚nt ∫i care d„ dreptul
posesorului s„u de a fi examinat pentru admiterea Ón
Ónv„˛„m‚ntul superior (conform defini˛iei privind accesul).
C. Recunoa∫terea — recunoa∫terea oficial„ de c„tre o
autoritate competent„ a valorii unui atestat eliberat de o
institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt str„in„, Ón scopul de a permite
accesul la activit„˛i educative ∫i/sau la ocuparea unui loc
de munc„.
Cerin˛e:
A. Cerin˛e generale — condi˛iile care trebuie
Óndeplinite, Ón toate cazurile, pentru a avea acces la
Ónv„˛„m‚ntul superior sau la un anumit nivel al acestuia
ori pentru a dob‚ndi un atestat de Ónv„˛„m‚nt superior de
un anumit nivel.
B. Cerin˛e speciale — condi˛iile care trebuie
Óndeplinite, pe l‚ng„ cerin˛ele generale, pentru a fi admis
la un anumit program de Ónv„˛„m‚nt superior sau pentru
a dob‚ndi un anumit atestat de Ónv„˛„m‚nt superior Óntr-un
domeniu de studiu specific.
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SECﬁIUNEA a II-a
Competen˛a autorit„˛ilor
ARTICOLUL II.1

1. Œn cazul Ón care autorit„˛ile centrale ale unei p„r˛i
sunt Ómputernicite s„ efectueze recunoa∫terea, acea parte
va fi obligat„ s„ respecte prevederile prezentei Conven˛ii ∫i
s„ ia m„surile necesare pentru a asigura punerea Ón
practic„ a acestor prevederi pe teritoriul s„u.
Œn cazul Ón care este de competen˛a unor entit„˛i ale
unei p„r˛i s„ hot„rasc„ Ón problemele privind recunoa∫terea,
partea trebuie s„ remit„ unuia dintre depozitarii Conven˛iei
o scurt„ relatare privind situa˛ia sau structura sa
constitu˛ional„, Ón momentul semn„rii sau atunci c‚nd
depune actul de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de
aderare sau oric‚nd dup„ aceea. Œntr-o astfel de situa˛ie,
autorit„˛ile Ómputernicite ale entit„˛ilor p„r˛ii, desemnate s„
se ocupe de asemenea cazuri, trebuie s„ ia m„surile
necesare pentru a asigura punerea Ón aplicare, pe teritoriul
lor, a prevederilor prezentei Conven˛ii.
2. Œn cazul Ón care este de competen˛a fiec„rei institu˛ii
de Ónv„˛„m‚nt superior sau a altor entit„˛i s„ hot„rasc„ Ón
probleme de recunoa∫tere, fiecare parte, Ón conformitate
cu situa˛ia sau structura sa constitu˛ional„, va transmite
textul prezentei Conven˛ii acestor institu˛ii sau entit„˛i ∫i
va face tot ceea ce este posibil pentru a Óncuraja primirea
sa favorabil„ ∫i aplicarea prevederilor sale.
3. Prevederile paragrafelor 1 ∫i 2 ale prezentului
articol se vor aplica, mutatis mutandis, obliga˛iilor care
revin p„r˛ilor Ón conformitate cu articolele urm„toare ale
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL II.2

Œn momentul Ón care semneaz„ sau atunci c‚nd depun
actul de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de
aderare sau oric‚nd dup„ aceea, fiecare stat, Vaticanul sau
Comunitatea European„ va informa pe oricare dintre
depozitarii prezentei Conven˛ii cu privire la autorit„˛ile
care sunt competente s„ ia diferite hot„r‚ri privind
cazurile de recunoa∫tere.
ARTICOLUL II.3

Nici una dintre prevederile prezentei Conven˛ii nu va
putea aduce atingere oric„rei alte prevederi mai favorabile
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privind recunoa∫terea atestatelor eliberate Óntr-una dintre
p„r˛i, con˛inute Ón/sau izvor‚te dintr-un tratat existent sau
viitor la care orice semnatar„ a prezentei Conven˛ii este
sau va deveni parte.
SECﬁIUNEA a III-a
Principii de baz„ legate de evaluarea atestatelor
ARTICOLUL III.1

1. De˛in„torilor de atestate eliberate de una dintre
p„r˛i li se asigur„ accesul, pe baza unei cereri adresate
institu˛iei competente, la evaluarea acestor atestate.
2. Nu se va face nici o discriminare Óntre candida˛i pe
motiv de sex, ras„, culoare, invaliditate, limb„, religie,
opinii politice sau de alt gen, origine na˛ional„, etnic„ ori
social„, asociere cu o minoritate na˛ional„, proprietate,
descenden˛„ sau alt statut ori din alte cauze ce nu au
leg„tur„ cu valoarea atestatului care urmeaz„ a fi
recunoscut. Œn scopul asigur„rii acestui drept, fiecare parte
se oblig„ s„ ia m„surile necesare ca evaluarea unei cereri
de recunoa∫tere a atestatelor s„ se fac„ doar pe baza
cuno∫tin˛elor ∫i a calific„rii dob‚ndite.
ARTICOLUL III.2

Fiecare parte va lua m„surile necesare ca procedeele ∫i
criteriile folosite Ón evaluarea ∫i recunoa∫terea atestatelor
s„ fie transparente, unitare ∫i corecte.
ARTICOLUL III.3

1. Hot„r‚rile privind recunoa∫terea vor fi luate pe baza
unor informa˛ii adecvate privind atestatele pentru care
este solicitat„ recunoa∫terea.
2. R„spunderea pentru furnizarea de informa˛ii
adecvate revine Ón primul r‚nd solicitantului, care va oferi
cu bun„-credin˛„ aceste informa˛ii.
3. Œn pofida r„spunderii pe care o are solicitantul,
institu˛iile care au eliberat atestatele respective au
obliga˛ia de a furniza, la cererea acestuia ∫i Ón limite
rezonabile, informa˛ii esen˛iale pentru a fi folosite de
de˛in„torul atestatului sau de c„tre institu˛ia ori
autorit„˛ile competente ale ˛„rii Ón care se solicit„
recunoa∫terea.
4. P„r˛ile vor instrui sau vor Óncuraja, dup„ cum va fi
necesar, toate institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt din sistemul lor
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educativ s„ satisfac„ orice cerere rezonabil„ de informa˛ii
necesare pentru evaluarea atestatelor ob˛inute la
institu˛iile respective.
5. Responsabilitatea pentru demonstrarea faptului c„ o
cerere nu Óndepline∫te cerin˛ele esen˛iale revine institu˛iei
care face evaluarea.
ARTICOLUL III.4

Fiecare parte trebuie s„ se asigure, Ón scopul facilit„rii
recunoa∫terii atestatelor, c„ au fost oferite informa˛ii
adecvate ∫i corecte privind propriul s„u sistem de
Ónv„˛„m‚nt.
ARTICOLUL III.5

Hot„r‚rile privind recunoa∫terea vor fi luate Óntr-un
interval de timp rezonabil, specificat anterior de
autorit„˛ile Ómputernicite s„ efectueze recunoa∫terea ∫i
calculat din momentul Ón care s-au oferit toate informa˛iile
privitoare la cazul respectiv. Dac„ recunoa∫terea nu este
posibil„, se vor specifica motivele refuzului, d‚ndu-se
informa˛ii privind m„surile pe care le poate lua
solicitantul pentru a ob˛ine mai t‚rziu recunoa∫terea. Dac„
nu se efectueaz„ recunoa∫terea sau nu se ia nici un fel de
hot„r‚re, solicitantul va putea face o revenire Óntr-un
interval rezonabil de timp.
SECﬁIUNEA a IV-a
Recunoa∫terea atestatelor care permit accesul
la Ónv„˛„m‚ntul superior
ARTICOLUL IV.1

Fiecare parte va recunoa∫te atestatele eliberate de c„tre
celelalte p„r˛i, care Óndeplinesc cerin˛ele generale pentru
accesul Ón Ónv„˛„m‚ntul superior din acele p„r˛i, Ón scopul
de a permite accesul la programele apar˛in‚nd sistemului
s„u de Ónv„˛„m‚nt superior, cu condi˛ia s„ nu existe
diferen˛e substan˛iale dovedite Óntre cerin˛ele generale de
acces din partea Ón care atestatul a fost ob˛inut ∫i partea Ón
care este solicitat„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL IV.2

1. Œn mod asem„n„tor, va fi suficient pentru o parte s„
permit„ de˛in„torului unui atestat eliberat de una dintre
celelalte p„r˛i s„ ob˛in„ o evaluare a acelui atestat, la
cererea de˛in„torului.
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2. Prevederile art. IV.1 se vor aplica, mutatis mutandis,
Óntr-un asemenea caz.
ARTICOLUL IV.3

Œn cazul Ón care un atestat permite accesul numai la
anumite tipuri de institu˛ii sau programe de Ónv„˛„m‚nt
superior din partea Ón care a fost ob˛inut atestatul, fiecare
dintre celelalte p„r˛i va permite de˛in„torilor unor
asemenea atestate accesul la programele similare din
institu˛iile apar˛in‚nd sistemelor lor de Ónv„˛„m‚nt
superior, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e substan˛iale
dovedite Óntre cerin˛ele de acces din partea Ón care a fost
ob˛inut atestatul ∫i partea Ón care este solicitat„
recunoa∫terea acestuia.
ARTICOLUL IV.4

Œn cazul Ón care admiterea la anumite programe de
Ónv„˛„m‚nt superior depinde de Óndeplinirea unor cerin˛e
speciale, pe l‚ng„ cele de ordin general, autorit„˛ile
Ómputernicite ale p„r˛ii interesate pot impune acelea∫i
cerin˛e suplimentare de˛in„torilor de atestate ob˛inute Ón
alte p„r˛i sau pot evalua dac„ solicitan˛ii care de˛in atestate
ob˛inute Ón alte p„r˛i Óndeplinesc cerin˛ele echivalente.
ARTICOLUL IV.5

Œn cazul Ón care Ón partea Ón care a fost ob˛inut un
certificat de absolvire a ∫colii, acesta va permite accesul la
Ónv„˛„m‚nt superior numai Ón combina˛ie cu examene de
atestare suplimentare, celelalte p„r˛i pot condi˛iona
accesul de Óndeplinirea acestor cerin˛e sau pot oferi o
alternativ„ pentru Óndeplinirea unor astfel de cerin˛e
suplimentare Ón cadrul propriilor sisteme de educa˛ie.
Orice stat, Vaticanul sau Comunitatea European„ poate, fie
Ón momentul Ón care semneaz„ sau depune instrumentele
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fie
oric‚nd dup„ aceea, s„ informeze pe oricare dintre
depozitarii prezentei Conven˛ii c„ se prevaleaz„ de
prevederile prezentului articol, nominaliz‚nd p„r˛ile fa˛„
de care doresc s„ aplice acest articol, precum ∫i motivele
pentru care fac aceasta.
ARTICOLUL IV.6

F„r„ a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1—
IV.5, admiterea Óntr-o anumit„ institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt
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superior sau la un anumit program din cadrul unei
asemenea institu˛ii poate fi restrictiv„ sau selectiv„. Œn
cazul Ón care admiterea Óntr-o institu˛ie ∫i/sau un program
de Ónv„˛„m‚nt superior este selectiv„, procedurile de
admitere vor fi stabilite astfel Ónc‚t s„ garanteze c„
evaluarea atestatelor str„ine este efectuat„ Ón conformitate
cu principiile de corectitudine ∫i nediscriminare descrise
Ón sec˛iunea a III-a.
ARTICOLUL IV.7

F„r„ a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1—
IV.5, admiterea Óntr-o anumit„ institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt
superior poate fi condi˛ionat„ de dovedirea de c„tre
solicitant a faptului c„ st„p‚ne∫te limba sau limbile
folosite Ón procesul de instruire din acea institu˛ie sau alte
limbi anume desemnate.
ARTICOLUL IV.8

Œn p„r˛ile Ón care accesul la Ónv„˛„m‚ntul superior are
loc pe baza unor atestate netradi˛ionale, atestatele similare
ob˛inute Ón alte p„r˛i vor fi evaluate ca ∫i atestatele
netradi˛ionale ob˛inute Ón partea Ón care se solicit„
recunoa∫terea.
ARTICOLUL IV.9

Œn scopul admiterii la programele de Ónv„˛„m‚nt
superior, fiecare parte poate condi˛iona recunoa∫terea
atestatelor eliberate de institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt str„ine
care func˛ioneaz„ pe teritoriul s„u de anumite cerin˛e ale
legisla˛iei na˛ionale sau de anumite Ón˛elegeri stabilite de
comun acord cu partea de origine a unor asemenea
institu˛ii.
SECﬁIUNEA a V-a
Recunoa∫terea perioadelor de studii
ARTICOLUL V.1

Fiecare parte va recunoa∫te perioadele de studii Óncheiate
Ón cadrul unui program de Ónv„˛„m‚nt superior dintr-o alt„
parte. Aceast„ recunoa∫tere va cuprinde acele perioade de
studii efectuate Ón vederea Óncheierii unui program de
Ónv„˛„m‚nt superior Ón partea Ón care este solicitat„
recunoa∫terea, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e considerabile
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dovedite Óntre perioadele de studii Óncheiate Ón alt„ parte ∫i
partea de program de Ónv„˛„m‚nt superior pe care ar Ónlocuio Ón partea Ón care este solicitat„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL V.2

Œn acela∫i mod, va fi suficient ca o parte s„ permit„
unei persoane, care a Óncheiat o perioad„ de studii Ón
cadrul unui program de Ónv„˛„m‚nt superior Óntr-o alt„
parte, s„ ob˛in„ evaluarea acelei perioade de studii (la
cererea persoanei interesate). Œn acest caz, prevederile
art. V.1 se vor aplica mutatis mutandis.
ARTICOLUL V.3

Fiecare parte va facilita recunoa∫terea perioadelor de
studii, Ón special atunci c‚nd:
a) a existat o Ón˛elegere anterioar„ Óntre institu˛ia de
Ónv„˛„m‚nt superior sau autoritatea competent„
r„spunz„toare pentru perioada de studii relevant„, pe de o
parte, ∫i institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior sau autoritatea
competent„, responsabil„ de recunoa∫terea cerut„, pe de
alt„ parte; ∫i
b) institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior Ón care a fost
Óncheiat„ perioada de studii a eliberat un certificat sau o
copie de pe documentele universitare, care s„ ateste c„
studentul a Óndeplinit cu succes cerin˛ele stabilite pentru
perioada de studii respectiv„.
SECﬁIUNEA a VI-a
Recunoa∫terea atestatelor de Ónv„˛„m‚nt superior
ARTICOLUL VI.1

Œn m„sura Ón care o hot„r‚re privind recunoa∫terea se
ia pe baza cuno∫tin˛elor ∫i a deprinderilor certificate prin
atestatul de Ónv„˛„m‚nt superior, fiecare parte va
recunoa∫te atestatele de Ónv„˛„m‚nt superior acordate de
alt„ parte, cu condi˛ia s„ nu existe diferen˛e considerabile
dovedite Óntre atestatul a c„rui recunoa∫tere se solicit„ ∫i
atestatul corespunz„tor din partea Ón care se solicit„
recunoa∫terea.
ARTICOLUL VI.2

Œn mod asem„n„tor, va fi suficient ca o parte s„
permit„ de˛in„torului unui atestat de Ónv„˛„m‚nt superior,
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eliberat Óntr-una dintre p„r˛i, ob˛inerea evalu„rii acelui
atestat, la cererea de˛in„torului. Œn acest caz, prevederile
art. VI.1 se aplic„ mutatis mutandis.
ARTICOLUL VI.3

Recunoa∫terea Óntr-o parte a unui atestat de
Ónv„˛„m‚nt superior eliberat Óntr-o alt„ parte va
determina:
a) accesul la cursuri postuniversitare, inclusiv la
examenele pertinente ∫i/sau la preg„tirea pentru doctorat,
Ón acelea∫i condi˛ii care se aplic„ ∫i de˛in„torilor de
atestate ai p„r˛ii Ón care se solicit„ recunoa∫terea;
b) folosirea unui titlu universitar, Ón conformitate cu
legile ∫i cu reglement„rile care exist„ pe teritoriul p„r˛ii
sau pe un teritoriu aflat sub jurisdic˛ia acelei p„r˛i Ón care
se solicit„ recunoa∫terea. Œn plus, recunoa∫terea poate
facilita accesul la pia˛a for˛ei de munc„, Ón conformitate cu
legile ∫i cu reglement„rile existente pe teritoriul p„r˛ii sau
pe un teritoriu aflat sub jurisdic˛ia acelei p„r˛i Ón care se
solicit„ recunoa∫terea.
ARTICOLUL VI.4

Evaluarea de c„tre o parte a unui atestat de
Ónv„˛„m‚nt superior eliberat Óntr-o alt„ parte se poate
efectua sub urm„toarele forme:
a) recomandare Ón vederea ocup„rii unui loc de
munc„;
b) recomandare c„tre o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt, Ón
scopul admiterii la programele acesteia;
c) recomandare c„tre o alt„ autoritate competent„ Ón
materie de recunoa∫tere.
ARTICOLUL VI.5

Orice parte poate condi˛iona recunoa∫terea atestatelor
de Ónv„˛„m‚nt superior eliberate de institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt str„ine care func˛ioneaz„ pe teritoriul s„u de
anumite cerin˛e ale legisla˛iei na˛ionale sau de anumite
Ón˛elegeri Óncheiate cu partea de origine a unor astfel de
institu˛ii.
SECﬁIUNEA a VII-a
Recunoa∫terea atestatelor de˛inute de refugia˛i,
persoane str„mutate ∫i de persoane aflate Ón situa˛ia de
refugiat.
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ARTICOLUL VII

Fiecare parte va lua toate m„surile posibile ∫i corecte
Ón cadrul sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt, Ón conformitate cu
prevederile sale constitu˛ionale, juridice ∫i de
reglementare, pentru a elabora procedurile necesare unei
evalu„ri corecte ∫i rapide a Óndeplinirii de c„tre refugia˛i,
persoane str„mutate ∫i de c„tre persoane aflate Ón situa˛ia
de refugiat, a cerin˛elor esen˛iale pentru a avea acces la
Ónv„˛„m‚ntul superior, la programe de Ónv„˛„m‚nt
postuniversitar sau la locuri de munc„, chiar dac„
atestatele ob˛inute Óntr-o anumit„ parte nu pot fi probate
cu dovezi.
SECﬁIUNEA a VIII-a
Informa˛ii privind evaluarea institu˛iilor
∫i a programelor de Ónv„˛„m‚nt superior
ARTICOLUL VIII.1

Fiecare parte este obligat„ s„ furnizeze informa˛ii
corespunz„toare despre orice tip de institu˛ie apar˛in‚nd
sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i despre orice
program oferit de aceste institu˛ii, care s„ permit„
autorit„˛ilor Ómputernicite din celelalte p„r˛i s„ stabileasc„
dac„ poate fi recunoscut„ calitatea atestatelor eliberate de
aceste institu˛ii Ón partea Ón care este solicitat„
recunoa∫terea. Asemenea informa˛ii pot cuprinde:
a) Ón cazul p„r˛ilor care au un sistem de evaluare
oficial„ a institu˛iilor ∫i a programelor de Ónv„˛„m‚nt
superior: informa˛ii privind metodele ∫i rezultatele unei
asemenea evalu„ri, precum ∫i informa˛ii referitoare la
standardele de calitate ale fiec„rui tip de Ónv„˛„m‚nt
superior sau ale programelor care conduc la ob˛inerea
unui atestat de Ónv„˛„m‚nt superior;
b) Ón cazul p„r˛ilor care nu au un sistem de evaluare
oficial„ a institu˛iilor ∫i programelor de Ónv„˛„m‚nt
superior: informa˛ii privind recunoa∫terea diferitelor
atestate ob˛inute Ón cadrul oric„rei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
superior sau Ón cadrul oric„rui program de Ónv„˛„m‚nt
superior, care face parte din sistemele de Ónv„˛„m‚nt
superior ale respectivelor p„r˛i.
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ARTICOLUL VIII.2

Fiecare parte trebuie s„ ia m„surile necesare pentru
elaborarea, aducerea la zi ∫i furnizarea urm„toarelor
informa˛ii:
a) o descriere a diferitelor tipuri de institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior care fac parte din sistemul s„u de
Ónv„˛„m‚nt superior, cu toate caracteristicile fiec„rui tip
de institu˛ie;
b) o list„ cuprinz‚nd institu˛iile recunoscute (de stat ∫i
particulare), care fac parte din sistemul s„u de Ónv„˛„m‚nt
superior, indic‚nd posibilit„˛ile acestora de a acorda
diferite tipuri de atestate, precum ∫i condi˛iile care trebuie
Óndeplinite pentru a avea acces la fiecare tip de institu˛ie
∫i de program;
c) o descriere a programelor de Ónv„˛„m‚nt superior;
d) o list„ a institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, aflate Ón afara
teritoriului p„r˛ii, pe care aceasta le consider„ ca
apar˛in‚nd sistemului s„u de Ónv„˛„m‚nt.
SECﬁIUNEA a IX-a
Informa˛ii despre probleme privind recunoa∫terea
ARTICOLUL IX.1

Pentru a facilita recunoa∫terea atestatelor privitoare la
Ónv„˛„m‚ntul superior, p„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i creeze
sisteme transparente de prezentare complet„ a atestatelor
ob˛inute.
ARTICOLUL IX.2

1. Con∫tiente de necesitatea unor informa˛ii relevante,
exacte ∫i actuale, fiecare dintre p„r˛i Ó∫i va crea sau va
men˛ine un centru na˛ional de informa˛ii ∫i va anun˛a pe
unul dintre depozitarii Conven˛iei despre crearea acestuia
sau despre orice schimbare survenit„ Ón leg„tur„ cu
centrul respectiv.
2. Œn fiecare dintre p„r˛i, centrul na˛ional de informa˛ii
trebuie:
a) s„ faciliteze accesul la informa˛ii oficiale ∫i exacte
privind sistemul de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i atestatele
eliberate Ón ˛ara Ón care se afl„ acesta;
b) s„ faciliteze accesul la informa˛ii privitoare la
sistemul de Ónv„˛„m‚nt superior ∫i la atestatele care se pot
ob˛ine Ón alte p„r˛i;
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c) s„ dea recomand„ri sau informa˛ii privitoare la
probleme legate de recunoa∫terea ∫i evaluarea atestatelor,
Ón concordan˛„ cu legile ∫i cu reglement„rile na˛ionale.
3. Fiecare centru na˛ional de informa˛ii trebuie s„ aib„ la
dispozi˛ia sa mijloacele necesare Óndeplinirii sarcinilor sale.
ARTICOLUL XI.3

P„r˛ile vor sprijini, prin centrele lor de informa˛ii sau
prin alte mijloace, folosirea de c„tre institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt superior ale p„r˛ilor a documentului intitulat
îUNESCO/Council of Europe Diploma Supplement“ sau a
oric„rui alt document de acest gen.
SECﬁIUNEA a X-a
Mecanisme de punere Ón aplicare
ARTICOLUL X.1

Urm„toarele organisme au menirea de a supraveghea,
de a promova ∫i de a facilita punerea Ón aplicare a
prezentei Conven˛ii:
a) Comitetul Conven˛iei cu privire la recunoa∫terea
atestatelor ob˛inute Ón Ónv„˛„m‚ntul superior Ón statele din
regiunea Europei;
b) Re˛eaua european„ de centre na˛ionale de
informa˛ii privind mobilitatea ∫i recunoa∫terea
universitar„ (ENIC), creat„ Ón baza hot„r‚rii Comitetului
Mini∫trilor al Consiliului Europei, la 9 iunie 1994, ∫i a
Comitetului regional UNESCO pentru Europa, la 18 iunie
1994.
ARTICOLUL X.2

1. Se constituie, din momentul semn„rii prezentei
Conven˛ii, Comitetul Conven˛iei cu privire la
recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior Ón statele din regiunea Europei, denumit, Ón
continuare, Comitetul. Acesta va avea Ón componen˛a sa
c‚te un reprezentant din fiecare parte.
2. Œn aplicarea prezentului articol, termenul parte nu
se aplic„ Comunit„˛ii Europene.
3. La Óntrunirile Comitetului pot participa, ca
observatori, statele men˛ionate la art. XI.1.1 ∫i Vaticanul,
dac„ nu sunt p„r˛i la prezenta Conven˛ie, precum ∫i
Comunitatea European„ ∫i pre∫edintele Re˛elei ENIC. De
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asemenea, pot fi invita˛i ca observatori la Óntrunirile
Comitetului ∫i reprezentan˛i ai organiza˛iilor
guvernamentale ∫i neguvernamentale, care activeaz„ Ón
domeniul recunoa∫terii atestatelor Ón statele din regiunea
Europei.
4. Pre∫edintele Comitetului regional UNESCO pentru
aplicarea Conven˛iei privind recunoa∫terea studiilor ∫i
diplomelor Ón materie de Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele
din regiunea Europei va fi, de asemenea, invitat, ca
observator, la Óntrunirile Comitetului.
5. Comitetul va promova ∫i va supraveghea punerea Ón
aplicare a prevederilor prezentei Conven˛ii. Œn acest scop,
el poate adopta, cu votul majorit„˛ii p„r˛ilor, recomand„ri,
declara˛ii, protocoale ∫i modele de bune practici pentru
Óndrumarea autorit„˛ilor Ómputernicite ale p„r˛ilor Ón
activitatea de aplicare a Conven˛iei, precum ∫i Ón
analizarea cererilor de recunoa∫tere a atestatelor din
Ónv„˛„m‚ntul superior. Cu toate c„ p„r˛ile nu sunt obligate
prin aceste texte, ele se vor str„dui s„ le aplice, s„ le fac„
cunoscute autorit„˛ilor competente ∫i s„ le promoveze.
Comitetul va ˛ine seama de opinia reprezentan˛ilor Re˛elei
ENIC, Ónainte de a lua diferite hot„r‚ri.
6. Comitetul va prezenta rapoarte organismelor
relevante din cadrul Consiliului Europei ∫i din cadrul
UNESCO.
7. Comitetul va men˛ine leg„tura cu comitetele
regionale UNESCO pentru aplicarea conven˛iilor privind
recunoa∫terea studiilor, diplomelor ∫i a titlurilor
universitare, adoptate de UNESCO.
8. Majoritatea p„r˛ilor va constitui cvorumul.
9. Comitetul va adopta propriile sale reguli de
procedur„. El se va Óntruni Ón sesiuni ordinare cel pu˛in o
dat„ la 3 ani. Comitetul se va Óntruni pentru prima dat„ la
cel mult un an de la intrarea Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii.
10. Secretariatul Comitetului va fi Óncredin˛at at‚t
Secretarului general al Consiliului Europei, c‚t ∫i
directorului general al UNESCO.
ARTICOLUL X.3

1. Fiecare parte va desemna drept membru al Re˛elei
europene de centre na˛ionale de informa˛ii privind
mobilitatea ∫i recunoa∫terea universitar„ (ENIC), centrul
s„u na˛ional de informa˛ii creat sau men˛inut conform
art. IX.2. Œn cazul Ón care exist„ sau se creeaz„ mai multe
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centre na˛ionale de informa˛ii pe teritoriul unei p„r˛i,
conform art. IX.2, toate acestea vor deveni membre ale
Re˛elei ENIC, dar vor dispune doar de un singur vot.
2. Re˛eaua ENIC (Ón componen˛a sa limitat„ la centrele
na˛ionale de informa˛ii ale p„r˛ilor la prezenta Conven˛ie)
va sprijini punerea Ón practic„ a prevederilor prezentei
Conven˛ii de c„tre autorit„˛ile na˛ionale Ómputernicite.
Re˛eaua ENIC se va Óntruni cel pu˛in o dat„ pe an Ón
sesiune plenar„. Ea Ó∫i va alege pre∫edintele ∫i biroul
executiv, Ón conformitate cu propriile sale atribu˛ii.
3. Secretariatul Re˛elei ENIC va fi Óncredin˛at at‚t
Secretarului general al Consiliului Europei, c‚t ∫i
directorului general al UNESCO.
4. P„r˛ile vor coopera, prin intermediul Re˛elei ENIC,
cu centrele na˛ionale de informa˛ii ale celorlalte p„r˛i,
permi˛‚ndu-le acestora, Ón special, s„ culeag„ toate
informa˛iile care le sunt necesare pentru activit„˛ile care
au drept scop recunoa∫terea ∫i mobilitatea universitar„.
SECﬁIUNEA a XI-a
Clauze finale
ARTICOLUL XI.1

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre a fi semnat„
de c„tre:
a) statele membre ale Consiliului Europei;
b) statele membre ale regiunii europene UNESCO;
c) orice alt stat semnatar sau contractant ori parte la
Conven˛ia cultural„ european„ a Consiliului Europei
∫i/sau la Conven˛ia UNESCO privind recunoa∫terea
studiilor ∫i diplomelor Ón materie de Ónv„˛„m‚nt superior
Ón statele din regiunea Europei (1979), care au fost invitate
la conferin˛a de nivel diplomatic ce a avut drept obiect
adoptarea prezentei Conven˛ii.
2. Aceste state, precum ∫i Vaticanul Ó∫i pot exprima
consim˛„m‚ntul prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezerv„, Ón ceea ce prive∫te
ratificarea, consim˛„m‚ntul sau aprobarea;
b) semn„tur„, sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, de acceptare sau de
aprobare; sau
c) aderare.
3. Semnarea va avea loc de fa˛„ cu unul dintre
depozitari. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare vor fi depuse la unul dintre
depozitari.
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ARTICOLUL XI.2

Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la
exprimarea consim˛„m‚ntului a cinci state de a fi legate
prin Conven˛ie, dintre care cel pu˛in trei state s„ fie
membre ale Consiliului Europei ∫i/sau ale regiunii
europene UNESCO. Pentru fiecare dintre celelalte state,
Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la data la care
∫i-au dat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Conven˛ie.
ARTICOLUL XI.3

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, orice
alt stat, Ón afara celor definite la art. XI.1, poate cere
aderarea la prezenta Conven˛ie. Orice solicitare Ón acest
sens va fi adresat„ unuia dintre depozitari, care o va
transmite statelor contractante cu cel pu˛in 3 luni Ónainte
de Óntrunirea Comitetului Conven˛iei cu privire la
recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior Ón statele din regiunea Europei. Depozitarul va
informa despre aceasta Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei ∫i Biroul executiv al UNESCO.
2. Decizia de a invita un stat care ∫i-a exprimat dorin˛a
s„ adere la Conven˛ie va fi luat„ cu o majoritate de dou„
treimi din num„rul p„r˛ilor.
3. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comunitatea European„ va putea adera ca urmare a unei
solicit„ri f„cute de statele membre, ce va fi adresat„ unuia
dintre depozitari. Œn acest caz, prevederile art. XI.3.2. nu se
aplic„.
4. Pentru oricare dintre statele care solicit„ s„ adere
sau pentru Comunitatea European„, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
termenului de o lun„ de la depunerea instrumentului de
aderare la unul dintre depozitari.
ARTICOLUL XI.4

1. P„r˛ile la prezenta Conven˛ie, care sunt ∫i p„r˛i la
una sau mai multe dintre urm„toarele Conven˛ii:
— Conven˛ia european„ privind echivalarea diplomelor
care permit accesul Ón institu˛ii universitare (ETS 15,
1953), precum ∫i Protocolul la aceasta (ETS 49, 1964);
— Conven˛ia european„ privind echivalarea perioadelor
de studii universitare (ETS 21, 1956);
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— Conven˛ia european„ privind recunoa∫terea
academic„ a calific„rilor universitare (ETS 32, 1959);
— Conven˛ia interna˛ional„ cu privire la recunoa∫terea
studiilor, diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior
din statele arabe ∫i europene vecine cu Marea Mediteran„
(1976);
— Conven˛ia privind recunoa∫terea studiilor ∫i
diplomelor Ón materie de Ónv„˛„m‚nt superior Ón statele
din regiunea Europei (1979);
— Conven˛ia european„ cu privire la echivalarea
general„ a perioadelor de studii universitare (ETS 138,
1990),
a) vor aplica prevederile prezentei Conven˛ii Ón
rela˛iile lor reciproce;
b) vor continua s„ pun„ Ón aplicare sus-numitele
Conven˛ii la care sunt p„r˛i Ón rela˛iile lor cu alte statep„r˛i la aceste Conven˛ii, dar care nu sunt p„r˛i la
prezenta Conven˛ie.
2. P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„ nu
devin„ p„r˛i la nici una dintre Conven˛iile men˛ionate la
paragraful 1, la care nu sunt deja p„r˛i, cu excep˛ia
Conven˛iei interna˛ionale cu privire la recunoa∫terea
studiilor, diplomelor ∫i gradelor din Ónv„˛„m‚ntul superior
din statele arabe ∫i europene vecine cu Marea Mediteran„
(1976).
ARTICOLUL XI.5

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare ori de aderare, s„ specifice teritoriul sau
teritoriile pe care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, la o dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ unuia dintre depozitari, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii pe orice alt teritoriu
specificat Ón declara˛ie. Pentru un astfel de teritoriu,
Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii termenului de o lun„ de la data primirii
de c„tre depozitar a unei asemenea declara˛ii.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza celor dou„ paragrafe
anterioare, cu privire la un teritoriu, poate fi retras„
printr-o notificare adresat„ unuia dintre depozitari.
Retragerea va produce efecte Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii termenului de la data primirii
notific„rii de c„tre depozitari.
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ARTICOLUL XI.6

Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie, adres‚nd o notificare unuia dintre
depozit„ri.
2. Denun˛area va produce efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 12 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre depozitar. Asemenea denun˛„ri
nu vor afecta Óns„ hot„r‚rile de recunoa∫tere, luate
anterior, Ón conformitate cu prevederile prezentei
Conven˛ii.
3. Œncetarea sau suspendarea prezentei Conven˛ii, ca
urmare a Ónc„lc„rii de c„tre o parte a unei prevederi
esen˛iale pentru Óndeplinirea scopului sau a obiectului
acesteia, trebuie f„cut„ Ón conformitate cu reglement„rile
interna˛ionale.
ARTICOLUL XI.7

1. Orice stat, Vaticanul sau Comunitatea European„
poate declara, Ón momentul semn„rii sau al depunerii
intrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de
aderare, c„ Ó∫i rezerv„ dreptul s„ nu aplice, Ón parte sau Ón
Óntregime, unul sau mai multe dintre urm„toarele articole
ale prezentei Conven˛ii: art. IV.8, art. V.3, art. VI.3, art. VIII.2
∫i art. IX.3. Nici o alt„ rezerv„ nu poate fi formulat„.
2. Orice parte, care a formulat o rezerv„ Ón
conformitate cu paragraful precedent, o poate retrage,
adres‚nd o notificare unuia dintre depozitari. Retragerea
va produce efecte de la data la care depozitarul a primit
notificarea.
3. O parte care a formulat o rezerv„ Ón leg„tur„ cu o
prevedere a prezentei Conven˛ii nu poate pretinde unei
alte p„r˛i s„ aplice acea prevedere; Ón cazul Ón care
restric˛ia este par˛ial„ sau condi˛ionat„, ea poate solicita
totu∫i aplicarea acelei prevederi Ón m„sura Ón care a
acceptat-o ea Óns„∫i.
ARTICOLUL XI.8

1. Proiectele de amendamente la prezenta Conven˛ie
pot fi adoptate de c„tre Comitetul Conven˛iei cu privire la
recunoa∫terea atestatelor ob˛inute Ón Ónv„˛„m‚ntul
superior Ón statele din regiunea Europei, cu o majoritate
de dou„ treimi din num„rul voturilor exprimate de p„r˛i.
Orice proiect de amendament, adoptat Ón acest mod, va fi
introdus Óntr-un protocol al prezentei Conven˛ii. Protocolul
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va specifica modalit„˛ile Ón care el va intra Ón vigoare, dar,
Ón orice caz, va necesita consim˛„m‚ntul p„r˛ilor care
urmeaz„ s„ adere la el.
2. Nu se admite nici un amendament la sec˛iunea a III-a
a prezentei Conven˛ii, Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 1.
3. Orice propunere de amendamente va fi comunicat„
unuia dintre depozitari, care o va transmite p„r˛ilor cu cel
pu˛in 3 luni Ónainte de Óntrunirea comitetului. Depozitarul
va informa, de asemenea, Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei, precum ∫i Biroul executiv al UNESCO.
ARTICOLUL XI.9

1. Secretarul general al Consiliului Europei, precum ∫i
directorul general al Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru
Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„ vor fi depozitarii prezentei
Conven˛ii.
2. Depozitatul oric„rui document, notificare sau
comunicare va notifica p„r˛ilor la aceast„ Conven˛ie,
precum ∫i altor state ale Consiliului Europei ∫i/sau ale
regiunii europene UNESCO despre:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Ón
confomritate cu prevederile art. XI.2 ∫i XI.3.4;
d) orice rezerv„ formulat„ Ón baza prevederilor
art. XI.7, precum ∫i orice retragere a rezervelor formulate
Ón virtutea prevederilor art. XI.7;
e) orice denun˛are a prezentei Conven˛ii Ón baza
art. XI.6;
f) orice declara˛ie formulat„ Ón conformitate cu
prevederile art. II.1 sau ale art. II.2;
g) orice declara˛ie formulat„ Ón conformitate cu
prevederile art. IV.5;
h) orice solicitare de aderare formulat„ Ón conformitate
cu prevederile art. XI.3;
i) orice propunere f„cut„ Ón conformitate cu
prevederile art. XI.8;
j) orice alt document, notificare sau comunicare
referitoare la prezenta Conven˛ie.
3. Depozitarul care prime∫te o comunicare sau care
trimite o notificare Ón leg„tur„ cu prevederile prezentei
Conven˛ii va informa, imediat, despre acest fapt, cel„lalt
depozitar.
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Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, au semnat, prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Lisabona la 11 aprilie 1997, Ón dou„
exemplare, Ón limbile englez„, ∫i francez„, rus„ ∫i spaniol„,
cele patru texte fiind egal autentice, dintre care unul va fi
depus Ón arhivele Consiliului Europei, iar cel„lalt Ón
arhivele Organiza˛iei Na˛iunilor Unite pentru Educa˛ie,
™tiin˛„ ∫i Cultur„. O copie certificat„ va fi transmis„
fiec„ruia dintre statele la care se face referire la art. XI.1,
precum ∫i Vaticanului. Comunit„˛ii Europene ∫i
Secretariatului Organiza˛iei Na˛iunilor Unite.

Seria Tratatelor europene nr. 121

CONVENﬁIA
PENTRU PROTECﬁIA PATRIMONIULUI
ARHITECTURAL AL EUROPEI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este acela
de a realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Óndeosebi pentru a salvgarda ∫i a promova idealurile ∫i
principiile care sunt patrimoniul lor comun,
Recunosc‚nd c„ patrimoniul arhitectural constituie o
expresie de neÓnlocuit a bog„˛iei ∫i a diversit„˛ii
patrimoniului cultural al Europei, o m„rturie nepre˛uit„ a
trecutului nostru ∫i un bun comun al tuturor europenilor,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia cultural„ european„,
semnat„ la Paris la 19 decembrie 1954, ∫i Óndeosebi primul
articol al acesteia,
Av‚nd Ón vedere Carta european„ a patrimoniului
arhitectural, adoptat„ de Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei la 26 septembrie 1975, ∫i Rezolu˛ia (76)
28 cu privire la adaptarea sistemelor legislative ∫i a
reglement„rilor na˛ionale la exigen˛ele conserv„rii integrate
a patrimoniului arhitectural, adoptat„ la 14 aprilie 1976,
*

Adoptat„ la Granada la 3 octombrie 1985. A intrat Ón vigoare la 1 decembrie 1987.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 157, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 274 din 13 octombrie 1997.
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Av‚nd Ón vedere Recomandarea nr. 880 (1979) a
Adun„rii Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la
conservarea patrimoniului arhitectural,
ﬁin‚nd seama de Recomandarea nr. R (80) 16 a
Comitetului Mini∫trilor c„tre statele membre privind
preg„tirea de specialitate a arhitec˛ilor, urbani∫tilor, a
inginerilor constructori ∫i a peisagi∫tilor, precum ∫i
Recomandarea nr. R (81) 13 a Comitetului Mini∫trilor
privind ac˛iunile ce urmeaz„ a fi Óntreprinse Ón favoarea
unor meserii amenin˛ate cu dispari˛ia Ón cadrul activit„˛ii
artizanale, adoptat„ la 1 iulie 1981,
Reamintind importan˛a transmiterii unui sistem de
referin˛e culturale genera˛iilor viitoare, a amelior„rii
condi˛iilor de via˛„ urban„ ∫i rural„ ∫i a favoriz„rii Ón
acela∫i timp a dezvolt„rii economice, sociale ∫i culturale a
statelor ∫i a regiunilor,
Afirm‚nd importan˛a punerii de acord a principalelor
orient„ri ale unei politici comune care s„ garanteze
salvgardarea ∫i punerea Ón valoare a patrimoniului
arhitectural,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
Definirea patrimoniului arhitectural
ARTICOLUL 1

Œn termenii prezentei Conven˛ii, expresia patrimoniu
arhitectural este considerat„ a cuprinde urm„toarele
bunuri imobile:
1. monumentele: orice realiz„ri deosebit de
remarcabile prin intermediul lor istoric, arheologic,
artistic, ∫tiin˛ific, social sau tehnic, inclusiv instala˛iile sau
elementele decorative care fac parte integrant„ din aceste
realiz„ri;
2. ansamblurile arhitecturale: grup„ri omogene de
construc˛ii urbane sau rurale remarcabile prin interesul
lor istoric, arheologic, artistic, ∫tiin˛ific, social sau tehnic ∫i
Óndeajuns de coerente pentru a face obiectul unei
delimit„ri topografice;
3. siturile: opere combinate ale omului ∫i ale naturii,
par˛ial construite ∫i care constituie spa˛ii Óndeajuns de
caracteristice ∫i omogene pentru a face obiectul unei
delimit„ri topografice, remarcabile prin interesul lor
istoric, arheologic, artistic, ∫tiin˛ific, social sau tehnic.
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Identificarea bunurilor de protejat
ARTICOLUL 2

Œn scopul identific„rii cu precizie a monumentelor,
ansamblurilor arhitecturale ∫i a siturilor susceptibile de a
fi protejate, fiecare parte se angajeaz„ s„ continue
inventarierea acestora, iar Ón cazul Ón care bunurile
respective ar fi amenin˛ate, s„ Óntocmeasc„, Ón cel mai
scurt termen, o documenta˛ie corespunz„toare.
Proceduri legale de protec˛ie
ARTICOLUL 3

Fiecare parte se angajeaz„:
1. s„ instituie un regim legal de protec˛ie a
patrimoniului arhitectural;
2. s„ asigure, Ón cadrul acestui regim ∫i potrivit
modalit„˛ilor specifice fiec„rui stat sau fiec„rei regiuni,
protejarea monumentelor, a ansamblurilor arhitecturale ∫i
a siturilor.
ARTICOLUL 4

Fiecare parte se angajeaz„:
1. s„ aplice, Ón temeiul protec˛iei juridice a bunurilor
considerate, proceduri corespunz„toare de control ∫i de
autorizare;
2. s„ evite ca bunurile protejate s„ fie deteriorate,
degradate sau demolate. Œn aceast„ perspectiv„, fiecare
parte se angajeaz„ s„ introduc„ Ón legisla˛ia sa, dac„ nu
exist„ deja, dispozi˛ii care s„ prevad„:
a) supunerea spre aprobare c„tre autoritatea
competent„ a proiectelor de demolare sau de modificare a
unor monumente deja protejate sau f„c‚nd obiectul unei
proceduri de protec˛ie, precum ∫i a oric„rui proiect care
afecteaz„ mediul lor Ónconjur„tor;
b) supunerea spre aprobare c„tre autoritatea
competent„ a proiectelor care afecteaz„ Ón Óntregime sau
Ón parte un ansamblu arhitectural sau un sit ∫i care
comport„ lucr„ri:
— de demolare a unor cl„diri;
— de construire de noi cl„diri;
— de modific„ri importante, care ar afecta caracterul
ansamblului arhitectural sau al sitului;
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c) posibilitatea autorit„˛ilor publice de a obliga pe
proprietarul unui bun protejat s„ efectueze anumite
lucr„ri sau de a i se substitui, Ón cazul Ón care acesta nu
este Ón m„sur„ s„ le fac„;
d) posibilitatea de a expropria un bun protejat.
ARTICOLUL 5

Fiecare parte se angajeaz„ s„ interzic„ deplasarea
integral„ sau a unei p„r˛i a unui monument protejat, Ón
afara cazului Ón care salvarea material„ a acestuia ar
necesita Ón mod imperativ deplasarea lui. Œn acest caz,
autoritatea competent„ va lua m„surile necesare pentru a
garanta demontarea, mutarea ∫i remontarea lui Óntr-un loc
corespunz„tor.
M„suri complementare
ARTICOLUL 6

Fiecare parte se angajeaz„:
1. s„ prevad„, Ón func˛ie de competen˛ele pe plan
na˛ional, regional sau local ∫i Ón limita bugetelor
disponibile, un sprijin financiar din partea autorit„˛ilor
publice pentru lucr„rile de Óntre˛inere ∫i de restaurare a
patrimoniului arhitectural situat pe teritoriul s„u;
2. s„ recurg„, dac„ este necesar, la m„suri fiscale
susceptibile de a favoriza conservarea acestui patrimoniu;
3. s„ Óncurajeze ini˛iativele particulare Ón materie de
Óntre˛inere ∫i de restaurare a acestui patrimoniu.
ARTICOLUL 7

Fiecare parte se angajeaz„ s„ promoveze m„suri
viz‚nd ameliorarea calit„˛ii mediului Ón jurul
monumentelor ∫i Ón interiorul ansamblurilor arhitecturale
∫i al siturilor.
ARTICOLUL 8

Œn vederea limit„rii riscurilor de degradare fizic„ a
patrimoniului arhitectural, fiecare parte se angajeaz„:
1. s„ sus˛in„ cercetarea ∫tiin˛ific„, Ón vederea
identific„rii ∫i analiz„rii efectelor d„un„toare ale polu„rii
∫i Ón vederea definirii mijloacelor de reducere sau de
eliminare a acestor efecte;
2. s„ ia Ón considerare problemele specifice ale conserv„rii
patrimoniului Ón politicile de combatere a polu„rii.
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Sanc˛iuni
ARTICOLUL 9

Fiecare parte se angajeaz„, potrivit propriilor sale
prerogative, s„ procedeze astfel Ónc‚t infrac˛iunile la
legisla˛ia de protec˛ie a patrimoniului arhitectural s„ fac„
obiectul unor m„suri corespunz„toare ∫i suficiente din
partea autorit„˛ii competente. Aceste m„suri pot antrena,
la nevoie, obliga˛ia pentru autorii infrac˛iunii de a demola
o cl„dire nou„, ilegal construit„, sau de a reda starea
anterioar„ a unui bun protejat.
Politici de conservare
ARTICOLUL 10

Fiecare parte se angajeaz„ s„ adopte politici de
conservare integrat„, care:
1. s„ includ„ protec˛ia patrimoniului arhitectural
printre obiectivele esen˛iale ale amenaj„rii teritoriului ∫i
ale urbanismului ∫i s„ asigure luarea Ón considerare
a acestui imperativ Ón diversele stadii de elaborare a
planurilor de amenajare ∫i a procedurilor de autorizare a
lucr„rilor;
2. s„ promoveze programe de restaurare ∫i de
Óntre˛inere a patrimoniului arhitectural;
3. s„ fac„ din conservarea, animarea ∫i punerea Ón
valoare a patrimoniului arhitectural un element major al
politicilor Ón materie de cultur„, de mediu ∫i de amenajare
a teritoriului;
4. s„ favorizeze, atunci c‚nd este posibil, Ón cadrul
proceselor de amenajare a teritoriului ∫i de urbanism,
conservarea ∫i folosirea cl„dirilor a c„ror importan˛„ nu ar
justifica o protec˛ie Ón sensul prevederilor art. 3
paragraful 1 al prezentei Conven˛ii, dar care ar prezenta o
valoare din punct de vedere al integr„rii Ón mediul urban
sau rural ori al cadrului de via˛„;
5. s„ favorizeze aplicarea ∫i dezvoltarea tehnicilor ∫i
materialelor tradi˛ionale, indispensabile pentru viitorul
patrimoniului.
ARTICOLUL 11

Fiecare parte se angajeaz„ s„ favorizeze, Ón condi˛iile
respect„rii caracterului arhitectural ∫i istoric al
patrimoniului:
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— folosirea bunurilor protejate, Ón func˛ie de cerin˛ele
vie˛ii contemporane;
— adaptarea, atunci c‚nd aceasta se dovede∫te
oportun„, a unor cl„diri vechi pentru utiliz„ri noi.
ARTICOLUL 12

Recunosc‚nd interesul de a facilita vizitarea de c„tre
public a bunurilor protejate, fiecare parte se angajeaz„ s„
procedeze asftel Ónc‚t consecin˛ele acestei deschideri
pentru public, Óndeosebi amenaj„rile de acces, s„ nu aduc„
prejudicii caracterului arhitectural ∫i istoric al acestor
bunuri ∫i al Ómprejurimilor lor.
ARTICOLUL 13

Œn scopul de a facilita aplicarea acestor politici, fiecare
parte se angajeaz„ s„ dezvolte, Ón condi˛iile proprii ale
organiz„rii sale politice ∫i administrative, cooperarea
efectiv„, la toate e∫aloanele, Óntre servicii responsabile
pentru conservare, activitate cultural„, mediu ∫i
amenajarea teritoriului.
Participare ∫i asocia˛ii
ARTICOLUL 14

Œn vederea sprijinirii ac˛iunii autorit„˛ilor publice, Ón
direc˛ia cunoa∫terii, protec˛iei, restaur„rii, Óntre˛inerii,
gestiunii ∫i promov„rii patrimoniului arhitectural, fiecare
parte se angajeaz„:
1. s„ instituie, Ón diversele stadii ale proceselor de decizie,
structuri de informare, de consultare ∫i de colaborare Óntre
stat, colectivit„˛i locale, institu˛ii ∫i asocia˛ii culturale ∫i public;
2. s„ favorizeze dezvoltarea mecenatului ∫i a
asocia˛iilor f„r„ scop lucrativ care activeaz„ Ón domeniu.
Informare ∫i formare
ARTICOLUL 15

Fiecare parte se angajeaz„:
1. s„ pun„ Ón valoare, Ón opinia public„, conservarea
patrimoniului arhitectural, at‚t ca element al identit„˛ii
culturale, c‚t ∫i ca surs„ de inspira˛ie ∫i de creativitate
pentru genera˛iile prezente ∫i viitoare;

177

2. s„ promoveze Ón acest scop politici de informare ∫i de
sensibilizare, Óndeosebi cu ajutorul tehnicilor moderne de
difuzare ∫i de popularizare, av‚nd, Óntre altele, drept obiectiv:
a) s„ trezeasc„ ∫i s„ sporeasc„ sensibilitatea publicului,
Ónc„ de la v‚rsta ∫colar„, fa˛„ de ocrotirea patrimoniului,
calitatea mediului construit ∫i expresia arhitectural„;
b) s„ pun„ Ón eviden˛„ unitatea patrimoniului cultural
∫i a leg„turilor dintre arhitectur„, arte, tradi˛ii populare ∫i
moduri de via˛„, la nivel european, na˛ional sau regional.
ARTICOLUL 16

Fiecare parte se angajeaz„ s„ favorizeze preg„tirea
pentru diferite profesii ∫i meserii implicate Ón conservarea
patrimoniului arhitectural.
Coordonarea european„ a politicilor de conservare
ARTICOLUL 17

P„r˛ile se angajeaz„ s„ fac„ schimb de informa˛ii
asupra politicilor lor de conservare, Ón ceea ce prive∫te:
1. definirea metodelor Ón materie de inventariere,
protec˛ie ∫i conservare a bunurilor, ˛in‚nd seama de
evolu˛ia istoric„ ∫i de cre∫terea progresiv„ a patrimoniului
arhitectural;
2. modalit„˛ile de conciliere optim„ a imperativelor
ocrotirii patrimoniului arhitectural cu cerin˛ele actuale ale
vie˛ii economice, sociale ∫i culturale;
3. posibilit„˛ile oferite de noile tehnologii Ón privin˛a
identific„rii ∫i Ónregistr„rii, combaterii degrad„rii
materialelor, cercet„rii ∫tiin˛ifice, a lucr„rilor de restaurare
∫i a modalit„˛ilor de administrare ∫i de promovare a
patrimoniului arhitectural;
4. mijloacele de promovare a crea˛iei arhitecturale,
care s„ asigure contribu˛ia epocii noastre la dezvoltarea
patrimoniului Europei.
ARTICOLUL 18

P„r˛ile se angajeaz„ s„ Ó∫i acorde, ori de c‚te ori este
necesar, asisten˛„ tehnic„ mutual„ const‚nd Ón schimburi
de experien˛„ ∫i de speciali∫ti Ón materie de conservare a
patrimoniului arhitectural.
ARTICOLUL 19

P„r˛ile se angajeaz„ s„ favorizeze, Ón cadrul legisla˛iilor
na˛ionale de profil sau al acordurilor interna˛ionale prin
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care sunt legate, schimburile europene de speciali∫ti Ón
conservarea patrimoniului arhitectural, inclusiv Ón
domeniul form„rii permanente.
ARTICOLUL 20

Œn scopul aplic„rii prezentei Conven˛ii, un comitet de
exper˛i, instituit de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei Ón temeiul art. 17 din Statutul Consiliului
Europei, este Ómputernicit s„ urm„reasc„ aplicarea
Conven˛iei ∫i, Óntre altele:
1. s„ prezinte periodic Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei un raport asupra situa˛iei politicilor
de conservare a patrimoniului arhitectural Ón statele p„r˛i
la Conven˛ie, aplic„rii principiilor enun˛ate de aceasta ∫i
propriilor sale activit„˛i;
2. s„ propun„ Comitetului Mini∫trilor al Consiliului
Europei orice m„suri viz‚nd aplicarea prevederilor
Conven˛iei, inclusiv Ón domeniul activit„˛ii multilaterale Ón
materie de revizuire sau de amendare a Conven˛iei,
precum ∫i de informare a publicului cu privire la
obiectivele Conven˛iei;
3. s„ fac„ recomand„ri Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei cu privire la invitarea unor state
nemembre ale Consiliului Europei de a adera la
Conven˛ie.
ARTICOLUL 21

Prevederile prezentei Conven˛ii nu prejudiciaz„
aplicarea prevederilor corespunz„toare mai favorabile
protec˛iei bunurile enumerate la art. 1, con˛inute Ón:
— Conven˛ia privind protec˛ia partimoniului mondial,
cultural ∫i natural din 16 noiembrie 1972;
— Conven˛ia european„ pentru protec˛ia patrimoniului
arheologic din 6 mai 1969.
Clauze finale
ARTICOLUL 22

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi
supus„ ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele
de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
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data la care trei state membre ale Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin
Conven˛ie, conform prevederilor paragrafului precedent.
3. Ea va intra Ón vigoare, Ón orice stat membru care Ó∫i
va exprima consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Conven˛ie,
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de 3 luni de la data depunerii intrumentului de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 23

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, precum
∫i Comunitatea Economic„ European„ s„ adere la prezenta
Conven˛ie, printr-o hot„r‚re luat„ cu majoritatea prev„zut„
la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei ∫i cu
unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante care au
drept de reprezentare Ón comitet.
2. Pentru orice stat aderent sau pentru Comunitatea
Economic„ European„ Ón caz de aderare, Conven˛ia va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 24

1. Orice stat poate men˛iona, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, teritoriul
(teritoriile) la care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate extinde, Ón orice moment ulterior,
printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, aplicarea prezentei Conven˛ii la orice
alt teritoriu men˛ionat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare, Ón ceea ce prive∫te acest teritoriu, Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul celor dou„
paragrafe precedente poate fi retras„ Ón privin˛a oric„rui
teritoriu men˛ionat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
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ARTICOLUL 25

1. Orice stat poate declara, Ón momentul semn„rii sau
la depunerea instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, c„ Ó∫i rezerv„
dreptul de a nu se conforma integral sau par˛ial
prevederilor art. 4 lit. c) ∫i d). Nici o alt„ rezerv„ nu este
admis„.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón
temeiul paragrafului precedent o poate retrage, total sau
par˛ial, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiv„ la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Partea care a formulat rezerva Ón privin˛a prevederii
men˛ionate la primul paragraf de mai sus nu poate
pretinde aplicarea acestei prevederi de c„tre o alt„ parte;
ea poate totu∫i, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„,
s„ pretind„ aplicarea prevederii Ón m„sura Ón care ea a
acceptat-o.
ARTICOLUL 26

1. Orice parte poate denun˛a Ón orice moment prezenta
Conven˛ie, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei.
2. Denun˛area devine efectiv„ Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 27

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, oric„rui stat care
a aderat la prezenta Conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Economice
Europene, Ón caz de aderare:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui intrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 22, 23 ∫i 24 din aceasta;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Drept pentru care subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Granada la 3 octombrie 1985, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón

181

arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copii autentificate
fiec„rui stat membru al Consiliului Europei, precum ∫i
oric„rui stat sau Comunit„˛ii Economice Europene, care
sunt invitate s„ adere la prezenta Conven˛ie.

Seria Tratatelor europene nr. 143

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU PROTECﬁIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC
(REVIZUIT√)*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, semnatare ale
prezentei Conven˛ii (revizuit„),
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este acela
de a realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
pentru a salvgarda ∫i a promova idealurile ∫i principiile
care sunt patrimoniul lor comun,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia cultural„ european„,
semnat„ la Paris la 19 decembrie 1954, ∫i Óndeosebi
articolele sale 1 ∫i 5,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia pentru salvgardarea
patrimoniului arhitectural al Europei, semnat„ la Granda
la 3 octombrie 1985,
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia europan„ privind
infrac˛iunile asupra bunurilor culturale, semnat„ la Delphi
la 23 iulie 1985,
Av‚nd Ón vedere recomand„rile Adun„rii parlamentare
referitoare la arheologie, Óndeosebi recomand„rile nr. 848
(1978), nr. 921 (1981) ∫i nr. 1.072 (1988),
Av‚nd Ón vedere Recomandarea nr. R (89) 5 referitoare la
protec˛ia ∫i valorificarea patrimoniului arheologic Ón contextul
opera˛iunilor de amenajare a teritoriului urban ∫i rural,
*

Adoptat la Valetta la 16 ianuarie 1992. A intrat Ón vigoare la 25 mai 1995.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 150 din 24 iulie 1997, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 175 din 29 iulie 1997.

182

Reamintind c„ patrimoniul arheologic este un element
esen˛ial pentru cunoa∫terea trecutului civiliza˛iilor,
Recunosc‚nd c„ patrimoniul arheologic european,
m„rturie a unei str„vechi istorii, este supus unor grave
amenin˛„ri de degradare, at‚t prin Ónmul˛irea marilor
lucr„ri de amenajare, c‚t ∫i datorit„ riscurilor naturale,
s„p„turilor clandestine ori lipsite de caracter ∫tiin˛ific sau
insuficientei inform„ri a publicului,
Afirm‚nd necesitatea de a introduce, acolo unde nu
exist„, procedurile de control administrativ ∫i ∫tiin˛ific
care se impun ∫i de a integra preocup„rile de protec˛ie a
patrimoniului arheologic Ón politicile de amenajare urban„
∫i rural„ ∫i de dezvoltare cultural„,
Subliniind c„ r„spunderea pentru ocrotirea
patrimoniului arheologic revine nu numai statului direct
interesat, ci ∫i tuturor ˛„rilor europene, Ón vederea reducerii
riscurilor de degradare ∫i pentru a promova conservarea lui
prin Óncurajarea schimburilor de speciali∫ti ∫i de experien˛„,
Constat‚nd necesitatea de a completa principiile
formulate de Conven˛ia european„ pentru protec˛ia
patrimoniului arheologic, semnat„ la Londra la 6 mai
1969, ca urmare a evolu˛iei politicilor de amenajare
teritorial„ Ón ˛„rile europene.
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
Definirea patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 1

1. Scopul prezentei Conven˛ii (revizuit„) este de a proteja
patrimoniul arheologic ca surs„ a memoriei colective
europene ∫i ca instrument de studiu istoric ∫i ∫tiin˛ific.
2. Œn acest scop, sunt considerate drept elemente ale
patrimoniului arheologic toate vestigiile, bunurile ∫i alte
urme ale existen˛ei omenirii Ón trecut a (ale) c„ror):
(i) salvgardare ∫i studiu permit redarea evolu˛iei
istoriei omenirii ∫i a rela˛iei sale cu mediul natural;
(ii) principalele mijloace de informare le constituie
s„p„turile ∫i descoperirile, precum ∫i alte metode de
cercetare asupra umanit„˛ii ∫i mediului Ónconjur„tor;
(iii) amplasarea se situeaz„ Ón orice spa˛iu ce ˛ine de
jurisdic˛ia p„r˛ilor.
3. Œn patrimoniul arheologic sunt incluse structurile,
construc˛iile, ansamblurile arhitecturale, siturile amenajate,
m„rturiile mobile, monumente de alt„ natur„, precum ∫i
contextul lor, fie c„ se situeaz„ Ón sol sau sub ap„.
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Identificarea patrimoniului ∫i m„suri de protec˛ie
ARTICOLUL 2

Fiecare parte se angajeaz„ s„ pun„ Ón aplicare, potrivit
modalit„˛ilor specifice fiec„rui stat, un regim juridic de
protec˛ie a patrimoniului arheologic, care s„ prevad„:
(i) ˛inerea unei eviden˛e a patrimoniului s„u
arheologic ∫i clasarea unor monumente sau zone protejate;
(ii) constituirea unor rezerva˛ii arheologice, chiar f„r„
vestigii vizibile la suprafa˛„ sau sub ap„, pentru
conservarea unor m„rturii materiale care s„ poat„ fi
studiate de c„tre genera˛iile viitoare;
(iii) obliga˛ia pentru descoperitor de a semnala
autorit„˛ilor competente descoperirea Ónt‚mpl„toare a
unor elemente ale patrimoniului arheologic ∫i de a le pune
la dispozi˛ie pentru examinare.
ARTICOLUL 3

Œn vederea ocrotirii patrimoniului arheologic ∫i pentru
garantarea semnifica˛iei ∫tiin˛ifice a opera˛iunilor de
cercetare arheologic„, fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ instituie proceduri de autorizare ∫i de control al
s„p„turilor ∫i al altor activit„˛i arheologice, Ón scopul:
a) de a preveni orice s„p„tur„ sau de plasare ilicit„ a
unor elemente ale patrimoniului arheologic;
b) de a asigura Óntreprinderea s„p„turilor ∫i a
prospec˛iunilor arheologice Óntr-o manier„ ∫tiin˛ific„ ∫i sub
rezerva:
— folosirii unor metode de investiga˛ie nedistructive,
ori de c‚te ori este posibil;
— ca elementele patrimoniului arheologic s„ nu fie
exhumate Ón timpul s„p„turilor sau l„sate expuse Ón
timpul sau dup„ efectuarea acestora f„r„ luarea unor
m„suri corespunz„toare pentru prezervarea, conservarea ∫i
gestiunea lor;
(ii) s„ vegheze ca s„p„turile ∫i alte tehnici poten˛ial
distructive s„ nu fie practicate dec‚t de c„tre persoane
calificate ∫i abilitate Ón acest scop;
(iii) s„ supun„ unei autoriz„ri prealabile specifice, Ón
cazurile prev„zute de legisla˛ia intern„ a fiec„rui stat,
folosirea detectoarelor de metale sau a altor echipamente
de detec˛ie sau procedee de cercetare arheologic„.
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ARTICOLUL 4

Fiecare parte se angajeaz„ s„ aplice m„suri de
protec˛ie fizic„ a patrimoniului arheologic, care s„
prevad„, Ón func˛ie de Ómprejur„ri:
(i) achizi˛ionarea sau protejarea prin alte mijloace
corespunz„toare, de c„tre autorit„˛ile publice, a spa˛iilor
destinate constituirii unor rezerva˛ii arheologice;
(ii) conservarea ∫i Óntre˛inerea patrimoniului
arheologic, de preferin˛„ pe locul lui de origine;
(iii) amenajarea unor depozite corespunz„toare pentru
vestigiile arheologice deplasate din locul lor de origine.
Conservarea integrat„ a patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 5

Fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ Óncerce concilierea ∫i articularea cerin˛elor
specifice ale arheologiei ∫i, respectiv, ale amenaj„rii
teritoriului, urm„rind ca arheologii s„ participe la:
a) elaborarea politicilor de planificare, Ón vederea
stabilirii unor strategii echilibrate de protec˛ie, conservare
∫i punere Ón valoare a siturilor ce prezint„ un interes
arheologic;
b) derularea programelor de amanajare Ón diversele lor
faze;
(ii) s„ asigure consult„ri sistematice Óntre arheologi,
urbani∫ti ∫i speciali∫ti Ón amenajarea teritoriului, pentru a
permite:
a) modificarea planurilor de amenajare susceptibile de
a altera patrimoniul arheologic;
b) acordarea timpului ∫i a mijloacelor necesare
efectu„rii unui studiu ∫tiin˛ific corespunz„tor asupra
sitului, cu publicarea rezultatelor;
(iii) s„ vegheze ca studiile de impact asupra mediului
∫i hot„r‚rile ce rezult„ din acestea s„ ˛in„ Ón Óntregime
seama de siturile arheologice ∫i de contextul lor;
(iv) s„ prevad„, Ón cazurile Ón care elemente ale
patrimoniului arheologic au fost g„site cu ocazia unor
lucr„ri de amenajare ∫i c‚nd aceasta se dovede∫te posibil,
conservarea Ón situ a acestor elemente;
(v) s„ fac„ astfel Ónc‚t deschiderea pentru public a
siturilor arheologice, Óndeosebi amenaj„rile pentru
primirea unui num„r mare de vizitatori, s„ nu aduc„
prejudicii caracterul arheologic ∫i ∫tiin˛ific al acestor situri
∫i al Ómprejurimilor lor.
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Finan˛area cercet„rii ∫i a conserv„rii arheologice
ARTICOLUL 6

Fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ prevad„ un sprijin material din partea
autorit„˛ilor publice na˛ionale, regionale sau locale, pentru
cercetarea arheologic„, Ón func˛ie de competen˛ele lor;
(ii) s„ sporeasc„ mijloacele materiale la dispozi˛ia
arheologiei preventive:
a) dispun‚nd m„suri corespunz„toare care s„ prevad„, Ón
cazul marilor lucr„ri de amanajare public„ sau private,
suportarea integral„, din fonduri provenind din sectorul
public sau, dup„ caz, din sectorul privat, a costurilor oric„rei
opera˛iuni arheologice necesare, legate de aceste lucr„ri;
b) incluz‚nd Ón bugetele acestor lucr„ri, al„turi de
studiile de impact impuse de preocup„rile privind mediul ∫i
amenajarea teritoriului, studiile ∫i prospec˛iunile arheologice
prealabile, documentele ∫tiin˛ifice de sintez„, precum ∫i
comunic„rile ∫i publica˛iile complete asupra descoperirilor.
Colectarea ∫i difuzarea informa˛iei ∫tiin˛ifice
ARTICOLUL 7

Œn vederea facilit„rii studiului ∫i a difuz„rii
cuno∫tin˛elor asupra descoperirilor arheologice, fiecare
parte se angajeaz„:
(i) s„ realizeze ∫i s„ actualizeze anchetele, inventarele
∫i cartografia siturilor arheologice din spa˛iile supuse
jurisdic˛iei sale;
(ii) s„ adopte orice dispozi˛ii practice Ón vederea
ob˛inerii, Ón urma opera˛iunilor arheologice, a unui
document ∫tiin˛ific de sintez„ publicabil, prealabil
necesarei difuz„ri integrale a studiilor specializate.
ARTICOLUL 8

Fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ faciliteze schimbul, pe plan na˛ional sau
interna˛ional, de elemente ale patrimoniului arheologic Ón
scopuri ∫tiin˛ifice profesionale, dispun‚nd, totodat„,
m„surile necesare pentru ca aceast„ circula˛ie s„ nu aduc„
Ón nici un fel prejudicii valorii culturale ∫i ∫tiin˛ifice a
acestor elemente;
(ii) s„ Óncurajeze schimburile de informa˛ii asupra
cercet„rilor arheologice ∫i s„p„turilor Ón curs de execu˛ie ∫i
s„ contribuie la organizarea unor programe interna˛ionale
de cercetare.
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Sensibilizarea publicului
ARTICOLUL 9

Fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ Óntreprind„ ac˛iuni educative de natur„ a trezi ∫i
a dezvolta Ón opinia public„ con∫tiin˛a valorii
patrimoniului arheologic, pentru cunoa∫terea trecutului ∫i
a pericolelor ce amenin˛„ acest patrimoniu;
(ii) s„ promoveze accesul publicului la elementele
importante ale patrimoniului s„u arheologic, Óndeosebi la
situri, ∫i s„ Óncurajeze expunerea public„ a unor bunuri
arheologice selec˛ionate.
Prevenirea circula˛iei ilicite a elementelor patrimoniului arheologic
ARTICOLUL 10

Fiecare parte se angajeaz„:
(i) s„ organizeze schimbul de informa˛ii dintre
autorit„˛ile publice competente ∫i institu˛iile ∫tiin˛ifice
asupra s„p„turilor ilicite constatate;
(ii) s„ aduc„ la cuno∫tin˛„ forurilor competente ale
statului de origine, parte la aceast„ Conven˛ie (revizuit„),
orice ofer„ suspect„ de a proveni din s„p„turi ilicite sau
din deturnare de la s„p„turi oficiale, Ómpreun„ cu toate
preciz„rile necesare relative la aceasta;
(iii) Ón ceea ce prive∫te muzeele ∫i alte institu˛ii
similare, a c„ror politic„ de achizi˛ii este supus„
controlului statului, s„ ia m„surile necesare pentru ca
acestea s„ nu achizi˛ioneze elemente de patrimoniu
arheologic suspecte de a proveni din descoperiri
necontrolate, din s„p„turi ilicite sau din deturn„ri din
s„p„turi oficiale;
(iv) pentru muzeele ∫i alte institu˛ii similare, situate pe
teritoriul unei p„r˛i, dar a c„ror politic„ de achizi˛ii nu
este supus„ controlului statului:
a) s„ le transmit„ textul prezentei Conven˛ii (revizuit„);
b) s„ nu precupe˛easc„ nici un efort pentru a asigura
respectarea de c„tre aceste muzee ∫i institu˛ii a
principiilor formulate Ón paragraful (iii) de mai sus;
(v) s„ restr‚ng„ pe c‚t este cu putin˛„, prin ac˛iuni
educative, de informare, de vigilen˛„ ∫i de cooperare,
circula˛ia elementelor patrimoniului arheologic provenind
din descoperiri necontrolate, din s„p„turi ilicite sau din
deturn„ri din s„p„turi oficiale.
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ARTICOLUL 11

Nici o prevedere a prezentei Conven˛ii (revizuit„) nu
aduce atingere tratatelor bilaterale sau multilaterale care
exist„ sau vor putea exista Óntre p„r˛i, cu privire la
circula˛ia ilicit„ a elementelor de patrimoniu arheologic
sau la restituirea lor proprietarului legitim.
Asisten˛„ tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ mutual„
ARTICOLUL 12

P„r˛ile se angajeaz„:
(i) s„ Ó∫i acorde reciproc asisten˛„ tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„
const‚nd Ón schimb de experien˛„ ∫i de exper˛i Ón
problemele relative la patrimoniul arheologic;
(ii) s„ favorizeze, Ón cadrul legisla˛iilor na˛ionale de
profil sau al acordurilor interna˛ionale prin care sunt
legate, schimburile de speciali∫ti Ón conservarea
patrimoniului arheologic, inclusiv Ón domeniul educa˛iei
permanente.
Controlul aplic„rii Conven˛iei (revizuite)
ARTICOLUL 13

Œn scopul aplic„rii prezentei Conven˛ii (revizuit„), un
comitet de exper˛i, instituit de c„tre Comitetul Mini∫trilor
al Consiliului Europei Ón temeiul art. 17 al Statutului
Consiliului Europei, este Ómputernicit s„ urm„reasc„
aplicarea Conven˛iei (revizuit„) ∫i, Óntre altele:
(i) s„ supun„ periodic Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei un raport privind situa˛ia politicilor de
protec˛ie a patrimoniului arheologic Ón statele contractante
ale Conven˛iei (revizuit„) ∫i aplicarea principiilor pe care
aceasta le enun˛„;
(ii) s„ propun„ Comitetului Mini∫trilor al Consiliului
Europei orice m„suri viz‚nd aplicarea prevederilor
Conven˛iei (revizuit„), inclusiv Ón domeniul activit„˛ilor
multilaterale Ón materie de revizuire sau de amendare a
Conven˛iei (revizuit„), precum ∫i Ón materie de informare
a publicului asupra obiectelor Conven˛iei (revizuit„);
(iii) s„ fac„ recomand„ri Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei cu privire la invitarea unor state
nemembre ale Consiliului Europei de a adera la prezenta
Conven˛ie (revizuit„).
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Clauze finale
ARTICOLUL 14

1. Prezenta Conven˛ie (revizuit„) este deschis„ spre
semnare de c„tre statele membre ale Consiliului Europei ∫i
alte state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„.
Ea va fi supus„ ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Un stat parte la Conven˛ia european„ pentru
protec˛ia patrimoniului arheologic, semnat„ la Londra la
6 mai 1969, nu poate depune instrumentul s„u de
ratificare, de acceptare sau de aprobare, dac„ nu a
denun˛at sus-men˛ionata Conven˛ie sau dac„ nu o denun˛„
simultan.
3. Prezenta Conven˛ie (revizuit„) va intra Ón vigoare la
6 luni de la data la care patru state, dintre care cel pu˛in
trei state membre ale Consiliului Europei, Ó∫i vor fi
exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin aceast„
Conven˛ie (revizuit„), conform prevederilor paragrafelor
precedente.
4. Œn cazul Ón care, Ón aplicarea celor dou„ paragrafe
precedente, efectele denun˛„rii Conven˛iei din 6 mai 1969
∫i intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii (revizuit„) nu
ar fi simultane, un stat contractant poate declara, la
depunerea instrumentului s„u de ratificare, de acceptare
sau de aprobare, c„ va continua s„ aplice Conven˛ia din
6 mai 1969 p‚n„ la intrarea Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii (revizuit„).
5. Prezenta Conven˛ie (revizuit„) va intra Ón vigoare Ón
oricare stat semnatar care Ó∫i va fi exprimat ulterior
consim˛„m‚ntul de a se considera legat de prevederile ei,
la 6 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 15

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
(revizuit„), Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va
putea invita orice alt stat nemembru al Consiliului
Europei, precum ∫i Comunitatea Economic„ European„ s„
adere la prezenta Conven˛ie (revizuit„) printr-o hot„r‚re
luat„ cu majoritatea de voturi prev„zut„ la art. 20 d) din
Statutul Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea
reprezentan˛ilor statelor contractante care au drept de
reprezentare Ón comitet.
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2. Pentru orice stat aderent sau pentru Comunitatea
Economic„ European„, Ón cazul ader„rii, Conven˛ia
(revizuit„) va intra Ón vigoare la 6 luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 16

1. Orice stat poate men˛iona, cu ocazia semn„rii sau a
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, teritoriul (teritoriile) la care se
va aplica prezenta Conven˛ie (revizuit„).
2. Orice stat poate extinde, Ón orice moment ulterior,
printr-o declara˛ie adresat„ Secretarul general al
Consiliului Europei, aplicarea prezentei Conven˛ii
(revizuit„) la orice alt teritoriu men˛ionat Ón declara˛ie.
Conven˛ia (revizuit„) va intra Ón vigoare, Ón privin˛a
acestui teritoriu, la 6 luni de la data declara˛iei de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón privin˛a
oric„rui teritoriu men˛ionat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o
notificare adresat„ Secretarului general. Retragerea devine
efectiv„ la 6 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general.
ARTICOLUL 17

1. Orice parte poate denun˛a, Ón orice moment,
prezenta Conven˛ie (revizuit„), adres‚nd o notificare
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area devine efectiv„ la 6 luni de la data
primirii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 18

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state
p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, precum ∫i oric„rui
stat sau Comunit„˛ii Economice Europene, care a aderat sau
care a fost invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie (revizuit„):
(i) orice semnare;
(ii) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
(iii) orice dat„ de intrare Ón vigoare a acestei Conven˛ii
(revizuit„), Ón conformitate cu prevederile art. 14, 15 ∫i 16;
(iv) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie (revizuit„).
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Drept pentru care, subsemna˛ii, legal autoriza˛i Ón
acest scop au semnat prezenta Conven˛ie (revizuit„).
Œntocmit„ la La Valetta, la 16 ianuarie 1992, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i valabilitate,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii autentificate fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei, celorlalte state p„r˛i la
Conven˛ia cultural„ european„, precum ∫i oric„rui stat
nemembru sau Comunit„˛ii Economice Europene, invitat(„)
s„ adere la prezenta Conven˛ie (revizuit„).

Seria Tratatelor europene nr. 147

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ASUPRA COPRODUCﬁIILOR CINEMATOGRAFICE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, semnatare ale
prezentei conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este s„
realizeze o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i pentru a
ap„ra ∫i a promova idealurile ∫i principiile care alc„tuiesc
patrimoniul lor comun,
Consider‚nd c„ libertatea de crea˛ie ∫i libertatea de
expresie constituie elemente fundamentale ale acestor
principii,
Consider‚nd c„ protec˛ia divesit„˛ii culturale a
diferitelor ˛„ri europene este una dintre ˛intele Conven˛iei
culturale europene,
Consider‚nd c„, fiind instrumente de crea˛ie ∫i de
expresie ale diversit„˛ii culturale la scar„ european„,
coproduc˛iile cinematografice trebuie consolidate,
Atente s„ dezvolte principiile men˛ionate ∫i amintind
recomand„rile Comitetului de Mini∫tri legate de
* Adoptat„ la Strasbourg Ón 2 octombrie 1992. A intrat Ón vigoare la 1 aprilie 1994.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 28 din 16 ianuarie 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2002.

191

cinematograf ∫i audiovizual, mai ales Recomandarea
nr. R (86) 3 privind promovarea produc˛iei audiovizuale Ón
Europa,
Recunosc‚nd c„ Ónfiin˛area Fondului european de
sprijin pentru coproducerea ∫i difuzarea de opere de
crea˛ie cinematografic„ ∫i audiovizual„ r„spunde
preocup„rii de a Óncuraja coproduc˛iile cinematografice
europene ∫i c„ astfel a fost dat un nou impuls dezvolt„rii
Ón Europa a coproduc˛iilor cinematografice,
Hot„r‚te s„ realizeze acest obiectiv cultural prin
eforturi comune, Ón vederea cre∫terii produc˛iei ∫i definirii
unor reguli care s„ se armonizeze cu ansamblul
coproduc˛iilor cinematografice multilaterale europene,
Consider‚nd c„ adoptarea de reguli comune tinde s„
reduc„ constr‚ngerile ∫i s„ favorizeze cooperarea
european„ Ón domeniul coproduc˛iilor cinematografice,
Au c„zut de acord asupra urm„toarelor:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Scopul Conven˛iei
P„r˛ile la prezenta Conven˛ie se angajeaz„ s„
Óncurajeze dezvoltarea coproduc˛iilor cinematografice
europene conform dispozi˛iilor de mai jos.
ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare
1. Prezenta Conven˛ie reglementeaz„ rela˛iile dintre
statele p„r˛i Ón domeniul coproduc˛iilor multilaterale care
Ó∫i au originea pe teritoriul p„r˛ilor.
2. Prezenta Conven˛ie se aplic„:
a) coproduc˛iilor care reunesc cel pu˛in 3 coproduc„tori
stabili˛i Ón 3 state p„r˛i diferite, semnatare ale Conven˛iei;
b) coproduc˛iilor care reunesc cel pu˛in 3 coproduc„tori
stabili˛i Ón 3 state p„r˛i diferite, semnatare ale Conven˛iei,
precum ∫i unul sau mai mul˛i coproduc„tori care nu
este/nu sunt stabilit/stabili˛i Ón statele men˛ionate. Aportul
total al coproduc„torilor care nu sunt stabili˛i Ón statele
p„r˛i la Conven˛ie nu poate totu∫i dep„∫i 30% din costul
total al coproduc˛iei.
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Œn toate cazurile prezenta Conven˛ie nu se poate aplica
dec‚t dac„ opera coprodus„ corespunde defini˛iei operei
cinematografice europene, astfel cum este formulat„ la
art. 3 paragraful 3.
3. Dispozi˛iile acordurilor bilaterale Óncheiate Óntre
p„r˛ile la prezenta Conven˛ie r„m‚n aplicabile
coproduc˛iilor bilaterale.
Œn cazul coproduc˛iilor multilaterale dispozi˛iile
prezentei Conven˛ii au prioritate fa˛„ de cele ale
acordurilor bilaterale Óncheiate Óntre ˛„rile p„r˛i la
Conven˛ie. Dispozi˛iile privind coproduc˛iile bilaterale
r„m‚n Ón vigoare dac„ nu se opun dispozi˛iilor prezentei
Conven˛ii.
4. Œn cazul absen˛ei oric„rui acord reglement‚nd
rela˛iile bilaterale de coproduc˛ie Óntre dou„ state p„r˛i la
prezenta Conven˛ie, aceasta se aplic„ ∫i coproduc˛iilor
bilaterale, cu excep˛ia situa˛iei Ón care una dintre p„r˛ile
interesate emite o rezerv„, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 20.
ARTICOLUL 3

Defini˛ii
Œn scopul aplic„rii prezentei Conven˛ii:
a) termenul oper„ cinematografic„ desemneaz„ operele
de orice durat„ ∫i pe orice suport, Ón special operele
cinematografice de fic˛iune, de anima˛ie ∫i documentarele,
conforme cu dispozi˛iile privind industria cinematografic„
din fiecare ˛ar„ parte interesat„, opere menite s„ fie
difuzate Ón s„lile de cinematograf;
b) termenul coproduc„tori desemneaz„ societ„˛i de
produc˛ie cinematografic„ sau produc„tori stabili˛i Ón
statele p„r˛i la prezenta Conven˛ie ∫i lega˛i printr-un
contract de coproduc˛ie;
c) termenul oper„ cinematografic„ european„
desemneaz„ operele cinematografice Óndeplinind condi˛iile
stabilite Ón anexa nr. II care face parte integrant„ din
prezenta Conven˛ie;
d) termenul coproduc˛ie multilateral„ desemneaz„ o
oper„ cinematografic„ produs„ de cel pu˛in
3 coproduc„tori, astfel cum au fost defini˛i la art. 2
paragraful 2.
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CAPITOLUL II
REGULI APLICABILE COPRODUCﬁIILOR
ARTICOLUL 4

Asimilarea la filmele na˛ionale
1. Operele cinematografice europene realizate Ón
coproduc˛ie multilateral„ ∫i ˛in‚nd de prezenta Conven˛ie
se bucur„ de drept de avantajele acordate filmelor
na˛ionale Ón virtutea dispozi˛iilor legislative ∫i
reglement„rilor Ón vigoare Ón fiecare stat parte la
Conven˛ie, participant la respectiva coproduc˛ie.
2. Avantajele sunt acordate fiec„rui coproduc„tor de
c„tre statul parte Ón care acesta este stabilit, Ón condi˛iile ∫i
Ón limitele prev„zute de dispozi˛iile legislative ∫i de
punerea Ón aplicare a legii statului parte respectiv ∫i
conform dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 5

Modalit„˛i de admitere la regimul de coproduc˛ie
1. Orice coproducere de opere cinematografice trebuie
s„ primeasc„ aprobarea autorit„˛ilor competente ale
statelor p„r˛i Ón care sunt stabili˛i coproduc„torii, dup„ ce
aceste autorit„˛i s-au consultat Óntre ele ∫i conform
modalit„˛ilor prev„zute Ón anexa nr. I care face parte
integrant„ din prezenta Conven˛ie.
2. Cererile de admitere la regimul de coproduc˛ie sunt
stabilite, Ón vederea aprob„rii lor de c„tre autorit„˛ile
competente, conform dispozi˛iilor procedurii de
prezentare a cererilor, procedur„ prev„zut„ Ón anexa nr. I.
Aprobarea este irevocabil„ cu excep˛ia cazurilor de
nerespectare a angajamentelor ini˛iale de natur„ artistic„,
economic„ ∫i tehnic„.
3. Proiectele cu caracter pornografic manifest, cele care
fac apologia violen˛ei sau proiectele care lezeaz„ deschis
demnitatea uman„ nu pot fi admise la regimul de
coproduc˛ie.
4. Avantajele prev„zute pentru coproducere sunt
acordate coproduc„torilor dovedi˛i ca posed‚nd o
organizare tehnic„ ∫i financiar„ adecvat„, precum ∫i
calific„ri profesionale suficiente.
5. Fiecare stat contractant nume∫te autorit„˛ile
competente men˛ionate la paragraful 2, printr-o declara˛ie
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f„cut„ la semnarea sau la depunerea instrumentului de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de adeziune.
Ulterior aceast„ declara˛ie poate fi modificat„ oric‚nd.
ARTICOLUL 6

Propor˛ia contribu˛iilor coproduc„torilor
1. Œn cazul unei coproduc˛ii multilaterale participarea
cea mai mic„ nu poate fi sub 10%, iar cea mai mare nu
poate dep„∫i 70% din costul total al producerii operei
cinematografice. Atunci c‚nd participarea cea mai mic„
este sub 20%, statul parte respectiv poate adopta dispozi˛ii
menite s„ reduc„ sau s„ suprime accesul la mecanismele
na˛ionale de sprijin acordat produc˛iei.
2. Atunci c‚nd prezenta Conven˛ie ˛ine loc de acord
bilateral Óntre dou„ p„r˛i Ón condi˛iile prev„zute la art. 2
paragraful 4, participarea cea mai mic„ nu poate fi sub
20%, iar participarea cea mai mare nu poate dep„∫i 80% din
costul total al producerii operei cinematografice.
ARTICOLUL 7

Drepturile coproduc„torilor
1. Contractul de coproduc˛ie trebuie s„ garanteze
fiec„rui coproduc„tor coproprietatea negativului original
cu imagine ∫i sunet. Contractul va cuprinde o dispozi˛ie
care s„ prevad„ depunerea negativului original Óntr-un loc
stabilit de comun acord de coproduc„tori ∫i care s„
garanteze liberul acces la negativ.
2. Contractul de coproduc˛ie trebuie, de asemenea, s„
garanteze fiec„rui coproduc„tor dreptul la un internegativ
sau la oricare alt suport permi˛‚nd reproducerea.
ARTICOLUL 8

Participarea tehnic„ ∫i artistic„
1. Contribu˛ia fiec„ruia dintre coproduc„tori trebuie s„
Ónsemne Ón mod obligatoriu o participare tehnic„ ∫i
artistic„ efectiv„. Œn principiu ∫i Ón respectul obliga˛iilor
interna˛ionale
care
leag„
p„r˛ile
contribu˛ia
coproduc„torilor Ón ceea ce prive∫te personalul creator,
tehnicienii, arti∫tii, interpre˛ii ∫i utilajele tehnice trebuie
s„ fie propor˛ional„ cu investi˛ia lor.
2. Sub rezerva obliga˛iilor interna˛ionale care leag„
p„r˛ile ∫i a exigen˛elor scenariului personalul care
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alc„tuie∫te echipa de turnare trebuie s„ provin„ din statele
partenere la coproduc˛ie; Ón principiu, postproduc˛ia
trebuie realizat„ Ón aceste state.
ARTICOLUL 9

Coproduc˛iile financiare
1. Prin derogare de la dispozi˛iile art. 8 ∫i conform
dispozi˛iilor specifice ∫i limitelor fixate de dispozi˛iile
legislative ∫i de reglement„rile Ón vigoare Ón ˛„rile p„r˛i,
pot fi admise s„ beneficieze de prezenta Conven˛ie
coproduc˛iile care Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
a) comport„ o participare minoritar„ sau mai multe
care poate/pot ∫i limitat/limitate la domeniul financiar,
conform contractului de coproduc˛ie, cu condi˛ia ca fiecare
parte na˛ional„ s„ nu fie nici mai mic„ de 10%, nici mai
mare de 25% din costul de produc˛ie;
b) comport„ un coproduc„tor majoritar av‚nd o
participare tehnic„ ∫i artistic„ efectiv„ ∫i Óndeplinind
condi˛iile necesare pentru ca operei cinematografice s„ Ói
fie atribuit„ na˛ionalitatea Ón ˛ara acestuia;
c) contribuie la afirmarea identit„˛ii europene; ∫i
d) fac obiectul unor contracte de produc˛ie cuprinz‚nd
dispozi˛iile relative la repartizarea Óncas„rilor.
2. Regimul de coproduc˛ie nu va fi acordat
coproduc˛iilor financiare dec‚t dup„ autorizare, dat„ de la
caz la caz de autorit„˛ile competente, ˛in‚ndu-se seama
mai ales de dispozi˛iile art. 10.
ARTICOLUL 10

Echilibrul general al schimburilor
1. Œn schimburile cinematografice dintre p„r˛i trebuie
men˛inut un echilibru general at‚t Ón ceea ce prive∫te
valoarea total„ a investi˛iilor, c‚t ∫i Ón ceea ce prive∫te
participarea tehnic„ ∫i artistic„ la operele cinematografice
turnate Ón coproduc˛ie.
2. Un stat parte care, dup„ o perioad„ rezonabil„,
constat„ un deficit Ón raporturile sale de coproduc˛ie cu
una sau mai multe state p„r˛i poate, din motive legate de
men˛inerea identit„˛ii sale culturale, s„ Ó∫i condi˛ioneze
acordul la o viitoare coproduc˛ie de restabilire a
echilibrului rela˛iilor lui cinematografice cu celelalte state
p„r˛i la Conven˛ie.
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ARTICOLUL 11

Intrarea ∫i r„m‚nerea pe teritoriul unui stat parte la
Conven˛ie
Œn cadrul legisla˛iei ∫i reglement„rilor, precum ∫i al
obliga˛iilor interna˛ionale Ón vigoare fiecare ˛ar„ parte
faciliteaz„ intrarea ∫i r„m‚nerea pe teritoriul ei a
personalului artistic ∫i tehnic din ˛„rile p„r˛i participante
la coproduc˛ie, precum ∫i eliberarea autoriza˛iilor de
munc„ pe teritoriul ei pentru personalul respectiv. De
asemenea, fiecare parte permite importarea temporar„ ∫i
reexportarea materialului necesar producerii ∫i distribuirii
operelor cinematografice realizate Ón cadrul prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 12

Men˛ionarea ˛„rilor coproduc„toare
1. Operele cinematografice realizate Ón coproduc˛ie
trebuie prezentate cu men˛ionarea ˛„rilor coproduc„toare.
2. Aceast„ men˛ionare trebuie s„ figureze clar Ón
generic, Ón publicitatea comercial„ ∫i Ón materialele de
promovare a operelor comerciale, precum ∫i Ón momentul
prezent„rii lor.
ARTICOLUL 13

Exportul
Atunci c‚nd o oper„ cinematografic„ realizat„ Ón
coproduc˛ie este exportat„ Óntr-o ˛ar„ Ón care importurile
de opere cinematografice sunt contingentate ∫i c‚nd
operele cinematografice ale uneia dintre p„r˛ile
coproduc„toare nu beneficiaz„ ce liber„ intrare Ón ˛ara
importatoare:
a) opera cinematografic„ se adaug„ Ón principiu
contingentului ˛„rii a c„rei participare este majoritar„;
b) Ón cazul unei opere cinematografice care presupune
participare egal„ a ˛„rilor produc„toare, opera
cinematografic„ este Ónregistrat„ Ón contingentul ˛„rii cu
cele mai mari posibilit„˛i de export Ón ˛ara importatoare;
c) dac„ Ónregistrarea nu poate fi f„cut„ conform
dispozi˛iilor lit. a) ∫i b), opera cinematografic„ este
Ónregistrat„ Ón contingentul ˛„rii din care este realizatorul.
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ARTICOLUL 14

Limba
Œn momentul admiterii regimului de coproduc˛ie
autoritatea competent„ a unei ˛„ri poate cere
coproduc„torului stabilit Ón aceast„ ˛ar„ o versiune final„ a
operei cinematografice Ón una dintre limbile vorbite Ón
˛ara respectiv„.
ARTICOLUL 15

Festivaluri
Dac„ coproduc„torii nu hot„r„sc altfel, operele
cinematografice realizate Ón coproduc˛ie sunt prezentate la
festivaluri interna˛ionale de ˛ara parte Ón care este stabilit
coproduc„torul majoritar sau, Ón cazul particip„rilor
financiare egale de ˛ara parte din care este realizatorul.

CAPITOLUL III
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 16

Semnare, ratificare, acceptare, aprobare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei ∫i de c„tre celelalte
state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, care Ó∫i pot
exprima dorin˛a de a fi legate de Conven˛ia respectiv„
prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii;
sau
b) semn„tur„ sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 17

Intrarea Ón vigoare
1. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
ulterioare expir„rii unui interval de 3 luni de la data la
care 5 state, dintre care cel pu˛in 4 state membre ale
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Consiliului Europei, ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin Conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 16.
2. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va exprima mai
t‚rziu consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Conven˛ie, aceasta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii ulterioare expir„rii
unui interval de 3 luni de la data semn„rii Conven˛iei sau
de la data depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 18

Aderarea unor state membre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea
invita orice stat european nemembru al Consiliului
Europei, precum ∫i Comunitatea economic„ european„ s„
adere la prezenta Conven˛ie printr-o hot„r‚re luat„ cu
majoritatea prev„zut„ la art. 20.d) din Statutul Consiliului
Europei ∫i cu unanimitatea reprezentan˛ilor statelor
contractante av‚nd dreptul s„ fac„ parte din Comitetul de
Mini∫tri.
2. Pentru orice stat care ader„ sau pentru Comunitatea
economic„ european„, Ón caz de adeziune, Conven˛ia va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii ulterioare expir„rii
unui interval de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de adeziune la Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 19

Clauz„ teritorial„
1.
Œn
momentul
semn„rii
sau
depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de adeziune orice stat poate desemna teritoriul/teritoriile
unde se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Ulterior, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, orice parte poate extine Ón
orice moment aplicarea prezentei Conven˛ii la orice alt
teritoriu desemnat Ón respectiva declara˛ie. Petru teritoriul
respectiv Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
ulterioare expir„rii unui interval de 3 luni de la data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie privind orice teritoriu de aplicare a
Conven˛iei, declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente, va putea fi retras„ prin notificare
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adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea devine efectiv„ Ón prima zi a lunii ulterioare
expir„rii unui interval de 3 luni de la data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 20

Rezerve
1. Œn momentul semn„rii sau al depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de adeziune orice stat poate declara c„ art. 2 paragraful 4
nu se aplic„ Ón rela˛iile sale bilaterale de coproduc˛ie cu
una sau mai multe p„r˛i. Œn plus, orice stat Ó∫i poate
rezerva dreptul de a stabili o participare maxim„ diferit„
de cea stabilit„ la art. 9 paragraful 1.a). Nu se poate face
nici o alt„ rezerv„.
2. Orice parte care a formulat o rezerv„ Ón sensul
paragrafului precedent o poate retrage Ón Óntregime sau
par˛ial, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea devine efectiv„ la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 21

Denun˛area
1. Orice parte poate denun˛a Ón orice moment prezenta
Conven˛ie, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei.
2. Denun˛area va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
ulterioare expir„rii unui interval de 6 luni de la data
primirii notific„rii c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 22

Notific„ri
1. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului, precum ∫i tuturor statelor
∫i Comunit„˛ii Economice Europene care au aderat la
prezenta Conven˛ie sau care au fost invitate s„ o fac„:
a) orice semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de adeziune;
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c) orice dat„ a intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
conform art. 17, 18 ∫i 19;
d) orice declara˛ie f„cut„ conform art. 5 paragraful 5;
e) orice denun˛are f„cut„ conform art. 21;
f) orice alt act, alt„ notificare sau alt„ comunicare
legat„ de prezenta Conven˛ie.
Subsemna˛ii, autoriza˛i Ón acest scop, au semnat
prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg la 2 octombrie 1992, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus la
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite c‚te o copie legalizat„
fiec„ruia dintre statele men˛ionate la art. 16 paragraful 1,
precum ∫i tuturor statelor ∫i Comunit„˛ii Economice
Europene, invitate s„ adere la prezenta Conven˛ie.
ANEXA Nr. I
PROCEDURA DE PREZENTARE A CERERILOR
Pentru a beneficia de prevederile ei, coproduc„torii
stabili˛i Ón ˛„rile p„r˛i la prezenta Conven˛ie trebuie s„
prezinte, cu dou„ luni Ónainte de Ónceperea turn„rii, o
cerere de acceptare la regimul de coproduc˛ie, la care se
vor anexa documentele men˛ionate mai jos. Aceste
documente trebuie s„ parvin„ autorit„˛ilor competente Ón
num„r suficient pentru a putea fi comunicate autorit„˛ilor
celorlalte ˛„ri p„r˛i la Conven˛ie cu cel mai t‚rziu o lun„
Ónainte de Ónceperea turn„rii:
— copie de pe contractul de cump„rare a drepturilor
de autor sau orice document care s„ permit„ verificarea
cump„r„rii dreptului de autor Ón vederea exploat„rii
economice a operei cinematografice;
— scenariu detaliat;
— lista elementelor artistice ∫i tehnice din ˛„rile
implicate;
— deviz ∫i plan de finan˛are detaliate;
— plan de lucru al operei cinematografice;
— contract de coproduc˛ie Óntre coproduc„tori. Acest
contract trebuie s„ cuprind„ clauze care s„ prevad„
repartizarea Óntre coproduc„tori a Óncas„rilor sau a
pie˛elor.
Œn m„sura posibilului cererea ∫i celelalte documente
vor fi redactate Ón limba autorit„˛ilor competente c„rora le
sunt prezentate.
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Autorit„˛ile competente na˛ionale Ó∫i vor comunica
dosarele astfel constituite Ónc„ de la depunerea lor.
Autorit„˛ile ˛„rii parte care are o participare financiar„
minoritar„ nu Ó∫i vor da acordul dec‚t dup„ ce au primit
avizul autorit„˛ilor ˛„rii parte av‚nd o participare
financiar„ majoritar„.
ANEXA Nr. II
1. O oper„ cinamatografic„ este european„ Ón sensul
art. 3.c) dac„ con˛ine elemente europene reprezent‚nd cel
pu˛in 15 puncte dintr-un total de 19 puncte, conform
criteriilor indicate mai jos.
2. Av‚nd Ón vedere exigen˛ele scenariului, autorit„˛ile
competente, o dat„ ce s-au pus de acord ∫i dac„ apreciaz„
c„ opera reflect„ totu∫i identitatea european„, pot accepta
la regimul de coproduc˛ie o oper„ care acumuleaz„ un
num„r de puncte mai mic de 15, num„rul normal admis.
Elemente europene
Puncte
Grupul crea˛ie de autor
Realizator
3
Scenarist
3
Compozitor
1
Total:
7
Grupul de crea˛ie actoriceasc„
Rol principal
3
Rol secundar
2
Al treilea rol
1
Total:
6
Grupul crea˛ie tehnic„ ∫i de turnare
Imagine
1
Sunet ∫i mixaj
1
Montaj
1
Decoruri ∫i costume
1
Studio/loc de turnare
1
Loc de postproduc˛ie
1
Total:
6
NOT√:
a) Rolul principal, rolul secundar ∫i al treilea rol sunt
evaluate dup„ num„rul de zile de turnare.
b) Œn ceea ce prive∫te art. 8, termenul artistic se refer„
la grupurile îcrea˛ie de autor“ ∫i îcrea˛ie actoriceasc„“, iar
termenul tehnic, la grupul îcrea˛ie tehnic„ ∫i de turnare“.
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Seria Tratatelor europene nr. 120

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PRIVIND VIOLENﬁA ™I IE™IRILE NECONTROLATE
ALE SPECTATORILOR CU OCAZIA MANIFEST√RILOR
SPORTIVE, ŒN SPECIAL LA MECIURILE DE FOTBAL*
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state participante la Conven˛ia cultural„ european„,
semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ obiectivul Consiliului Europei este de
a realiza o mai str‚ns„ leg„tur„ Óntre membrii s„i,
Preocupate de violen˛a ∫i de ie∫irile necontrolate ale
spectatorilor Ón timpul manifest„rilor sportive, Ón special
cu ocazia meciurilor de fotbal, ∫i de consecin˛ele care
decurg din aceasta,
Con∫tiente de faptul c„ aceast„ problem„ amenin˛„
principiile consacrate prin Hot„r‚rea (76) 41 a Comitetului
Mini∫trilor al Consiliului Europei, cunoscut„ drept Carta
european„ a sportului pentru to˛i,
Subliniind importanta contribu˛ie adus„ de sport, Ón
general, la buna Ón˛elegere interna˛ional„ ∫i, Ón special,
datorit„ frecven˛ei lor, de meciurile de fotbal organizate
Óntre echipele na˛ionale ∫i locale ale statelor europene,
Consider‚nd c„ at‚t autorit„˛ile publice, c‚t ∫i
organiza˛iile sportive independente au responsabilit„˛i
distincte ∫i totu∫i complementare Ón lupta Ómpotriva
violen˛ei ∫i manifest„rilor nesportive ale spectatorilor,
ﬁin‚nd seama ∫i de faptul c„ ∫i organiza˛iile sportive
au responsabilit„˛i Ón ceea ce prive∫te securitatea ∫i, ca
atare, ele trebuie s„ asigure buna desf„∫urare a
manifest„rilor pe care le organizeaz„; consider‚nd, de
asemenea, c„, Ón vederea realiz„rii acestui scop, aceste
* Adoptat„ la Strasbourg la 19 august 1985. A intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1985.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 53 din 2 martie 1998, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 108 din 10 martie 1998.
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autorit„˛i ∫i organiza˛ii trebuie s„-∫i uneasc„ eforturile la
toate nivelurile corespunz„toare,
Consider‚nd c„ violen˛a reprezint„ un fenomen social
actual, de mare amploare, ale c„rui origini sunt, Ón esen˛„,
str„ine de sport ∫i c„ sportul este adesea terenul unor
explozii de violen˛„,
Hot„r‚te s„ coopereze ∫i s„ Óntreprind„ ac˛iuni comune
Ón scopul prevenirii ∫i st„p‚nirii violen˛ei ∫i impulsilvit„˛ii
spectatorilor cu ocazia manifest„rilor sportive,
Au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Scopul Conven˛iei
1. Œn vederea prevenirii ∫i st„p‚nirii violen˛ei ∫i
ie∫irilor nesportive ale spectatorilor cu ocazia meciurilor
de fotbal, p„r˛ile se angajeaz„ ca, Ón limitele prevederilor
lor constitu˛ionale respective, s„ ia toate m„surile necesare
pentru a da curs dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
2. P„r˛ile extind aplicarea dispozi˛iilor prezentei
Conven˛ii ∫i asupra altor sporturi ∫i manifest„ri sportive,
susceptibile s„ genereze violen˛e sau ie∫iri necontrolate
din partea spectatorilor, lu‚nd Ón considerare exigen˛ele
specifice ridicate de aceste manifest„ri.
ARTICOLUL 2

Coordonarea pe plan intern
P„r˛ile vor coordona politica ∫i ac˛iunile Óntreprinse de
ministerele lor ∫i de alte organisme Ómpotriva violen˛ei ∫i
ie∫irilor necontrolate ale spectatorilor, prin stabilirea,
atunci c‚nd este cazul, a unor organe coordonatoare.
ARTICOLUL 3

M„suri
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ asigure elaborarea ∫i
aplicarea m„surilor destinate s„ previn„ ∫i s„ controleze
violen˛a ∫i ie∫irile impulsive ale spectatorilor, Ón special:
a) asigur‚ndu-se c„ au fost mobilizate suficiente
servicii de ordine pentru a face fa˛„ manifest„rilor de
violen˛„ ∫i ie∫irilor necontrolate at‚t pe stadioane, c‚t ∫i Ón
imediata lor apropiere, precum ∫i de-a lungul arterelor de
circula˛ie folosite de spectatori;
204

b) facilit‚nd o str‚ns„ cooperare ∫i un schimb de
informa˛ii adecvat Óntre for˛ele de poli˛ie din diferite
localit„˛i interesate sau care pot fi interesate;
c) aplic‚nd sau, la nevoie, adopt‚nd o legisla˛ie care s„
prevad„ c„ persoanele recunoscute drept vinovate de acte
de violen˛„ sau de ie∫ire impulsiv„ trebuie s„ suporte
pedepse sau, dac„ este cazul m„suri administrative
corespunz„toare.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ Óncurajeze organizarea
responsabil„ ∫i buna comportare a cluburilor de suporteri,
precum ∫i numirea Ón cadrul lor a unor agen˛i Óns„rcina˛i
s„ faciliteze controlul ∫i informarea spectatorilor cu ocazia
meciurilor ∫i s„ Ónso˛easc„ grupurile de suporteri care se
deplaseaz„ la meciuri jucate peste hotare.
3. Œn m„sura Ón care este posibil, Ón colaborare cu
cluburile ∫i agen˛iile de voiaj, p„r˛ile sus˛in ∫i coordoneaz„
deplasarea organizat„ de la locul de origine a suporterilor,
Ón scopul Ómpiedic„rii deplas„rii la meciuri a persoanelor
considerate turbulente.
4. Œn cazul Ón care exploziile de violen˛„ ∫i ie∫irile
necontrolate ale spectatorilor sunt previzibile, p„r˛ile vor
avea grij„, dac„ este necesar, prin introducerea unei
legisla˛ii adecvate con˛in‚nd sanc˛iuni sau alte m„suri
potrivite, ca organiza˛iile sportive, precum ∫i, dac„ este
cazul, proprietarii stadioanelor ∫i autorit„˛ile publice, Ón
baza competen˛elor stabilite de legisla˛ia intern„, s„ dea
dispozi˛ii concrete Ón vecin„tatea stadioanelor ∫i Ón
interiorul lor, cu scopul de a preveni sau de a st„p‚ni
aceast„ violen˛„ sau aceste manifest„ri necontrolate, ∫i Ón
special:
a) s„ procedeze astfel Ónc‚t proiectarea ∫i structura
stadioanelor s„ garanteze securitatea spectatorilor, s„ nu
favorizeze violen˛a Ón r‚ndurile acestora, s„ permit„ un
control eficient al mul˛imii, s„ fie prev„zute cu bariere sau
Ómprejmuiri adecvate ∫i s„ permit„ interven˛ia serviciilor
de prim ajutor ∫i a for˛elor de ordine;
b) s„ separe cu eficien˛„ grupurile de suporteri rivali,
rezerv‚nd tribune speciale grupurilor de suporteri
vizitatori, atunci c‚nd intrarea acestora este permis„;
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c) s„ asigure aceast„ separare prin controlul riguros al
v‚nz„rii biletelor ∫i prin luarea unor m„suri preventive
speciale Ónaintea Ónceperii meciului;
d) s„ fie excluse de pe stadioane ∫i de la meciuri sau,
Ón m„sura Ón care juridic este posibil, s„ fie interzis
accesul Ón cadrul acestora al tuturor persoanelor cunoscute
ca turbulente sau poten˛ial turbulente, precum ∫i al
tuturor persoanelor aflate sub influen˛a alcoolului sau a
drogurilor;
e) s„ doteze stadioanele cu un sistem eficient de
comunicare cu publicul, av‚ndu-se grij„ ca acest sistem s„
fie bine folosit; s„ difuzeze programe ale meciurilor ∫i
prospecte, astfel Ónc‚t spectatorii s„ fie invita˛i s„ respecte
ordinea ∫i s„ aib„ o comportare corect„;
f) s„ interzic„ introducerea b„uturilor alcoolice pe
stadioane, s„ restr‚ng„ ∫i, eventual, s„ interzic„ orice
distribuire a b„uturilor alcoolizate Ón incinta stadioanelor
∫i s„ se asigure c„ toate b„uturile disponibile sunt
Ómbuteliate Ón recipiente nepericuloase;
g) s„ asigure controale av‚nd ca scop Ómpiedicarea
spectatorilor de a introduce Ón incinta stadioanelor obiecte
care pot conduce la producerea actelor de violen˛„ (focuri
de artificii sau alte obiecte similare);
h) s„ se asigure c„, Ónaintea meciurilor, agen˛ii de
leg„tur„ colaboreaz„ cu autorit„˛ile interesate Ón ceea ce
prive∫te dispozi˛iile care trebuie adoptate Ón vederea
controlului asupra mul˛imii, astfel Ónc‚t, printr-o ac˛iune
organizat„ Ón comun, s„ fie aplicate regulamentele
corespunz„toare.
5. Con∫tiente fiind de importan˛a mijloacelor de
comunicare Ón mas„, p„r˛ile vor lua m„suri Ón timpul
manifest„rilor sportive, promov‚nd idealul sportiv prin
campanii educative ∫i prin alte mijloace, sus˛in‚nd
no˛iunea de fair play, Ón special Ón r‚ndul tinerilor, tocmai
pentru a favoriza respectul mutual at‚t Ón r‚ndul
spectatorilor, c‚t ∫i Ón r‚ndul sportivilor ∫i pentru a
Óncuraja o participare mai activ„ Ón sport.
ARTICOLUL 4

Cooperarea interna˛ional„
1. P„r˛ile vor coopera str‚ns Ón ceea ce prive∫te
problematica Conven˛iei ∫i vor Óncuraja o cooperare
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similar„ Óntre autorit„˛ile sportive na˛ionale interesate,
atunci c‚nd aceasta este una corespunz„toare.
2. Œnaintea meciurilor sau turneelor interna˛ionale
dintre cluburi sau echipe reprezentative, p„r˛ile interesate
Ó∫i invit„ autorit„˛ile competente, Ón special organiza˛iile
sportive, s„ identifice meciurile cu ocazia c„rora s-ar putea
produce acte de violen˛„ sau ar putea avea loc ie∫iri
necontrolate din partea spectatorilor.
Dac„ se identific„ un asemenea tip de meci,
autorit„˛ile competente ale ˛„rii gazd„ iau m„surile
necesare Ón vederea unei organiz„ri comune. Aceast„
organizare comun„ se va ini˛ia imediat ce este posibil, ea
trebuind s„ aib„ loc cu cel pu˛in dou„ s„pt„m‚ni Ónainte
de data meciului, incluz‚nd dispozi˛iile, m„surile
preventive care trebuie luate Ónaintea, Ón timpul ∫i dup„
meciul respectiv ∫i, dac„ este cazul, m„suri complementare
celor prev„zute de prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 5

Identificarea ∫i tratamentul la care sunt supu∫i
contravenien˛ii
1. Respect‚nd procedurile legale existente ∫i izvor‚te
din principiul independen˛ei autorit„˛ii judec„tore∫ti,
p„r˛ile au grij„ s„ se asigure c„ spectatorii care comit acte
de violen˛„ sau alte acte condamnabile sunt indentifica˛i ∫i
sanc˛iona˛i conform legii.
2. Dac„ este nevoie, Óndeosebi Ón cazul spectatorilor
vizitatori, Ón conformitate cu acordurile interna˛ionale Ón
vigoare, p„r˛ile se preocup„:
a) s„ transmit„ procedurile intentate persoanelor
arestate ca urmare a unor acte de violen˛„ sau a altor acte
condamnabile, comise cu ocazia manifest„rilor sportive, Ón
˛ara de re∫edin˛„ a acestor persoane;
b) s„ cear„ extr„dararea persoanelor b„nuite de acte de
violen˛„ sau de alte acte condamnabile, comisie cu ocazia
manifest„rilor sportive;
c) s„ transfere persoanele care se fac vinovate de
violen˛„ sau de alte acte condamnabile, cu ocazia
manifest„rilor sportive, Ón ˛ara indicat„ pentru executarea
pedepsei.
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ARTICOLUL 6

M„suri suplimentare
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ coopereze str‚ns cu propriile
organiza˛ii sportive na˛ionale ∫i cu cluburile competente
∫i, eventual, cu proprietarii stadioanelor, Ón ceea ce
prive∫te dispozi˛iile legate de planificarea ∫i executarea
unor modific„ri Ón structura material„ a stadioanelor sau
de alte schimb„ri necesare, inclusiv intrarea ∫i ie∫irea de
pe stadioane, Ón scopul amelior„rii securit„˛ii ∫i al
prevenirii violen˛ei.
2. Pe c‚t posibil, p„r˛ile se angajeaz„ s„ promoveze un
sistem de stabilire a unor criterii de alegere a stadioanelor,
care s„ ˛in„ seama de securitatea spectatorilor ∫i de
prevenirea violen˛ei Ón r‚ndurile acestora, Ón special atunci
c‚nd sunt avute Ón vedere stadioane destinate meciurilor
ce atrag un num„r mare de spectatori.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i Óncurajeze organiza˛iile
sportive na˛ionale Ón revizuirea permanent„ a
regulamentelor lor, cu scopul de a ˛ine sub control factorii
ce pot genera explozii de violen˛„ din partea sportivilor
sau a spectatorilor.
ARTICOLUL 7

Comunicarea informa˛iilor
Fiecare parte transmite Secretarului general al
Consiliului Europei, Óntr-una dintre limbile oficiale ale
Consiliului Europei, toate informa˛iile necesare privind
legisla˛ia ∫i celelalte m„suri pe care aceasta le-a luat
pentru a se conforma dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii,
indiferent dac„ aceste m„suri privesc fotbalul sau alte
sporturi.
ARTICOLUL 8

Comitetul permanent
1. Œn conformitate cu scopurile prezentei Conven˛ii, s-a
constituit un comitet permanent.
2. Œn cadrul comitetului permanent fiecare parte poate
fi reprezentat„ printr-unul sau mai mul˛i delega˛i. Fiecare
parte are drept de vot.
3. Orice stat membru al Consiliului Europei sau parte
a Conven˛iei culturale europene, care nu este parte Ón
prezenta Conven˛ie, poate fi reprezentat Ón comitet de
c„tre un observator.
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4. Œn unanimitate, Comitetul permanent poate invita
orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este
parte Ón Conven˛ie, ∫i orice organiza˛ie sportiv„ interesat„
s„-∫i trimit„ un observator la una sau mai multe dintre
∫edin˛ele sale.
5. Comitetul permanent este convocat de Secretarul
general al Consiliului Europei. Prima ∫edin˛„ a acestuia se
va ˛ine Ón termen de un an, cu Óncepere de la data intr„rii
Ón vigoare a Conven˛iei. Œn continuare, Comitetul
permanent se reune∫te cel pu˛in o dat„ pe an. Œn plus,
Comitetul permanent se reune∫te ori de c‚te ori
majoritatea p„r˛ilor cere acest lucru.
6. Majoritatea p„r˛ilor constituie formularul necesar Ón
vederea reunirii Comitetului permanent.
7. Sub rezerva dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii,
Comitetul permanent Ó∫i stabile∫te regulamentul interior ∫i
Ól adopt„ prin consens.
ARTICOLUL 9

1. Comitetul permanent este Óns„rcinat s„ urm„reasc„
aplicarea prezentei Conven˛ii. Œn mod special acesta poate:
a) s„ revad„ permanent dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii ∫i s„ analizeze modific„rile care ar putea fi
necesare;
b) s„ angajeze consulta˛ii cu organiza˛iile sportive
interesate;
c) s„ fac„ recomad„ri p„r˛ilor privind m„surile ce
trebuie luate pentru aplicarea prezentei Conven˛ii;
d) s„ indice m„surile convenabile pentru a putea
asigura informarea publicului cu privire la lucr„rile
Óntreprinse Ón cadrul prezentei Conven˛ii;
e) s„ adreseze Comitetului Mini∫trilor recomand„rile
referitoare la invitarea statelor nemembre ale Consiliului
Europei de a adera la prezenta Conven˛ie;
f) s„ formuleze orice propunere viz‚nd cre∫terea
eficien˛ei prezentei Conven˛ii.
2. Œn vederea Óndeplinirii misiunii sale, Comitetul
permanent poate, din proprie ini˛iativ„, s„ prevad„
reuniuni ale grupelor de exper˛i.
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ARTICOLUL 10

Œn urma fiec„reia dintre Ónt‚lnirile sale, Comitetul
permanent transmite Comitetului Mini∫trilor al Consiliului
Europei un raport asupra lucr„rilor ∫i func˛ion„rii
Conven˛iei.
ARTICOLUL 11

Amendamente
1. Amendamentele prezentei Conven˛ii pot fi propuse
de c„tre o parte, de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei sau de Comitetul permanent.
2. Orice propunere de amendament este comunicat„
de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei celorlalte
state p„r˛i ale Conven˛iei culturale europene ∫i oric„rui
stat membru al Consiliului Europei, care a aderat sau care
a fost invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 14.
3. Orice amendament propus de o parte sau de
Comitetul Mini∫trilor este comunicat Comitetului
permanent, cu cel pu˛in dou„ luni Ónaintea ∫edin˛ei la care
respectivul amendament trebuie s„ fie studiat, Comitetul
permanent supune Comitetului Mini∫trilor p„rerea sa
privind amendamentul propus, dac„ este cazul, dup„
consultarea prealabil„ a organiza˛iilor sportive
competente.
4. Comitetul Mini∫trilor studiaz„ amendamentul
propus, precum ∫i orice opinie avansat„ de Comitetul
permanent ∫i poate adopta amendamentul.
5. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
Mini∫trilor Ón conformitate cu paragraful 4 al prezentului
articol este transmis spre acceptare p„r˛ilor.
6. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful 4 al prezentului articol intr„ Ón vigoare Ón
prima zi a lunii urm„toare expir„rii unui termen de o
lun„ de la data la care toate p„r˛ile l-au informat pe
Secretarul general al Consiliului Europei cu privire la
acceptarea numitului amendament.
Clauze finale
ARTICOLUL 12

1. Prezenta Conven˛ie poate fi semnat„ de statele
membre ale Consiliului Europei ∫i de alte state p„r˛i la
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Conven˛ia cultural„ european„, care Ó∫i pot exprima
consim˛„m‚ntul de a deveni p„r˛i prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezerv„ de ratificare, acceptare sau
aprobare;
b) semn„tur„ sub rezerv„ de ratificare, acceptare sau
aprobare, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 13

Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de o lun„ de la data la
care trei state membre ale Consiliului Europei Ó∫i vor fi
exprimat consim˛„m‚ntul de a deveni p„r˛i la Conven˛ie,
Ón conformitate cu art. 12.
2. Pentru orice stat semnatar, care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a face parte din Conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unui termen de o lun„ de la data semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau
aprobare.
ARTICOLUL 14

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei, Ón urma
consult„rii p„r˛ilor, va putea invita orice stat membru al
Consiliului Europei s„ adere la Conven˛ie, printr-o
hot„r‚re luat„ de majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) al
Statutului Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea
reprezentan˛ilor statelor contractante cu drept de a face
parte din Comitetul Mini∫trilor.
2. Pentru orice stat care ader„, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unui
termen de o lun„ de la data depunerii instrumentului de
aderare pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare
sau de aderare, s„ desemneze teritoriul sau teritoriile Ón
care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte poate, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
ulterior aplicarea prezentei Conven˛ii asupra oric„rui alt
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teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Œn ceea ce prive∫te acest
teritoriu, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de o lun„ de la data
primirii numitei declara˛ii de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie formulat„ Ón baza celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificarea adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retractarea va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 16

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie cu Ón∫tiin˛area Secretarului general al
Consiliului Europei.
2. Denun˛area devine efectiv„ Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de 6 luni de la data
primirii Ón∫tiin˛„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 17

Secretarul general al Consiliului Europei aduce la
cuno∫tin˛„ statelor membre ale Consiliului Europei,
celorlalte state p„r˛i ale Conven˛iei culturale europene ∫i
oric„rui stat care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„, Ón conformitate cu art. 12;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, Ón conformitate cu art. 12
sau 14;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, Ón conformitate cu art. 13 ∫i 14;
d) orice informa˛ie transmis„ Ón baza dispozi˛iilor
art. 7;
e) orice raport stabilit Ón baza dispozi˛iilor art. 10;
f) orice propunere de amendament ∫i orice
amendament adoptat Ón conformitate cu art. 11 ∫i data la
care acest amendament intr„ Ón vigoare;
g) orice declara˛ie formulat„ Ón baza dispozi˛iilor
art. 15;
h) orice notificare adresat„ Ón baza dispozi˛iilor art. 16
∫i data la care denun˛area devine efectiv„.
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Seria Tratatelor europene nr. 135

CONVENﬁIA EUROPEAN√ ŒMPOTRIVA DOPAJULUI*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte statep„r˛i ale Conven˛iei culturale europene, ca ∫i celelalte state
semnatare ale prezentei Conven˛ii.
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o mai str‚ns„ leg„tur„ Óntre membrii s„i pentru
ap„rarea ∫i promovarea idealurilor ∫i principiilor
reprezent‚nd patrimoniul lor comun ∫i pentru favorizarea
progresului lor economic ∫i social,
Con∫tiente c„ sportul trebuie s„ joace un rol important
Ón protejarea s„n„t„˛ii, Ón educa˛ia moral„ ∫i fizic„, precum
∫i Ón promovarea Ón˛elegerii interna˛ionale,
Preocupate de folosirea pe scar„ tot mai larg„ a
produselor ∫i metodelor de dopaj Ón r‚ndul sportivilor ∫i de
consecin˛ele pe care acestea le au asupra s„n„t„˛ii celor care
le utilizeaz„, ca ∫i asupra viitorului sportului Ón general.
Lu‚nd Ón considerare faptul c„ aceast„ problem„ pune
Ón pericol principiile etice ∫i valorile educative consacrate
prin Carta olimpic„, Carta interna˛ional„ a sportului ∫i
educa˛iei fizice ∫i UNESCO ∫i prin Hot„r‚rea (76)41 a
Comitetului Mini∫trilor al Consiliului Europei, cunoscut„
sub titlul Carta european„ a sportului pentru to˛i.
Lu‚nd Ón considerare regulamentele politice ∫i
declara˛iile adoptate de organiza˛iile sportive
interna˛ionale pe t„r‚mul Ómpotriva dopajului,
Con∫tiente c„ autorit„˛ile publice ∫i organiza˛iile
sportive benevole au responsabilit„˛i sportive Ón lupta
Ómpotriva dopajului Ón sport, Óndeosebi Ón garantarea
bunei desf„∫ur„ri — pe baza principiului de fair play — a
manifest„rilor sportive, ca ∫i a s„n„t„˛ii celor care
particip„ la ele.
* Adoptat„ la Strasbourg la 16 noiembrie 1989. A intrat Ón vigoare la 1 martie 1990.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 171 din 2 octombrie 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 385 din 9 octombrie 1998.
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Con∫tiente c„ aceste autorit„˛i ∫i organiza˛ii trebuie s„
colaboreze la toate nivelurile corespunz„toare.
Reamintind hot„r‚rile privind dopajul, adoptate de
Conferin˛a mini∫trilor europeni responsabili de sport ∫i, Ón
special, Hot„r‚rea nr. 1, adoptat„ la cea de-a VI-a
Conferin˛„ de la Rejkiavik din anul 1989,
Deoarece Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei
a adoptat deja Hot„r‚rea (67)12 privind dopajul atle˛ilor,
Recomandarea nr. R (79)8 referitoare la dopajul Ón sport,
Recomandarea nr. R (84)19 cu privire la Carta european„
Ómpotriva dopajului Ón sport ∫i Recomandarea nr. R (88)12
referitoare la instituirea controlului antidoping f„r„
preaviz Ón afara competi˛iei,
Reamintind Recomandarea nr. 5 privind dopajul,
adoptat„ de cea de-a II-a Conferin˛„ interna˛ional„ a
mini∫trilor ∫i Ónal˛ilor func˛ionari responsabili cu educa˛ia
fizic„ ∫i sportul, organizat„ de UNESCO la Moscova (1988).
Hot„r‚te s„ continue ∫i s„ dezvolte cooperarea lor Ón
vederea reducerii ∫i chiar a elimin„rii dopajului Ón sport,
˛in‚nd seama de valorile etice ∫i de m„surile practice
con˛inute Ón aceste documente.
Au c„zut de acord asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Scopul Conven˛iei
Œn vederea reducerii ∫i chiar a elimin„rii dopajului Ón
sport, p„r˛ile se angajeaz„, Ón limitele propriilor lor
prevederi constitu˛ionale, s„ ia m„surile necesare pentru
ca prevederile prezentei Conven˛ii s„ devin„ efective.
ARTICOLUL 2

Definirea ∫i domeniul de aplicare a Conven˛iei
1. Conform prezentei Conven˛ii:
a) prin dopaj Ón sport se Ón˛elege administrarea Ón
r‚ndul sportivilor sau folosirea de c„tre ace∫tia a unor
clase farmacologice de agen˛i de dopaj sau a unor metode
de dopaj;
b) prin clase farmacologice de agen˛i de dopaj sau de
metode de dopaj se Ón˛elege, sub rezerva paragrafului 2 de
mai jos, clasele agen˛ilor de dopaj ∫i ale metodelor de
dopaj, interzise de c„tre organiza˛iile sportive
interna˛ionale competente ∫i care figureaz„ pe listele
aprobate de grupul de supraveghere Ón baza art. 11
paragraful 1 b);
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c) prin sportivi se Ón˛elege persoanele de ambele sexe
care iau parte Ón mod obi∫nuit la activit„˛i sportive
organizate.
2. At‚ta timp c‚t o list„ a claselor farmacologice ale
agen˛ilor de dopaj ∫i ale metodelor de dopaj interzise nu
va fi aprobat„ de grupa de control Ón baza art. 11
paragraful 1 b), se va aplica lista de referin˛„ con˛inut„ Ón
anexa la prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 3

Coordonarea pe plan intern
1. P„r˛ile coordoneaz„ politica ∫i ac˛iunile serviciilor
lor guvernamentale ∫i ale celorlalte organisme publice
interesate Ón lupta Ómpotriva dopajului Ón sport.
2. P„r˛ile se vor preocupa ca aceast„ Conven˛ie s„ fie
aplicat„ Ón practic„ ∫i, Óndeosebi, s„ satisfac„ exigen˛ele
art. 7, Óncredin˛‚nd, dac„ este cazul, punerea Ón practic„ a
unor dispozi˛ii ale prezentei Conven˛ii unei autorit„˛i
sportive guvernamentale, sau neguvernamentale,
desemnat„ Ón acest scop, sau unei organiza˛ii sportive.
ARTICOLUL 4

M„suri destinate limit„rii disponibilit„˛ii ∫i utiliz„rii
agen˛ilor de dopaj ∫i metodelor de dopaj interzise
1. P„r˛ile adopt„, dup„ caz, normele legale,
reglement„ri sau m„suri administrative, Ón scopul reducerii
disponibilit„˛ii (Ón special, dispozi˛ii viz‚nd controlul
circula˛iei, p„str„rii, import„rii, distribuirii ∫i al v‚nz„rii),
precum ∫i a utiliz„rii Ón sport a agen˛ilor ∫i metodelor de
dopaj interzise, Ón special a steroizilor anabolizan˛i.
2. Œn acest scop, p„r˛ile sau, dac„ este cazul,
organiza˛iile neguvernamentale competente subordoneaz„
criteriile de acordare a subven˛iilor publice organiza˛iilor
sportive, cu aplicarea efectiv„ de c„tre acestea a
reglement„rilor antidoping.
3. De asemenea, p„r˛ile:
a) Ó∫i sprijin„ organiza˛iile sportive Ón finan˛area
controalelor ∫i analizelor antidoping fie prin acordare de
subven˛ii sau subsidii directe, fie ˛in‚nd seama de pre˛ul
de cost al acestor controale ∫i analize Ón stabilirea valorii
globale a subven˛iilor sau subsidiilor ce urmeaz„ a fi
alocate acestor organiza˛ii;
b) iau m„surile necesare pentru a refuza acordarea de
subven˛ii Ón vederea desf„∫ur„rii antrenamentelor,
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provenind din fonduri publice, acelor sportivi care au fost
suspenda˛i ca urmare a unei infrac˛iuni fa˛„ de
reglement„rile cu privire la dopajul Ón sport, ∫i acestea pe
toat„ durata suspend„rii;
c) Óncurajeaz„ ∫i, dac„ este cazul, Ónlesnesc, prin
organiza˛iile lor sportive, efectuarea controalelor
antidoping cerute de organiza˛iile sportive interna˛ionale
competente, at‚t Ón timpul, c‚t ∫i Ón afara competi˛iilor;
d) Óncurajeaz„ ∫i Ónlesnesc Óncheierea de c„tre
organiza˛iile sportive a acordurilor autoriz‚nd echipe de
control antidoping acreditate legal s„ Ó∫i testeze membrii
Ón alte ˛„ri.
4. P„r˛ile Ó∫i rezerv„ dreptul de a adopta regulamente
antidoping ∫i de a organiza controale antidoping din
proprie ini˛iativ„ ∫i pe proprie r„spundere, cu condi˛ia ca
acestea s„ fie compatibile cu principiile relevante ale
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 5

Laboratoare
1. Fiecare parte se angajeaz„:
a) fie s„ Ónfiin˛eze sau s„ Ónlesneasc„ Ónfiin˛area pe
teritoriul s„u a unuia sau a mai multor laboratoare de
control doping, susceptibile de a fi acceptate Ón
conformitate cu criteriile adoptate de organiza˛iile sportive
interna˛ionale competente ∫i aprobate de grupa de control
Ón baza art. 11 paragraful 1 b);
b) fie s„ favorizeze organiza˛iilor sale accesul la un
astfel de laborator de pe teritoriul altei p„r˛i.
2. Aceste laboratoare sunt Óncurajate:
a) s„ ia m„surile adecvate pentru a selecta, a re˛ine, a
preg„ti ∫i a recicla un personal calificat;
b) s„ Óntreprind„ programe corespunz„toare de
cercetare ∫i dezvoltare privind agen˛ii de dopaj ∫i metodele
utilizate sau presupuse a fi utilizate pentru dopajul Ón
sport, precum ∫i Ón domeniile biochimiei ∫i farmacologiei
analitice, Ón scopul de a se ajunge la o mai bun„ Ón˛elegere
a efectelor pe care diverse substan˛e le au asupra
organismului uman, ca ∫i a consecin˛elor acestora Ón
planul performan˛elor sportive;
c) s„ publice ∫i s„ difuzeze cu rapiditate noilor date
ob˛inute Ón urma cercet„rilor.
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ARTICOLUL 6

Educa˛ia
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ elaboreze ∫i s„ aplice, dac„
este cazul, Ón colaborare cu organiza˛iile sportive
interesate ∫i cu mijloacele de comunicare Ón mas„,
programe educative ∫i campanii de informare, eviden˛iind
faptul c„ dopajul reprezint„ un real pericol pentru
s„n„tate ∫i c„ prejudiciaz„ valorile etice ale sportului.
Aceste programe ∫i campanii se adreseaz„ at‚t tinerilor
din institu˛iile ∫colare ∫i cluburile sportive ∫i p„rin˛ilor
acestora, c‚t ∫i atle˛ilor adul˛i, responsabililor, directorilor
sportivi ∫i antrenorilor. Œn ceea ce prive∫te personalul
medical, aceste programe educative subliniaz„ importan˛a
respect„rii deontologiei medicale.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ Óncurajeze ∫i s„ promoveze,
Ón colaborare cu organiza˛iile sportive regionale, na˛ionale
∫i interna˛ionale interesate, cercet„rile privind elaborarea
de programe de antrenament fiziologic ∫i psihologic pe
baze ∫tiin˛ifice ∫i cu respectarea integrit„˛ii fiin˛ei umane.
ARTICOLUL 7

Colaborarea cu organiza˛iile sportive privind m„surile
pe care acestea trebuie s„ le ia
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ Óncurajeze propriile lor
organiza˛ii sportive ∫i, prin intermediul acestora,
organiza˛iile sportive interna˛ionale Ón elaborarea ∫i
aplicarea tuturor m„surilor adecvate Ón lupta Ómpotriva
dopajului Ón sport.
2. Œn acest scop, ele Ó∫i sus˛in organiza˛iile sportive Ón
clarificarea ∫i reglementarea drepturilor, obliga˛iilor ∫i
respectivelor lor sarcini, Ón special pun‚ndu-∫i de acord:
a) reglement„rile antidoping, pe baza regulamentelor
adoptate de organiza˛iile sportive interna˛ionale
competente;
b) listele claselor farmacologice ale agen˛ilor de dopaj
∫i metodelor de dopaj interzise, pe baza listelor adoptate
de organiza˛iile sportive interna˛ionale competente;
c) metodele de control antidoping;
d) procedurile disciplinare, cu aplicarea principiilor
interna˛ional recunoscute ale justi˛iei naturale ∫i
garantarea respect„rii drepturilor fundamentale ale
sportivilor asupra c„rora planeaz„ vreo suspiciune; aceste
principii sunt, Ón special, urm„toarele:

217

(i) organul de instruire trebuie s„ fie distinct de
organul disciplinar;
(ii) acestor persoane li se acord„ dreptul la un
proces echitabil ∫i dreptul de a fi asistate sau reprezentate;
(iii) este obligatorie existen˛a unor dispozi˛ii clare ∫i
practic aplicabile, care s„ permit„ recursul Ómpotriva
oric„rei rezolu˛ii date;
e) procedurile de sanc˛ionare efectiv„ a responsabililor,
medicilor, veterinarilor, antrenorilor, lucr„torilor din
fizioterapie ∫i a altor persoane responsabile de sau
complice la Ónc„lc„ri fa˛„ de reglement„rile antidoping sau
la abateri s„v‚r∫ite de sportivi;
f) procedurile de recunoa∫tere mutual„ a suspend„rilor
sau a altor sanc˛iuni impuse de alte organiza˛ii sportive Ón
˛ara respectiv„ sau Óntr-o alt„ ˛ar„.
3. Pe l‚ng„ acestea, p„r˛ile Ó∫i Óncurajeaz„ organiza˛iile
sportive:
a) s„ instituie, Óntr-un num„r suficient de mare pentru
a fi eficiente, controale antidoping inopinate, nu numai Ón
timpul competi˛iilor, ci ∫i Ón orice moment propice Ón
afara lor; aceste controale trebuie s„ fie f„cute Ón mod
echitabil pentru to˛i sportivii ∫i s„ comporte teste aplicate
∫i repetate, dac„ este cazul, unor sportivi ale∫i la
Ónt‚mplare;
b) s„ Óncheie cu organiza˛iile sportive din alte ˛„ri
acorduri care s„ fac„ posibil„ supunerea unui sportiv care
se antreneaz„ Óntr-una din aceste ˛„ri la teste efectuate de
o echip„ autorizat„ de control antidoping Ón ˛ara
respectiv„;
c) s„ clarifice ∫i s„ pun„ de acord reglement„rile
referitoare la acceptarea la probele sportive care includ
criteriile antidoping;
d) s„ Óncurajeze participarea activ„ a sportivilor la
lupta Ómpotriva dopajului, dus„ de organiza˛iile sportive
interna˛ionale;
e) s„ utilizeze pe scar„ larg„ ∫i cu eficien˛„ aparaturile
existente Ón laboratoarele men˛ionate la art. 5 ∫i puse la
dispozi˛ia lor, Ón vederea analizei antidoping at‚t Ón
timpul, c‚t ∫i Ón afara competi˛iilor sportive;
f) s„ se preocupe de g„sirea unor metode ∫tiin˛ifice de
antrenament ∫i s„ elaboreze principii directoare destinate
protej„rii sportivilor de orice v‚rst„, adaptate fiec„rui
sport Ón parte.
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ARTICOLUL 8

Cooperarea intrena˛ional„
1. P„r˛ile coopereaz„ str‚ns Ón domeniile intrate sub
inciden˛a prezentei Conven˛ii ∫i Óncurajeaz„ o cooperare
similar„ Óntre propriile lor organiza˛ii sportive.
2. P„r˛ile se angajeaz„:
a) s„ Óncurajeze propriile lor organiza˛ii sportive Ón
ac˛iunea de aplicare a dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii Ón
cadrul tuturor organiza˛iilor sportive interna˛ionale la care
acestea sunt afiliate, Óndeosebi prin refuzul de a omologa
recordurile mondiale sau regionale care nu sunt Ónso˛ite
de rezultatele negative la testul antidoping autentificat;
b) s„ promoveze cooperarea dintre laboratoarele de
control antidoping Ónfiin˛ate sau care func˛ioneaz„ Ón
conformitate cu prevederile art. 5;
c) s„ instituie o cooperare bi-∫i multilateral„ Óntre
organismele, autorit„˛ile ∫i organiza˛iile lor competente, Ón
scopul realiz„rii, ∫i pe plan interna˛ional, a obiectivelor
enun˛ate la art. 4 paragraful 1.
3. P„r˛ile care dispun de laboratoare create sau care
func˛ioneaz„ Ón conformitate cu criteriile stabilite la art. 5
se angajeaz„ s„ sprijine celelalte p„r˛i Ón dob‚ndirea
experien˛ei, a competen˛ei ∫i a tehnicilor necesare Ón
vederea cre„rii propriilor lor laboratoare.
ARTICOLUL 9

Comunicarea informa˛iilor
Fiecare parte transmite Secretarului general al
Consiliului Europei, Óntr-una dintre limbile oficiale ale
Consiliului Europei, toate informa˛iile pertinente
privitoare la m„surile legislative sau de alt„ natur„ pe care
aceasta le-a luat Ón scopul de a se conforma dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 10

Grupe de control
1. Œn vederea respect„rii prevederilor prezentei
Conven˛ii, a fost constituit„ o grup„ de control.
2. Œn cadrul grupei de control, fiecare parte poate fi
reprezentat„ printr-unul sau mai mul˛i delega˛i. Fiecare
parte are dreptul la un vot.
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3. Orice stat men˛ionat la art. 14 paragraful 1, care nu
este parte la prezenta Conven˛ie, poate fi reprezentat Ón
grupa de control printr-un observator.
4. Grupa de control poate, Ón unanimitate, s„ invite
orice stat nemembru al Consiliului Europei ∫i care nu este
parte la Conven˛ie, precum ∫i orice organiza˛ie sportiv„
sau profesional„ interesat„ s„ Ó∫i trimit„ un observator la
una sau la mai multe ∫edin˛e ale sale.
5. Grupa de control este convocat„ de Secretarul
general. Prima sa ∫edin˛„ se va ˛ine Óntr-un termen optim
ales ∫i, Ón orice caz, la mai pu˛in de un an de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii. Œn continuare, ea
se va reuni ori de c‚te ori va fi necesar, din ini˛iativa
Secretarului general sau a unei p„r˛i.
6. Majoritatea p„r˛ilor constituie cvorumul necesar
pentru ca o ∫edin˛„ a grupei de control s„ poat„ avea loc.
7. Sub rezerva dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii, grupa
de control Ó∫i stabile∫te regulamentul interior ∫i Ól adopt„
prin consens.
ARTICOLUL 11

1. Grupa de control este Óns„rcinat„ s„ urm„reasc„
aplicarea prezentei Conven˛ii. Cu prec„dere, ea poate:
a) s„ revad„ Ón mod permanent dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii ∫i s„ examineze modific„rile ce ar putea fi
necesare;
b) s„ aprobe lista ∫i orice eventual„ revizuire a claselor
farmacologice ale agen˛ilor de dopaj ∫i metodelor de dopaj
interzise de organiza˛iile sportive interna˛ionale
competente, men˛ionate la art. 2 paragrafele 1 ∫i 2, ∫i
criteriile de acreditare a laboratoarelor, precum ∫i orice
eventual„ revizuire adoptat„ de acelea∫i organiza˛ii
men˛ionate la art. 5 paragraful 1 a) ∫i, de asemenea, s„
fixeze data intr„rii Ón vigoare a hot„r‚rilor luate;
c) s„ organizeze consulta˛ii cu organiza˛iile sportive
interesate;
d) s„ fac„ recomand„ri p„r˛ilor, referitoare la m„surile
ce trebuie luate Ón scopul aplic„rii prezentei Conven˛ii;
e) s„ recomande m„surile corespunz„toare pentru a
asigura informarea organiza˛iilor interna˛ionale
competente ∫i a publicului cu privire la lucr„rile
Óntreprinse Ón cadrul prezentei Conven˛ii;
f) s„ adreseze Comitetului Mini∫trilor al Consiliului
Europei recomand„ri referitoare la invitarea statelor
nemembre ale Consiliului Europei de a adera la prezenta
Conven˛ie;
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g) s„ formuleze orice propunere viz‚nd Ómbun„t„˛irea
eficien˛ei prezentei Conven˛ii.
2. Œn scopul Óndeplinirii misiunii sale, grupa de control
poate prevedea, din proprie ini˛iativ„, Ónt‚lniri ale
grupelor de exper˛i.
ARTICOLUL 12

Œn urma fiec„rei ∫edin˛e, grupa de control transmite
Comitetului Mini∫trilor al Consiliului Europei un raport cu
privire la lucr„rile sale ∫i la modul de func˛ionare a
Conven˛iei.
ARTICOLUL 13

Amendamente la celelalte articole ale Conven˛iei
1. Amendamentele la articolele prezentei Conven˛ii pot
fi propuse de c„tre o parte, de Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei sau de grupa de control.
2. Orice propunere de amendament este comunicat„
Secretarului general al Consiliului Europei, statelor
men˛ionate la art. 14, precum ∫i oric„rui stat care a aderat
sau a fost invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 16.
3. Orice amendament propus de o parte sau de
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei este
comunicat grupei de control cu cel pu˛in dou„ luni
Ónaintea ∫edin˛ei Ón care acesta trebuie luat Ón studiu.
Grupa de control supune Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei opinia sa privind amendamentul
propus, dac„ este cazul, Ón urma consult„rii organiza˛iilor
sportive competente.
4. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei studiaz„
amendamentul propus, precum ∫i orice opinie supus„ de
grupa de control ∫i poate adopta amendamentul.
5. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
Mini∫trilor al Consiliului Europei Ón conformitate cu
paragraful 4 al prezentului articol este transmis spre
acceptare p„r˛ilor.
6. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful 4 al prezentului articol intr„ Ón vigoare Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unui termen de o
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lun„ de la data la care toate p„r˛ile au informat
Secretariatul general cu privire la acceptarea respectivului
amendament.
Clauze finale
ARTICOLUL 14

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte statep„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„ ∫i statelor nemembre
participante la elaborarea prezentei Conven˛ii, care Ó∫i pot
exprima consim˛„m‚ntul de a deveni p„r˛i prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau de aprobare
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

1. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de o lun„ de la data la
care cinci state, dintre care cel pu˛in patru sunt membre
ale Consiliului Europei, Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul
de a fi legate prin Conven˛ie, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 14.
2. Œn ceea ce prive∫te orice stat care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a deveni parte la Conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unui termen de o lun„ de la data semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 16

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita, Ón urma consult„rii p„r˛ilor, orice stat nemembru
s„ adere la aceasta, printr-o hot„r‚re luat„ cu majoritatea
prev„zut„ la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei
∫i cu unanimitatea statelor contractante cu drept de a face
parte din Comitet.
2. Pentru orice stat care ader„, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unui
termen de o lun„ de la data depunerii instrumentului s„u
de aderare la Secretarul general al Comitetului Europei.
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ARTICOLUL 17

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile pe care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Œn orice moment ulterior, orice stat poate, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii asupra
oric„rui alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Œn ceea ce
prive∫te acest teritoriu, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón
prima zi a lunii urm„toare expir„rii unui termen de o
lun„ de la data primirii numitei declara˛ii de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie, formulat„ Ón baza celor dou„
paragrafe precedente, va putea fi retractat„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
Ón∫tiin˛are adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retractarea devine efectiv„ Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de 6 luni de la data
primirii Ón∫tiin˛„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 18

1. Orice parte poate denun˛a oric‚nd prezenta
Conven˛ie prin notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei.
2. Denun˛area devine efectiv„ Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unui termen de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 19

1. Secretarul general al Consiliului Europei notific„
p„r˛ilor, celorlalte state membre ale Consiliului Europei,
celorlalte state-p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„,
statelor participante la elaborarea prezentei Conven˛ii ∫i
oric„rui stat care a aderat la aceasta sau care a fost invitat
s„ adere:
a) orice semnare Ón conformitate cu art. 14;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, Ón conformitate cu
art. 14 sau 16;
c) oricare dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, Ón conformitate cu art. 15 ∫i 16;
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d) oricare informa˛ie transmis„ Ón baza dispozi˛iilor
art. 9;
e) orice raport stabilit Ón baza dispozi˛iilor art. 12;
f) orice propunere de amendament ∫i orice
amendament adoptat Ón conformitate cu art. 13 ∫i data
intr„rii Ón vigoare a acestui amendament;
g) orice declara˛ie formulat„ Ón baza dispozi˛iilor art. 17;
h) orice notificare Ónaintat„, Ón baza dispozi˛iilor
art. 18, ∫i data la care denun˛area devine efectiv„;
i) orice alt act, notificare sau comunicare, care se
refer„ la prezenta Conven˛ie.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ón mod legal autoriza˛i
Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica copii certificate conforme
fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului Europei,
celorlalte p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, statelor
nemembre care au participat la elaborarea prezentei
Conven˛ii ∫i oric„rui stat invitat s„ adere la aceasta.
ANEX√
LISTA DE REFERINﬁ√ A CLASELOR FARMACOLOGICE
DOPANTE ™I A METODELOR DE DOPAJ
I. Clase de agen˛i de dopaj
A. Stimulente
B. Narcotice
C. Steroizi anabolizan˛i
D. Beta-blocante
E. Diuretice
F. Hormoni peptidici ∫i analogi
II. Metode de dopaj
A. Dopaj sanguin
B. Manipul„ri farmacologice, chimice sau fizice
III. Clase de substan˛e supuse anumitor restric˛ii
A. Alcool
B. Marijuana
C. Anestezice locale
D. Corticosteroizi
Exemple:
I. Clase de agen˛i de dopaj
A. Stimulente
— amfepramon„
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— amfetamin„
— amfetaminil
— amifenazol
— benzampfetamin„
— cafein„*
— cathin„
— clobenzorex
— clorfetermin„
— clorprenalin„
— cocain„
— cropropamid„ (component al micorenului)
— crotetamid„ (component al micorenului)
— dimetilamfetamin„
— efedrin„
— etamivan
— etilamfetamin„
— fencamfamin„
— fendimetrazin„
— fenetilin„
— fenilpropanolamin„
— fenmetrazin„
— fenproporex
— fentermin„
— furfenorex
— mefenorex
— metamfetamin„
— metilefedrin„
— metilfenidat
— metoxifenamin„
— morazon
— niketamid„
— pemolin„
— pentetrazol
— pipradol
— pirovaleron
— prolintan
— propilhexedrin
— stricnin„
∫i substan˛e Ónrudite
B. Narcotice analgezice
— alphaprodin„
— anileridin
— buprenorfin„
* Pentru cafein„, un e∫antion se va considera pozitiv Ón cazul Ón care concentra˛ia Ón
urin„ dep„∫e∫te 12 mcg/ml.
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— codein„
— dextromoramid
— dextropropoxifen
— diamorfin„ (heroin„)
— dihidrocodein„
— dipipanon„
— etilmorfin„
— etoneptazin„
— fenazocin„
— levorfanol
— metadon„
— morfin„
— nalbufin„
— pentazocin„
— petidin„
— trimeperidin„
∫i substan˛e Ónrudite
C. Steroizi anabolizan˛i
— bolasteron
— boldenon„
— clostebol
— dehidroclormetiltestosteron
— fluoximesteron
— mesterolon
— metandienon„
— metenolon
— metiltestosteron
— nandrolon
— noretandrolon
— oxandrolon
— oximesteron
— oximetolon
— stanozolol
— testosteron**
∫i substan˛e Ónrudite
D. Beta-blocante
— acebutolol
— alprenolol
— atenolol
— labetalol
— metoprolol
— nadolol
** Pentru testosteron se consider„ pozitiv c‚nd raportul testosteron/epitestosteron este
mai mare de 6.
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— oxprenolol
— propranolol
— sotalol
∫i substan˛e Ónrudite
E. Diuretice
— acetazolamid„
— amilorid
— bendroflumethiazid„
— benzthiazid„
— bumetanid„
— canrenon„
— clormerodrin
— clortalidon
— diclofenamid„
— acid etacrinic
— furosemid
— hidroclorthiazid„
— mersalil
— spironolacton„
— triamteren
∫i substan˛e Ónrudite
F. Hormoni peptidici ∫i analogi
— chorionic Gonadotrophin (HCG — gonadotropin„
chorionic„ uman„)
— corticotropin„ (ACTH)
— hormoni de cre∫tere (HCG, somatotropin„)
II. Metode de dopaj
A. Dopaj sanguin
B. Manipul„ri farmacologice, chimice sau fizice
III. Clase de substan˛e supuse anumitor restric˛ii
A. Alcool
B. marijuana
C. Anestezice locale
D. Corticosteroizi
NOT√:
Lista de mai sus reprezint„ lista claselor de substan˛e
dopante ∫i a metodelor de dopaj, adoptat„ de c„tre
Comitetul Interna˛ional Olimpic Ón luna aprilie 1989.

227

Seria Tratatelor europene nr. 188

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA ŒMPOTRIVA DOPAJULUI*
Statele p„r˛i la prezentul protocol adi˛ional la
Conven˛ia Ómpotriva dopajului (STE nr. 135), semnat„ la
Strasbourg la 16 noiembrie 1989 (denumit„ Ón continuare
Conven˛ia),
consider‚nd c„ acordul general asupra recunoa∫terii
reciproce a controalelor antidoping la care se face referire
Ón art. 4.3.d ∫i 7.3.b din Conven˛ie va spori eficien˛a
acestor controale prin contribu˛ia la armonizarea,
transparen˛a ∫i eficien˛a acordurilor doping existente ∫i
viitoare, bilaterale sau multilaterale, Óncheiate Ón acest
domeniu, ∫i prin asigurarea autorit„˛ii necesare pentru
astfel de controale Ón absen˛a oric„rui acord Ón aceast„
privin˛„,
dorind s„ intensifice ∫i s„ consolideze aplicarea
prevederilor Conven˛iei,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Recunoa∫terea reciproc„ a controalelor doping
1. Av‚nd Ón vedere prevederile art. 3.2, 4.3.d ∫i 7.3.b
din Conven˛ie, p„r˛ile vor recunoa∫te reciproc competen˛a
organiza˛iilor sportive sau a organiza˛iilor na˛ionale
antidoping de a efectua controale doping pe teritoriul lor,
Ón conformitate cu reglement„rile na˛ionale ale ˛„rii gazd„,
asupra sportivilor ∫i sportivelor care provin din alte state
p„r˛i ale Conven˛iei. Rezultatul acestor controale va fi
comunicat simultan organiza˛iei na˛ionale antidoping ∫i
federa˛iei sportive na˛ionale a sportivului/sportivei
respectiv/respective, organiza˛iei na˛ionale antidoping a
˛„rii gazd„ ∫i federa˛iei sportive interna˛ionale.
*

Adoptat la Var∫ovia la 12 septembrie 2002.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 302 din 11 iulie 2006, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006.
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2. P„r˛ile vor lua m„surile necesare pentru a efectua
asemenea controale, care pot fi suplimentare celor aplicate
Ón virtutea unui acord bilateral anterior sau a altui acord
specific. Pentru a se asigura conformitatea cu standardele
recunoscute la nivel interna˛ional, organiza˛iile sportive
sau organiza˛iile na˛ionale antidoping vor fi certificate cu
standardele de calitate ISO pentru controlul doping,
recunoscute de Grupul de monitorizare, stabilite Ón
virtutea art. 10 din Conven˛ie.
3. P„r˛ile vor recunoa∫te, Ón mod similar, competen˛a
Agen˛iei Mondiale Antidoping (AMAD) ∫i a altor organiza˛ii
de control doping care func˛ioneaz„ sub autoritatea sa de
a efectua controale doping Ón afara competi˛iei asupra
sportivilor ∫i sportivelor lor, fie pe teritoriul lor, fie Ón alt„
parte. Rezultatele acestor teste vor fi comunicate
organiza˛iei na˛ionale antidoping a sportivului/sportivei
respectiv/respective. Orice astfel de controale vor fi
efectuate Ón acord cu organiza˛iile sportive la care se face
referire Ón art. 4.3.c din Conven˛ie, Ón conformitate cu
reglement„rile Ón vigoare ∫i cu prevederile legisla˛iei
na˛ionale a ˛„rii gazd„.
ARTICOLUL 2

Consolidarea aplic„rii Conven˛iei
1. Grupul de monitorizare constituit conform art. 10
din Conven˛ie va supraveghea aplicarea ∫i implementarea
Conven˛iei, ˛in‚nd cont de fiecare dintre statele p„r˛i la
Conven˛ie. Supravegherea va fi efectuat„ de o echip„ de
evaluare ai c„rei membri vor fi numi˛i Ón acest scop de
Grupul de monitorizare. Membrii echipei de evaluare vor
fi selecta˛i pe baza competen˛ei recunoscute a acestora Ón
domeniul antidoping.
2. Echipa de evaluare va examina rapoartele na˛ionale
Ónaintate anterior de p„r˛ile interesate ∫i va efectua vizite
la fa˛a locului, acolo unde este necesar. Pe baza
observa˛iilor asupra implement„rii Conven˛iei, echipa de
evaluare va Ónainta Grupului de monitorizare un raport de
evaluare con˛in‚nd concluziile ∫i eventualele recomand„ri.
Rapoartele de evaluare vor fi publice. Partea interesat„ are
dreptul s„ fac„ observa˛ii asupra concluziilor echipei de
evaluare, care vor fi incluse Ón raport.
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3. Rapoartele na˛ionale vor fi preg„tite, iar vizitele de
evaluare se vor desf„∫ura conform programului stabilit de
Grupul de monitorizare, cu consultarea p„r˛ilor interesate.
P„r˛ile vor autoriza vizita echipei de evaluare ∫i Ó∫i vor
asuma r„spunderea de a Óncuraja organismele na˛ionale
relevante s„ coopereze pe deplin cu aceasta.
4. Procedurile opera˛ionale pentru evalu„ri (inclusiv o
schem„ convenit„ pentru evaluarea implement„rii
Conven˛iei), vizitele ∫i consecin˛ele acestora vor fi specificate
Ón regulamentele adoptate de Grupul de monitorizare.
ARTICOLUL 3

Rezerve
Nu pot fi formulate rezerve la prevederile prezentului
protocol.
ARTICOLUL 4

Exprimarea consim˛„m‚ntului
1. Prezentul protocol va fi deschis pentru a fi semnat
de statele membre ale Consiliului Europei ∫i de alte state
semnatare sau p„r˛i ale Conven˛iei, care Ó∫i pot exprima
consim˛„m‚ntul prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii; sau
b) semnarea sub rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Un stat semnatar al Conven˛iei nu poate semna
prezentul protocol f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii ∫i nici nu poate depune un instrument de
ratificare, acceptare ori aprobare dec‚t dac„ ∫i-a exprimat
anterior sau simultan consim˛„m‚ntul pentru Conven˛ie.
3. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 5

Intrarea Ón vigoare
1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ expir„rii perioadei de 3 luni dup„ data la
care 5 state p„r˛i ale Conven˛iei ∫i-au exprimat
consim˛„m‚ntul, Ón conformitate cu prevederile art. 4.
2. Cu privire la orice stat care Ó∫i exprim„
consim˛„m‚ntul ulterior, prezentul protocol va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de 3 luni dup„ data semn„rii sau depunerii
instrumentului de ratificare, acceptare ori aprobare.
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ARTICOLUL 6

Aderare
1. Dup„ deschiderea pentru semnare a prezentului
protocol, orice stat care va adera la Conven˛ie poate adera
∫i la prezentul protocol.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument
de aderare la secretarul general al Consiliului Europei,
care va produce efecte din prima zi a lunii ce urmeaz„
expir„rii perioadei de 3 luni dup„ data depunerii lui.
ARTICOLUL 7

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat poate specifica, la momentul semn„rii sau
al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare,
aprobare ori aderare, teritoriul sau teritoriile pe care se va
aplica prezentul protocol.
2. Orice stat poate, la o dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei, extinde aplicarea prezentului protocol pe orice alt
teritoriu specificat Ón declara˛ie. Œn ceea ce prive∫te un
asemenea teritoriu, Protocolul va intra Ón vigoare Ón prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii perioadei de 3 luni dup„
data primirii unei astfel de declara˛ii de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie efectuat„ conform paragrafelor
anterioare poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu men˛ionat Óntr-o astfel de declara˛ie, printr-o
notificare adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei. Orice astfel de retragere va produce efecte din
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii perioadei de 3 luni
dup„ data primirii Ón∫tiin˛„rii de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 8

Denun˛area
1. Orice parte poate, Ón orice moment, denun˛a
prezentul protocol prin intermediul unei notific„ri
adresate secretarului general al Consiliului Europei.
2. O astfel de denun˛are va produce efecte din prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii perioadei de 6 luni dup„
data primirii notific„rii de c„tre secretarul general.

231

ARTICOLUL 9

Notific„rile
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state
semnatare sau p„r˛i ale Conven˛iei ∫i orice stat care a fost
invitat s„ adere la aceasta, despre:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ a intr„rii Ón vigoare a prezentului
protocol, conform art. 5, 6 ∫i 7;
d) orice denun˛are;
e) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la
prezentul protocol.
Drept care subsemna˛ii, fiind Ómputernici˛i Ón acest
sens, am semnat prezentul protocol.
Redactat la Var∫ovia, ast„zi, 12 septembrie 2002, Ón
limbile englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind Ón egal„
m„sur„ autentice, Óntr-un singur exemplar, care va fi
depus Ón arhivele Consiliului Europei. Secretarul general
al Consiliului Europei va transmite copii certificate
fiec„rui stat membru al Consiliului Europei, celorlalte
state semnatare sau p„r˛i ale Conven˛iei ∫i oric„rui stat
invitat s„ adere la Conven˛ie.
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VI. RADIO—TELEVIZIUNE

Seria Tratatelor europene nr. 132

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ASUPRA TELEVIZIUNII TRANSFRONTIERE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i Ón vederea
salvgard„rii ∫i promov„rii idealurilor ∫i principiilor care
sunt patrimoniul lor comun;
Consider‚nd c„ demnitatea ∫i valoarea egal„ a fiec„rei
fiin˛e umane constituie elemente fundamentale ale acestor
principii;
Consider‚nd c„ libertatea de expresie ∫i de informare,
a∫a cum este garantat„ de articolul 10 al Conven˛iei pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
constituie unul dintre principiile esen˛iale ale unei
societ„˛i democratice ∫i una dintre condi˛iile de baz„
pentru dezvoltarea sa ∫i a fiec„rei fiin˛e umane;
Reafirm‚nd ata∫amentul lor la principiile liberei
circula˛ii a informa˛iei, a ideilor ∫i a independen˛ei
radiodifuzorilor, care constituie o baz„ indispensabil„ a
politicii lor Ón materie de radiodifuzare;
Afim‚nd importan˛a televiziunii pentru dezvoltarea
culturii ∫i pentru libera formare a opiniilor, Ón condi˛ii ce
permit salvgardarea pluralismului ∫i a egalit„˛ii ∫anselor
pentru toate grupurile ∫i partidele politice democratice;
Convinse c„ dezvoltarea continu„ a tehnologiei
informa˛iei ∫i a comunic„rii trebuie s„ serveasc„
promov„rii transfrontiere a dreptului de a exprima, de a
c„uta, de a primi ∫i de a comunica informa˛ii ∫i idei,
indiferent de surs„;
* Adoptat„

la Strasbourg la 5 mai 1989. A intrat Ón vigoare la 1 mai 1993.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 56 din 13 februarie 2003, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 163 din 14 martie 2003.
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Din dorin˛a de a oferi publicului o mai mare
posibilitate de alegere a programelor, pentru a permite
valorificarea patrimoniului ∫i dezvoltarea crea˛iei
audiovizuale Ón Europa ∫i, decise s„ ating„ acest obiectiv
cultural, gra˛ie unor eforturi dedicate cre∫terii produc˛iei
∫i a circula˛iei programelor de Ónalt„ calitate, r„spunz‚nd
astfel a∫tept„rii publicului Ón domeniile politic,
educa˛ional ∫i cultural;
Recunosc‚nd necesitatea de a se consolida cadrul
general al reglement„rilor comunitare;
Respect‚nd Rezolu˛ia nr. 2 ∫i Declara˛ia primei
Conferin˛e ministeriale europene asupra politicilor
comunica˛iilor Ón mas„;
Din dorin˛a de a dezvolta principiile recunoscute Ón
Recomand„rile adoptate Ón cadrul Consiliului Europei
asupra principiilor privind publicitatea realizat„ prin
televiziune, egalitatea dintre femei ∫i b„rba˛i Ón domeniul
media, utilizarea de capacit„˛i de satelit pentru
televiziunea ∫i radiodifuziunea sonor„ ∫i promovarea
produc˛iei audiovizuale Ón Europa,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Obiect ∫i scop
Prezenta Conven˛ie prive∫te serviciile de programe
incluse Ón transmisii. Scopul s„u este de a facilita
transmiterea transfrontier„ ∫i retransmiterea serviciilor de
programe de televiziune Óntre P„r˛i.
ARTICOLUL 2

Expresii utilizate
Œn sensul prezentei Conven˛ii:
a) îTransmitere“ desemneaz„ emiterea ini˛ial„, prin
intermediul unui emi˛„tor terestru, prin cablu sau orice
tip de satelit, Ón form„ codificat„ sau nu, a serviciilor de
programe de televiziune destinate publicului larg. Nu sunt
incluse serviciile de comunicare care func˛ioneaz„ pe baza
apelului individual.

236

b) îRetransmitere“ desemneaz„ receptarea ∫i
transmiterea simultan„, indiferent de mijloacele tehnice
utilizate, a serviciilor de programe de televiziune sau a
unor p„r˛i importante din aceste servicii, integral ∫i f„r„
nici o modificare, transmise de c„tre radiodifuzori ∫i
destinate recept„rii de c„tre publicul larg.
c) îRadiodifuzor“ desemneaz„ persoana fizic„ sau
juridic„ ce creeaz„ servicii de programe de televiziune
destinate recept„rii de c„tre publicul larg ∫i care le
transmite direct sau prin intermediul unui ter˛, Ón
integralitatea lor ∫i f„r„ nici o modificare;
d) îServiciu de programe“ desemneaz„ ansamblul
elementelor unui serviciu dat, furnizat de un radiodifuzor,
Ón sensul paragrafului precedent;
e) îOpere audiovizuale europene“ desemneaz„ operele
de crea˛ie a c„ror produc˛ie sau coproduc˛ie este
controlat„ de persoane fizice sau juridice europene;
f) îPublicitate“ desemneaz„ orice anun˛ public efectuat
Ón vederea stimul„rii v‚nz„rii, cump„r„rii sau Ónchirierii
unui produs sau serviciu, a promov„rii unei cauze sau a
unei idei sau a producerii unui anume efect dorit de c„tre
cel ce face anun˛ul, c„ruia i-a fost cedat un timp de
transmisie, ce presupune o remunerare sau orice alt„
contrapartid„ similar„;
g) îSponsorizare“ desemneaz„ participarea unei
persoane fizice sau juridice, care nu este angajat„ Ón
activit„˛i de radiodifuzare sau de produc˛ie a operelor
audiovizuale, la finan˛area direct„ sau indirect„ a unei
emisiuni, Ón scopul promov„rii numelui s„u, a ra˛iunii sale
sociale sau a imaginii m„rcii sale.
ARTICOLUL 3

Domeniu de aplicare
Prezenta Conven˛ie se va aplica oric„rui serviciu de
programe care este transmis sau retransmis de c„tre
organisme de televiziune sau prin mijloace tehnice aflate
Ón jurisdic˛ia uneia dintre P„r˛i, prin cablu, emi˛„tor
terestru sau satelit ∫i care poate fi recep˛ionat, direct sau
indirect, Óntr-una sau mai multe p„r˛i.
ARTICOLUL 4

Libertatea de recep˛ie ∫i de retransmitere
P„r˛ile vor asigura libertatea de expresie ∫i de
informare conform art. 10 al Conven˛iei pentru protejarea
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drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. P„r˛ile
vor garanta libertatea de recep˛ie ∫i nu se vor opune
retransmiterii pe teritoriul lor a serviciilor de programe
care se conformeaz„ dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 5

Angajamentele P„r˛ilor de transmitere
1. Fiecare parte de transmitere se va asigura, prin
mijloace corespunz„toare ∫i prin instan˛ele competente, ca
toate serviciile de programe transmise de organisme sau
cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub jurisdic˛ia sa, Ón
sensul articolului 3, s„ fie conforme dispozi˛iilor prezentei
Conven˛ii.
2. Œn sensul prezentei Conven˛ii este considerat„ parte
de transmitere:
a) Ón cazul transmisiilor terestre, partea de pe
teritoriul c„reia se efectueaz„ emisia primar„;
b) Ón cazul transmisiilor prin satelit:
i. Partea pe teritoriul c„reia se afl„ originea leg„turii
care transmite c„tre satelit;
ii. Partea care acord„ dreptul de a utiliza leg„tura de
transmitere, situat„ Óntr-un stat care nu este parte la
prezenta Conven˛ie;
iii. Partea pe teritoriul c„reia se afl„ sediul
radiodifuzorului, dac„ responsabilitatea nu este stabilit„
conform alineatelor (i) ∫i (ii).
3. Dac„ serviciile de programe transmise de pe
teritoriile unor state ce nu sunt parte la Conven˛ie sunt
retransmise de organisme de televiziune sau cu ajutorul
unor mijloace tehnice aflate sub jurisdic˛ia unei p„r˛i Ón
sensul art. 3, aceast„ parte, Ón calitate de parte
transmi˛„toare, va asigura, prin mijloace corespunz„toare
∫i instan˛e competente, conformitatea acestor servicii cu
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 6

Transparen˛a
1. Responsabilit„˛ile radiodifuzorului vor fi specificate
Óntr-un mod clar ∫i satisf„c„tor Ón autoriza˛ia eliberat„ de
autoritatea competent„ a fiec„rei p„r˛i, Ón contractul
Óncheiat cu aceasta sau prin orice alt„ form„ juridic„.
2. Informa˛iile privind radiodifuzorul vor fi oferite la
cerere de c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii de
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transmitere. Astfel de informa˛ii vor cuprinde cel pu˛in
numele sau denumirea, sediul ∫i statutul juridic al
radiodifuzorului, numele reprezentantului s„u legal,
compozi˛ia capitalului, natura, obiectul ∫i modul de
finan˛are a serviciului de programe pe care radiodifuzorul
Ól furnizeaz„ sau se preg„te∫te s„ Ól furnizeze.

CAPITOLUL II
DISPOZIﬁII CU PRIVIRE LA PROGRAME
ARTICOLUL 7

Responsabilit„˛ile radiodifuzorului
1. Toate elementele serviciilor de programe, prin
prezentarea ∫i con˛inutul lor, trebuie s„ respecte
demnitatea persoanei umane ∫i drepturile fundamentale
ale oric„rui individ.
Œn special, ele nu trebuie:
a) s„ fie contrare bunelor moravuri ∫i, mai ales, s„
con˛in„ pornografie;
b) s„ eviden˛ieze violen˛a ∫i nici s„ fie susceptibile de
incitare la ur„ rasial„.
2. Elementele serviciilor de programe care sunt
susceptibile de a aduce prejudicii integrit„˛ii fizice, psihice
∫i morale a copiilor sau adolescen˛ilor nu trebuie s„ fie
transmise atunci c‚nd, datorit„ orei de difuzare, pot fi
privite de ace∫tia din urm„.
3. Radiodifuzorul se va asigura c„ jurnalele televizate
prezint„ loial faptele ∫i evenimentele, favoriz‚nd libera
formare a opiniilor.
ARTICOLUL 8

Dreptul la replic„
1. Fiecare parte de transmitere se va asigura c„ orice
persoan„ fizic„ sau juridic„, indiferent de cet„˛enia sau
locul s„u de reziden˛„, Ó∫i poate exercita dreptul la replic„
sau poate beneficia de un alt remediu juridic sau
administrativ comparabil cu emisiunile transmise de c„tre
organisme de televiziune sau cu ajutorul mijloacelor
tehnice, aflate sub jurisdic˛ia sa, Ón sensul art. 3. Ea se va
asigura, Ón special, c„ durata ∫i celelalte modalit„˛i,
prev„zute pentru exercitarea dreptului la replic„, vor fi
suficiente pentru a permite exercitarea efectiv„ a acestui
drept. Exercitarea efectiv„ a acestui drept sau a altor
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modalit„˛i juridice sau administrative echivalente trebuie
s„ fie garantate at‚t din punct de vedere al intervalului
orar, c‚t ∫i al modalit„˛ilor de aplicare.
2. Œn acest scop, numele radiodifuzorului responsabil
pentru serviciul de programe trebuie s„ poat„ fi identificat
la intervale regulate prin orice indica˛ii adecvate.
ARTICOLUL 9

Accesul publicului la evenimente majore
Fiecare parte examineaz„ m„surile juridice pentru a
evita ca dreptul publicului la informare s„ nu fie afectat
din cauza exercit„rii, de c„tre un radiodifuzor, a
drepturilor exclusive pentru transmiterea sau
retransmiterea, Ón sensul art. 3, a unui eveniment de mare
interes pentru public, care poate avea drept consecin˛„
privarea unei p„r˛i substan˛iale a publicului, dintr-una sau
mai multe p„r˛i, de posibilitatea de a urm„ri acest
eveniment la televizor.
ARTICOLUL 10

Obiective culturale
1. Fiecare parte de transmitere se va asigura, Ón
m„sura posibilului ∫i prin mijloace adecvate, c„
radiodifuzorii vor rezerva operelor europene o propor˛ie
majoritar„ a timpului de transmisie, excluz‚ndu-se timpul
consacrat informa˛iilor, manifest„rilor sportive, jocurilor,
publicit„˛ii sau serviciilor de teletext. Aceast„ propor˛ie,
˛in‚nd cont de responsabilitatea radiodifuzorului fa˛„ de
publicul s„u Ón materie de informa˛ie, educa˛ie, cultur„ ∫i
divertisment, trebuie ob˛inut„ progresiv pe baza unor
criterii corespunz„toare.
2. Œn cazul unui dezacord Óntre o parte de recep˛ie ∫i o
parte de transmitere asupra aplic„rii paragrafului
precedent se poate face apel, la cererea unei singure p„r˛i,
la Comitetul permanent, pentru a formula un aviz
consultativ relativ la acest subiect. Un astfel de dezacord
nu poate fi supus procedurii de arbitraj prev„zut„ la
art. 26.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ caute Ómpreun„
instrumentele ∫i procedeele cele mai adecvate pentru a
sus˛ine, f„r„ discriminare Óntre radiodifuzori, activitatea ∫i
dezvoltarea produc˛iei europene, Ón special Ón p„r˛ile cu o
slab„ capacitate de produc˛ie audiovizual„, sau cu o arie
lingvistic„ restr‚ns„.
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4. Œn spiritul cooper„rii ∫i Óntrajutor„rii caracteristic
prezentei Conven˛ii, p„r˛ile se vor str„dui s„ evite ca
serviciile de programe transmise sau retransmise de
organisme de televiziune sau cu ajutorul mijloacelor
tehnice aflate sub jurisdic˛ia lor, Ón sensul art. 3, s„ pun„
Ón pericol pluralismul presei scrise ∫i dezvoltarea
industriei cinematografice. Œn acest scop, nici o transmisie
a unei opere cinematografice nu trebuie s„ aib„ loc f„r„
acordul reciproc dintre de˛in„torii de drepturi ∫i
radiodifuzor ∫i Ónainte de termenul de doi ani de la
Ónceperea exploat„rii acestei opere Ón s„lile de cinema; Ón
cazul operelor cinematografice realizate Ón coproduc˛ie cu
radiodifuzorul, acest termen va fi de un an.

CAPITOLUL III
PUBLICITATEA
ARTICOLUL 11

Norme generale
1. Orice publicitate trebuie s„ fie loial„ ∫i cinstit„.
2. Publicitatea nu trebuie s„ fie Ón∫el„toare ∫i nici s„
nu afecteze interesele consumatorilor.
3. Publicitatea destinat„ copiilor sau care face apel la
copii trebuie s„ evite s„ aduc„ prejudicii intereselor
acestora ∫i s„ ˛in„ cont de sensibilitatea lor deosebit„.
4. Cel care face anun˛ul nu trebuie s„ exercite nici o
influen˛„ editorial„ asupra con˛inutului emisiunilor.
ARTICOLUL 12

Durata
1. Timpul de transmisie consacrat publicit„˛ii nu
trebuie s„ dep„∫easc„ 15% din timpul zilnic de transmisie.
Totodat„, acest procent poate ajunge la 20%, dac„ cuprinde
forme de publicitate cum ar fi ofertele f„cute direct
publicului fie Ón vederea v‚nz„rii, cump„r„rii sau
Ónchirierii produselor, fie a furniz„rii de servicii, cu
condi˛ia ca volumul spoturilor publicitare s„ nu
dep„∫easc„ 15%.
2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor
publicitare Ón interiorul unei perioade date de o or„ nu
poate dep„∫i 20%.
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3. Formele de publicitate cum sunt ofertele f„cute
direct publicului, fie pentru a vinde, cump„ra sau Ónchiria
produsele, fie pentru a furniza servicii, nu trebuie s„
dep„∫easc„ o or„ pe zi.
ARTICOLUL 13

Form„ ∫i prezentare
1. Publicitatea trebuie s„ fie Ón mod clar identificabil„
ca atare ∫i separat„ clar de alte elemente ale serviciului de
programe prin mijloace optice sau acustice. Œn principiu,
ea trebuie s„ fie transmis„ grupat pe ecran.
2. Publicitatea subliminal„ este interzis„.
3. Publicitatea mascat„ este interzis„, Ón special prezentarea
de produse sau servicii Ón emisiuni, atunci c‚nd aceasta
este f„cut„ Ón scop publicitar.
4. Publicitatea nu trebuie s„ fac„ apel, nici vizual ∫i
nici verbal, la persoanele care prezint„ Ón mod obi∫nuit
jurnalele televizate ∫i emisiunile de actualit„˛i.
ARTICOLUL 14

Inserarea publicit„˛ii
1. Publicitatea trebuie inserat„ Óntre emisiuni. Sub
rezerva condi˛iilor stabilite Ón paragrafele 2—5 ale
prezentului articol, publicitatea poate, de asemenea, s„ fie
inserat„ Ón timpul emisiunilor, cu condi˛ia ca ea s„ nu
afecteze integritatea ∫i valoarea emisiunilor ∫i Ón a∫a fel
Ónc‚t s„ nu prejudicieze drepturile de˛in„torilor de drepturi.
2. Œn emisiunile compuse din p„r˛i autonome sau Ón
emisiunile sportive ∫i Ón evenimentele ∫i spectacolele cu
structur„ similar„ incluz‚nd pauze, publicitatea nu poate
fi inserat„ dec‚t Óntre p„r˛ile autonome sau Ón pauze.
3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt
lungmetrajele cinematografice ∫i filmele concepute pentru
televiziune (cu excep˛ia serialelor, foiletoanelor,
emisiunilor de diverstiment ∫i documentarelor) ce au o
durat„ mai mare de 45 de minute, poate fi Óntrerupt„ o
singur„ dat„ la fiecare perioad„ complet„ de 45 de minute.
O alt„ Óntrerupere este autorizat„ dac„ durata lor total„
este cu cel pu˛in 20 de minute mai mare dec‚t dou„ sau
mai multe perioade complete de 45 de minute.
4. Dac„ emisiunile, altele dec‚t cele la care se refer„
paragraful 2, sunt Óntrerupte de publicitate, trebuie s„
treac„ o perioad„ de cel pu˛in 20 de minute Óntre fiecare
Óntrerupere succesiv„ din interiorul emisiunilor.
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5. Publicitatea nu poate fi inserat„ Ón difuzarea
serviciilor religioase. Jurnalele televizate, emisiunile de
actualit„˛i, documentarele, emisiunile religioase ∫i
emisiunile pentru copii, a c„ror durat„ este sub 30 de
minute, nu pot fi Óntrerupte de publicitate. Dac„ au o
durat„ de cel pu˛in 30 de minute, se aplic„ dispozi˛iile
paragrafelor precedente.
ARTICOLUL 15

Publicitatea pentru anumite produse
1. Publicitatea pentru produsele din tutun este
interzis„.
2. Publicitatea pentru b„uturilor alcoolizate de orice
fel este supus„ urm„toarelor reguli:
a) nu trebuie s„ se adreseze Ón special minorilor; nici o
persoan„ care poate fi considerat„ ca fiind minor„ nu
trebuie s„ fie asociat„ consumului de b„uturi alcoolizate,
Ón cadrul publicit„˛ii;
b) nu trebuie s„ asocieze consumarea alcoolului cu
performan˛ele fizice sau conducerea automobilului;
c) nu trebuie s„ sugereze c„ b„uturile alcoolizate sunt
dotate cu propriet„˛i terapeutice sau c„ au un efect
stimulativ, sedativ sau c„ pot rezolva anumite probleme
personale;
d) nu trebuie s„ Óncurajeze consumul exagerat de
b„uturi alcoolizate sau s„ confere o imagine negativ„
abstinen˛ei sau sobriet„˛ii;
e) nu trebuie s„ sublinieze nemotivat concentra˛ia Ón
alcool a b„uturilor.
3. Este interzis„ publicitatea pentru medicamente ∫i
tratamente medicale, care sunt disponibile numai cu
re˛et„ medical„, Ón partea care face transmiterea.
4. Publicitatea pentru celelalte medicamente ∫i
tratamente medicale trebuie s„ fie clar identificabil„ ca
atare, veridic„ ∫i controlabil„, ∫i trebuie s„ se conformeze
prevederilor care interzic publicitatea f„cut„
medicamentelor ∫i tratamentelor medicale cu efecte
d„un„toare pentru individ.
ARTICOLUL 16

Publicitatea care se adreseaz„
Ón mod specific unei singure p„r˛i
1. Pentru a se evita distorsiunile de concuren˛„ ∫i
punerea Ón pericol a sistemului de televiziune al unei
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p„r˛i, mesajele publicitare Óndreptate special ∫i frecvent
spre audien˛a unei alte p„r˛i, alta dec‚t cea care asigura
transmiterea, nu trebuie s„ Óncale regulile cu privire la
publicitatea Ón cadrul programelor de televiziune din
aceast„ parte.
2. Dispozi˛iile paragrafului precedent nu se aplic„
atunci c‚nd:
a) regulile vizate stabilesc o discriminare Óntre
mesajele publicitare, transmise de organisme de
televiziune sau cu ajutorul mijloacelor tehnice aflate sub
jurisdic˛ia acestei p„r˛i, ∫i mesajele publicitare, transmise
de organismele de televiziune sau cu ajutorul mijloacelor
tehnice aflate sub jurisdic˛ia unei alte p„r˛i; sau
b) P„r˛ile implicate au Óncheiat acorduri bi–sau
multilaterale Ón acest domeniu.

CAPITOLUL IV
SPONSORIZAREA
ARTICOLUL 17

Norme generale
1. C‚nd o emisiune sau o serie de emisiuni este
sponsorizat„ Ón Óntregime sau par˛ial, acest lucru trebuie s„
poat„ fi clar identificat ca atare ∫i Ón mod corespunz„tor Ón
cadrul genericului de la Ónceputul ∫i/sau sf‚r∫itul emisiunii.
2. Con˛inutul ∫i programarea unei emisiuni
sponsorizate nu poate, Ón nici un caz, s„ fie influen˛at„ de
c„tre sponsor astfel Ónc‚t s„ aduc„ prejudicii
responsabilit„˛ii ∫i independen˛ei redac˛ionale a
radiodifuzorului fa˛„ de emisiunile proprii.
3. Emisiunile sponsorizate nu trebuie s„ incite la
v‚nzarea, cump„rarea sau Ónchirierea produselor ori
serviciilor sponsorului sau ale unui ter˛, Ón special prin
referiri Ón scop evident promo˛ional la aceste produse sau
servicii Ón timpul acestor emisiuni.
ARTICOLUL 18

Sponsoriz„ri interzise
1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de c„tre persoane
fizice sau juridice care au ca obiect principal de activitate
fabricarea sau v‚nzarea de produse ori furnizarea de
servicii a c„ror publicitate este interzis„ Ón conformitate cu
art. 15.
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2. Sponsorizarea jurnalelor televizate ∫i a emisiunilor
de actualit„˛i este interzis„.

CAPITOLUL V
ASISTENﬁ√
ARTICOLUL 19

Cooperarea Óntre p„r˛i
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i acorde reciproc asisten˛„
pentru aplicarea prezentei Conven˛ii.
2. Œn acest scop:
a) fiecare stat contractant desemneaz„ una sau mai
multe autorit„˛i ale c„ror nume ∫i adrese le comunic„
Secretarului general al Consiliului Europei, Ón momentul
depunerii instrumentelor sale de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare;
b) fiecare stat contractant, care a desemnat mai multe
autorit„˛i, va indica, Ón comunicarea la care se refer„
alineatul (a), competen˛a fiec„reia din aceste autorit„˛i.
3. O autoritate desemnat„ de o parte:
a) va furniza informa˛iile prev„zute la art. 6,
paragraful 2, din prezenta Conven˛ie;
b) va furniza, la cererea unei autorit„˛i desemnate de o
alt„ parte, informa˛ii privind dreptul ∫i practicile interne
Ón domeniile acoperite de prezenta Conven˛ie;
c) va coopera cu autorit„˛ile desemnate de alte p„r˛i,
de fiecare dat„ c‚nd se va considera necesar ∫i, mai cu
seam„, c‚nd aceast„ cooperare va putea Ónt„ri eficien˛a
m„surilor luate pentru aplicarea prezentei Conven˛ii;
d) va examina orice dificultate ap„rut„ Ón aplicarea
prezentei Conven˛ii, care va fi notificat„ de o autoritate
desemnat„ de c„tre o alt„ parte.

CAPITOLUL VI
COMITETUL PERMANENT
ARTICOLUL 20

Comitetul permanent
1. Se constituie, Ón scopul prezentei Conven˛ii, un
Comitet permanent.
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2. Orice parte poate fi reprezentat„ Ón cadrul
Comitetului permanent printr-unul sau mai mul˛i delega˛i.
Fiecare delega˛ie dispune de un vot. Œn domeniile ce ˛in de
competen˛ele sale, Comunitatea Economic„ European„ Ó∫i
exercit„ dreptul de vot cu un num„r de voturi egal cu
num„rul statelor membre care sunt p„r˛i la prezenta
Conven˛ie; Comunitatea Economic„ European„ nu-∫i
exercit„ dreptul de vot Ón cazul Ón care statele membre Ón
cauz„ ∫i-l exercit„ pe al lor ∫i reciproc.
3. Fiecare stat vizat prin art. 29, paragraful 1, care nu
este parte la prezenta Conven˛ie poate fi reprezentat Ón
Comitetul permanent printr-un observator.
4. Comitetul permanent poate, pentru a-∫i Óndeplini
misiunea, s„ recurg„ la exper˛i. El poate, din proprie
ini˛iativ„ sau la cererea unui organism interesat, s„ invite
orice organism na˛ional sau interna˛ional, guvernamental
sau neguvernamental, calificat din punct de vedere tehnic
Ón domeniile vizate de prezenta Conven˛ie, s„ fie
reprezentat printr-un observator la Óntreaga reuniune sau
la o parte din ea. Decizia de a invita astfel de exper˛i sau
organisme este luat„ cu o majoritate de trei p„trimi din
membrii Comitetului permanent.
5. Comitetul permanent este convocat de Secretarul
general al Consiliului Europei. El Ó∫i ˛ine prima reuniune
la ∫ase luni dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii. Ulterior, el se reune∫te atunci c‚nd o treime din
P„r˛i sau Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei
formuleaz„ aceast„ solicitare, la ini˛iativa Secretarului
general al Consiliului Europei, conform dispozi˛iilor
art. 23, paragraful 2, sau la solicitarea uneia sau mai
multor p„r˛i, conform dispozi˛iilor art. 21, alineatul (c), ∫i
art. 25, paragraful 2.
6. Majoritatea p„r˛ilor constituie cvorumul necesar
pentru a se ˛ine o reuniune a Comitetului permanent.
7. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 4 ∫i a art. 23,
paragraful 3, deciziile Comitetului permanent sunt luate
cu o majoritate de trei p„trimi din num„rul membrilor
prezen˛i.
8. Sub rezerva dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii,
Comitetul permanent Ó∫i stabile∫te regulamentul interior.
ARTICOLUL 21

Atribu˛iile Comitetului permanent
Comitetul permanent este Óns„rcinat s„ urm„reasc„
aplicarea prezentei Conven˛ii. El poate:
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a) s„ fac„ recomand„ri p„r˛ilor referitoare la aplicarea
Conven˛iei;
b) s„ sugereze modific„ri ale Conven˛iei care sunt
considerate necesare ∫i s„ le examineze pe cele ce sunt
propuse conform dispozi˛iilor art. 23;
c) s„ examineze, la cererea uneia sau mai multor p„r˛i,
toate problemele legate de interpretarea Conven˛iei;
d) s„ faciliteze, at‚t c‚t e necesar, reglementarea
amiabil„ a oric„rei dificult„˛i care Ói este notificat„
conform dispozi˛iilor art. 25;
e) s„ fac„ recomand„ri Comitetului de mini∫tri privind
invitarea altor state dec‚t cele vizate la art. 29,
paragraful 1, s„ adere la Conven˛ie.
ARTICOLUL 22

Rapoartele Comitetului permanent
Dup„ fiecare din reuniunile sale, Comitetul permanent
va transmite p„r˛ilor ∫i Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei un raport asupra discu˛iilor ∫i a
tuturor deciziilor luate.

CAPITOLUL VII
AMENDAMENTE
ARTICOLUL 23

Amendamente
1. Oricare parte poate propune amendamente la
prezenta Conven˛ie.
2. Fiecare propunere de amendament este notificat„
Secretarului general al Consiliului Europei care o
comunic„ statelor membre ale Consiliului Europei, altor
state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, Comunit„˛ii
Economice Europene ∫i fiec„rui stat ce nu este membru ∫i
care a aderat sau a fost invitat s„ adere la prezenta
Conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 30. Secretarul general
al Consiliului Europei convoac„ o reuniune a Comitetului
permanent la cel pu˛in dou„ luni de la comunicarea
propunerii de amendare.
3. Fiecare propunere de amendare este examinat„ de
Comitetul permanent care supune textul adoptat, cu o
majoritate de trei p„trimi din membrii Comitetului
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permanent, Comitetului de Mini∫tri pentru aprobare. Dup„
aceast„ aprobare textul este transmis p„r˛ilor pentru
acceptare.
4. Fiecare amendament intr„ Ón vigoare Ón a treizecea
zi dup„ ce toate P„r˛ile Ól vor fi informat pe Secretarul
general c„ l-au acceptat.

CAPITOLUL VIII
PRETINSE ŒNC√LC√RI ALE PREZENTEI CONVENﬁII
ARTICOLUL 24

Pretinse Ónc„lc„ri ale prezentei Conven˛ii
1. C‚nd o parte constat„ o Ónc„lcare a prezentei
Conven˛ii, ea comunic„ acest lucru p„r˛ii de transmitere ∫i
cele dou„ p„r˛i vor depune eforturi pentru a solu˛iona
dificultatea pe baza dispozi˛iilor art. 19, 25 ∫i 26.
2. Dac„ pretinsa Ónc„lcare are un caracter evident,
serios ∫i grav, astfel Ónc‚t s„ ridice importante probleme
de interes public ∫i prive∫te art. 7, paragrafele 1 sau 2, 12,
13 paragraful 1, prima fraz„, art. 14 sau 15, paragraful 1
sau 3, ∫i dac„ ea continu„ dou„ s„pt„m‚ni dup„
comunicare, partea de recep˛ie poate suspenda, cu titlu
provizoriu, retransmiterea serviciului de programe Ón
cauz„.
3. Œn toate celelalte cazuri de pretinse Ónc„lc„ri, cu
excep˛ia celor prev„zute la paragraful 4, partea de recep˛ie
poate suspenda, cu titlu provizoriu, retransmiterea
serviciului de programe Ón cauz„ dup„ opt luni de la data
comunic„rii, dac„ Ónc„lcarea continu„.
4. Suspendarea provizorie a retransmiterii nu este
admis„ Ón timpul pretinselor Ónc„lc„ri ale art. 7,
paragraful 3, 8, 9 sau 10.

CAPITOLUL IX
SOLUﬁIONAREA DIFERENDELOR
ARTICOLUL 25

Concilierea
1. Œn caz de dificultate Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii, p„r˛ile interesate se vor str„dui s„ ajung„ la o
solu˛ionare amiabil„.
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2. Dac„ una din p„r˛ile interesate, se opune, Comitetul
permanent poate examina problema, fiind la dispozi˛ia
p„r˛ilor interesate, Ón scopul de a se ajunge, Ón cel mai
scurt timp, la o solu˛ie satisf„c„toare ∫i, dac„ este cazul, s„
formuleze un aviz consultativ Ón leg„tur„ cu acest subiect.
3. Fiecare parte interesat„ se angajeaz„ s„ furnizeze
Comitetului permanent, Ón timp optim, toate informa˛iile
∫i facilit„˛ile necesare pentru a-∫i Óndeplini atribu˛iile, Ón
virtutea paragrafului precedent.
ARTICOLUL 26

Arbitrajul
1. Dac„ p„r˛ile interesate nu Ó∫i vor regla diferendul pe
baza dispozi˛iilor art. 25, ele pot, de comun acord, s„-l
supun„ arbitrajului potrivit procedurii prev„zute Ón anexa
la prezenta Conven˛ie. Œn absen˛a unui astfel de acord, Ón
termen de 6 luni de la prima cerere de deschidere a
procedurii de conciliere, diferendul poate fi supus
arbitrajului la cererea uneia din p„r˛i.
2. Fiecare parte poate, Ón orice moment, s„ declare c„
recunoa∫te ca obligatorie, de plin drept ∫i f„r„ o conven˛ie
special„, aplicarea, fa˛„ de oricare parte care accept„
aceea∫i obliga˛ie, a procedurii de arbitraj prev„zut„ Ón
anexa la prezenta Conven˛ie.

CAPITOLUL X
ALTE ACORDURI INTERNAﬁIONALE
™I DREPTUL INTERN AL P√RﬁILOR
ARTICOLUL 27

Alte acorduri sau aranjamente interna˛ionale
1. Œn rela˛iile lor mutuale, p„r˛ile care sunt membre
ale Comunit„˛ii Economice Europene aplic„ regulile
Comunit„˛ii ∫i, deci, nu aplic„ regulile decurg‚nd din
prezenta Conven˛ie dec‚t Ón m„sura Ón care nu exist„ o
reglementare comunitar„ referitoare la un subiect
particular care le intereseaz„.
2. Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu va putea
Ómpiedica p„r˛ile s„ Óncheie acorduri interna˛ionale care s„
completeze sau s„ dezvolte aceste dispozi˛ii sau s„ extind„
aria lor de aplicare.
3. Œn cazul unor acorduri bilaterale, prezenta
Conven˛ie nu modific„ cu nimic drepturile ∫i obliga˛iile
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p„r˛ilor ce decurg din aceste acorduri ∫i care nu aduc
atingere nici exercit„rii de c„tre alte p„r˛i a drepturilor pe
care le au prin prezenta Conven˛ie ∫i nici Óndeplinirii
obliga˛iilor lor decurg‚nd din aceasta.
ARTICOLUL 28

Rela˛ii Óntre Conven˛ie ∫i dreptul intern al p„r˛ilor
Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu va putea
Ómpiedica p„r˛ile s„ aplice reguli mai stricte sau mai
detaliate dec‚t cele prev„zute Ón prezenta Conven˛ie,
serviciilor de programe transmise de organisme de
televiziune sau prin mijloace tehnice aflate sub jurisdic˛ia
lor, Ón sensul art. 3.

CAPITOLUL XI
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 29

Semnare ∫i intrare Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i altor state p„r˛i
la Conven˛ia cultural„ european„, ca ∫i celor ale
Comunit„˛ii Economice Europene. Ea va fi supus„
ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni dup„
data la care ∫apte state, dintre care cel pu˛in cinci membre
ale Consiliului Europei, ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de
a fi legate prin Conven˛ie, conform dispozi˛iilor
paragrafului precedent.
3. Un stat poate, Ón momentul semn„rii sau la o dat„
ulterioar„ preced‚nd intrarea Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii Ón ceea ce Ól prive∫te, s„ declare c„ aplic„
Conven˛ia cu titlu provizoriu.
4. Conven˛ia va intra Ón vigoare fa˛„ de toate statele
vizate la paragraful 1 sau ale Comunit„˛ii Europene, care
Ó∫i vor exprima ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legate prin
aceasta, Ón prima zi care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de trei luni dup„ data depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare sau aprobare.
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ARTICOLUL 30

Aderarea statelor nemembre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea,
dup„ consultarea statelor contractante, s„ invite oricare alt
stat s„ adere la Conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu
majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) din Statutul Consiliului
Europei ∫i cu unanimitatea reprezentan˛ilor statelor
contractante av‚nd dreptul de a face parte din Comitet.
2. Pentru fiecare stat care ader„, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ unei perioade de
trei luni dup„ data depunerii instrumentului de aderare la
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 31

Aplicare teritorial„
1. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, s„ desemneze teritoriul
sau teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Fiecare stat poate, Ón oricare moment ulterior,
printr-o declara˛ie prezentat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
Conven˛ii la oricare alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón privin˛a acestui teritoriu
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de trei luni dup„ data primirii declara˛iei de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te
tot teritoriul desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea va produce efecte
din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de ∫ase luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general.
ARTICOLUL 32

Rezerve
1. Œn momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare:
a) fiecare stat poate declara c„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a
se opune retransmiterii pe teritoriul s„u, Ón cazul Ón care
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aceasta nu este conform„ legisla˛iei sale na˛ionale, a
serviciilor de programe con˛in‚nd publicitate pentru
b„uturile alcoolizate potrivit regulilor prev„zute la art. 15,
paragraful 2, din prezenta Conven˛ie.
b) Regatul Unit al Marii Britanii poate declara c„ Ó∫i
rezerv„ dreptul de a nu Óndeplini obliga˛ia prev„zut„ prin
art. 15, paragraful 1, de a interzice publicitatea pentru
produsele din tutun, Ón ceea ce prive∫te publicitatea
pentru ˛ig„rile ∫i tutun de pip„ difuzate de INDEPENDENT
BROADCASTING AUTHORITY pe teritoriul britanic prin
mijloace terestre.
Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.
2. O rezerv„ formulat„ conform paragrafului precedent
nu poate face obiectul unor obiec˛iuni.
3. Fiecare stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón
virtutea paragrafului 1 poate s„ o retrag„ Ón Óntregime sau
Ón parte, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
4. Partea care a formulat o rezerv„ fa˛„ de con˛inutul
unei dispozi˛ii a prezentei Conven˛ii nu va putea pretinde
aplicarea acestei dispozi˛ii de c„tre o alt„ parte; totodat„,
ea poate, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„, s„
pretind„ aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care ea
Óns„∫i a acceptat-o.
ARTICOLUL 33

Denun˛are
1. Fiecare parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte din prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de ∫ase luni dup„
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 34

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului, altor state p„r˛i la
Conven˛ia cultural„ european„, Comunit„˛ii Economice
Europene ∫i fiec„rui stat care a aderat sau care a fost
invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
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c) fiecare dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii conform dispozi˛iilor art. 29, 30 ∫i 31;
d) fiecare raport stabilit Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 22;
e) oricare alt act, declara˛ie, notificare sau comunicare
referitoare la prezenta Conven˛ie.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezenta
Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg, la 5 mai 1989, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va comunica copii certificate conform fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei, altor state p„r˛i la
Conven˛ia cultural„ european„, Comunit„˛ii economice
europene, precum ∫i fiec„rui stat invitat s„ adere la
prezenta Conven˛ie.
ANEX√
ARBITRAJUL
1. Orice cerere de arbitraj este notificat„ Secretarului
general al Consiliului Europei. Ea indic„ numele celeilalte
p„r˛i Ón diferend ∫i obiectul diferendului. Secretarul
general comunic„ informa˛iile astfel primite tuturor
p„r˛ilor la Conven˛ie.
2. Œn cazul apari˛iei unui diferend Óntre dou„ p„r˛i,
dintre care una este un stat membru al Comunit„˛ii
Economice Europene, ea Óns„∫i parte, cererea de arbitraj
este adresat„, Ón acela∫i timp, acestui stat membru al
Comunit„˛ii, care, Ómpreun„, notific„ Secertarului general,
Ón termen de o lun„ de la primirea cererii, dac„ statul
membru sau Comunitatea sau statul membru ∫i
Comunitatea Ómpreun„ se constituie parte Ón diferend. Œn
cazul absen˛ei unei astfel de notific„ri Ón acest termen,
statul membru ∫i Comunitatea sunt Ón situa˛ia de a nu fi
dec‚t o singur„ ∫i aceea∫i parte Ón diferendul pentru
aplicarea dispozi˛iilor viz‚nd constituirea ∫i procedura
tribunalului arbitral. Tot astfel, dac„ un stat membru ∫i
Comunitatea se constituie Ómpreun„ parte Ón diferend. Œn
ipoteza prev„zut„ de prezentul paragraf, termenul de o
lun„, men˛ionat Ón prima faz„ a paragrafului 4, este m„rit
la dou„ luni.
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3. Tribunalul arbitral este compus din trei membri:
fiecare dintre p„r˛ile Ón diferend numesc un arbitru; cei
doi arbitri astfel numi˛i desemneaz„, de comun acord, un
al treilea arbitru, care Ó∫i asum„ pre∫edin˛ia tribunalului.
Acesta din urm„ nu poate fi cet„˛ean al uneia din p„r˛ile
Ón diferend, nici s„ aib„ re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul
uneia din aceste p„r˛i, nici s„ se afle Ón serviciul uneia
dintre ele, nici s„ fi fost implicat anterior Ón diferend Óntr-o
alt„ calitate.
4. Dac„, Óntr-un termen de o lun„ din momentul
comunic„rii solicit„rii c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei, una dintre p„r˛i nu a numit un
arbitru, Pre∫edintele Cur˛ii europene a drepturilor omului
va proceda, la cererea celeilalte p„r˛i, la numirea acestuia,
Óntr-un nou termen de o lun„. Dac„ Pre∫edintele Cur˛ii
este disponibil sau provine din una dintre p„r˛ile Ón
diferend, aceast„ numire revine Vicepre∫edintelui Cur˛ii
sau celui mai Ón v‚rst„ membru al Cur˛ii, care este
disponibil ∫i nu provine din una dintre p„r˛ile Ón diferend.
Aceea∫i procedur„ se aplic„ dac„, Óntr-un termen de o lun„
de la numirea celui de-al doilea arbitru, pre∫edintele
tribunalului arbitral nu este desemnat.
5. Dispozi˛iile paragrafelor 3 ∫i 4 se aplic„, dup„ caz,
pentru a completa fiecare loc vacant.
6. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i se Ón˛eleg pentru a
sus˛ine o cauz„ comun„, ele numesc Ómpeun„ un arbitru.
7. P„r˛ile Ón diferend ∫i Comitetul permanent asigur„
tribunalului arbitral toate facilit„˛ile necesare pentru
desf„∫urarea eficient„ a procedurii.
8. Tribunalul arbitral Ó∫i stabile∫te propriile reguli de
procedur„. Deciziile sale sunt luate cu votul majorit„˛ii
membrilor s„i. Sentin˛a sa este definitiv„ ∫i obligatorie.
9. Sentin˛a tribunalului arbitral este notificat„
Secretarului general al Consiliului Europei care o
comunic„ tuturor p„r˛ilor la Conven˛ie.
10. Fiecare parte Ón diferend suport„ cheltuielile
arbitrului pe care l-a numit; aceste p„r˛i suport„, Ón
cuantumuri egale, cheltuielile celuilalt arbitru, ca ∫i alte
cheltuieli necesitate de arbitraj.
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Seria Tratatelor europene nr. 171

PROTOCOL
DE AMENDARE A CONVENﬁIEI EUROPENE
PRIVIND TELEVIZIUNEA TRANSFRONTIER√*
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
p„r˛i la Conven˛ia european„ privind televizunea
transfrontier„, deschis„ spre semnare la Strasbourg la 5
mai 1989 (denumit„ Ón continuare conven˛ia),
salut‚nd faptul c„ l„rgirea num„rului membrilor
Consiliului Europei Óncep‚nd din anul 1989 a condus la
dezvoltarea ∫i punerea Ón aplicare la nivel paneuropean a
cadrului legal stabilit de conven˛ie,
lu‚nd Ón considerare dezvolt„rile tehnologice ∫i
economice importante intervenite Ón domeniul
radiodifuziunii televizate, precum ∫i apari˛ia de noi
servicii de comunica˛ii Ón Europa Ón perioada care a trecut
de la adoptarea conven˛iei Ón anul 1989,
lu‚nd act de faptul c„ aceast„ dezvoltare necesit„ o
revizuire a dispozi˛iilor conven˛iei,
av‚nd Ón vedere, Ón acest context, adoptarea de c„tre
Comunitatea European„ a Directivei 97/36/CE a
Parlamentului European ∫i a Consiliului din 19 iunie, care
modific„ Directiva 89/552/CEE a Consiliului ∫i care vizeaz„
coordonarea anumitor dispozi˛ii legislative, de
reglementare sau administrative din statele membre cu
privire la exercitarea activit„˛ilor de radiodifuziune
televizat„,
consider‚nd c„ este necesar ∫i urgent s„ se amendeze
anumite dispozi˛ii ale conven˛iei Ón scopul unei abord„ri
coerente a televiziunii transfrontiere Óntre acest
instrument ∫i directiv„, dup„ cum se subliniaz„ Ón
Declara˛ia privind media Óntr-o societate democratic„,
adoptat„ de c„tre mini∫trii statelor participante la cea de-a
* Adoptat

la Strasbourg la 1 octombrie 1998.
Rom‚nia a acceptat Protocolul prin Legea nr. 56 din 13 februarie 2003, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 163 din 14 martie 2003.
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4-a Conferin˛„ ministerial„ european„ asupra politicilor de
comunicare Ón mas„ (Praga, 7—8 decembrie 1994), precum
∫i Ón Declara˛ia politic„ a celei de-a 5-a Conferin˛e
ministeriale europene (Salonic, 11—12 decembrie 1997),
dorind s„ dezvolte Ón continuare principiile consacrate
Ón recomand„rile privind elaborarea de strategii, Ón
cooperare cu formatorii de opinie ∫i cu media, menite s„
combat„ tabagismul, abuzul de alcool ∫i toxicomania,
privind dreptul de a face scurte reportaje despre
evenimente majore Ón care drepturile exclusive pentru
radiodifuzarea lor televizat„ au fost ob˛inute Óntr-un
context transfrontier„, precum ∫i privind prezentarea
violen˛ei Ón media electronic„, care au fost adoptate Ón
cadrul Consiliului Europei ulterior adopt„rii conven˛iei,
au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

C u v‚ nt u l î ju ri s d i c ˛ i e “ d i n a rt i c o l u l 8 p a ra g ra f u l 1 ∫ i
articolul 16 paragraful 2 litera a), din versiunea Ón limba
francez„, se va Ónlocui cu termenul îcompeten˛„“.
ARTICOLUL 2

Expresia îspoturi publicitare“ din articolul 15
paragrafele 3 ∫i 4, din textul Ón limba englez„, va fi
Ónlocuit„ cu termenul îpublicitate“.
ARTICOLUL 3

Defini˛ia termenului îradiodifuzor“ din articolul 2 litera
c) va fi formulat„ dup„ cum urmeaz„:
îradiodifuzor desemneaz„ persoana fizic„ sau juridic„
care are responsabilitatea editorial„ pentru alc„tuirea
serviciilor de programe de televiziune destinate a fi
recep˛ionate de c„tre public Ón general ∫i pe care le
transmite direct sau printr-un ter˛, Ón integralitatea lor ∫i
f„r„ nici o modificare;“
ARTICOLUL 4

Defini˛ia termenului îpublicitate“ din articolul 2 litera
f) va fi formulat„ dup„ cum urmeaz„:
îpublicitate desemneaz„ orice anun˛ public difuzat
contra unei remunera˛ii sau Ón schimbul unor beneficii
similare ori Ón scopuri de autopromovare, cu scopul de a
stimula v‚nzarea, cump„rarea sau Ónchirierea unui produs
ori a unui serviciu, de a promova o cauz„ sau o idee ori de
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a produce orice alt efect dorit de c„tre cel care face
anun˛ul sau de c„tre radiodifuzorul Ónsu∫i;“
ARTICOLUL 5

La articolul 2 va fi inserat„ o nou„ liter„, litera g),
formulat„ dup„ cum urmeaz„:
îg) teleshopping desemneaz„ difuzarea de oferte
directe c„tre public, Ón vederea furniz„rii, contra cost, de
bunuri sau servicii, incluz‚nd bunuri imobile, drepturi ∫i
obliga˛ii;“
ARTICOLUL 6

A rti co lu l 2 li te ra g ) va fi re nu m e rota t ca a rti co lu l 2
litera h).
ARTICOLUL 7

Urm„torul text va Ónlocui articolul 5:
îARTICOLUL 5

Obliga˛iile p„r˛ii transmi˛„toare
1. Fiecare parte transmi˛„toare se va asigura c„ toate
serviciile de programe transmise de un radiodifuzor ce
˛ine de competen˛a sa sunt conforme cu dispozi˛iile
prezentei conven˛ii.
2. Œn scopul prezentei conven˛ii, se afl„ Ón jurisdic˛ia
unei p„r˛i radiodifuzorul:
— care se consider„ c„ este stabilit Ón acea parte Ón
conformitate cu paragraful 3;
— c„ruia i se aplic„ paragraful 4.
3. Œn scopul prezentei conven˛ii, se consider„ c„ un
radiodifuzor este stabilit Óntr-o parte transmi˛„toare Ón
urm„toarele cazuri:
a) radiodifuzorul Ó∫i are sediul social efectiv Ón acea
parte ∫i deciziile privind programarea sunt luate Ón acea
parte;
b) dac„ un transmi˛„tor Ó∫i are sediul social efectiv
Óntr-o parte, dar deciziile cu privire la programare sunt
luate Ón alt„ parte, se va considera c„ este stabilit Ón partea
unde activeaz„ o parte important„ a for˛ei de munc„
implicate Ón activit„˛ile de radiodifuziune televizat„; dac„
o parte important„ a for˛ei de munc„ implicate Ón
activit„˛ile de radiodifuziune televizat„ opereaz„ Ón fiecare
dintre aceste p„r˛i, se va considera c„ radiodifuzorul este
stabilit Ón partea unde Ó∫i are sediul social efectiv; dac„ o
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parte important„ a for˛ei de munc„ implicate Ón activit„˛ile
de radiodifuziune televizat„ nu opereaz„ Ón nici una
dintre aceste p„r˛i, se va considera c„ radiodifuzorul este
stabilit Ón partea unde a Ónceput s„ transmit„ pentru
prima oar„, Ón conformitate cu sistemul legal al acelei
p„r˛i, cu condi˛ia de a men˛ine o leg„tur„ economic„
stabil„ ∫i efectiv„ cu acea parte;
c) dac„ un transmi˛„tor Ó∫i are sediul social efectiv
Óntr-o parte, dar deciziile Ón materie de programare se iau
Óntr-un stat care nu este parte la prezenta conven˛ie sau
invers, se va considera c„ acest radiodifuzor este stabilit Ón
partea respectiv„, dac„ o parte important„ a for˛ei de
munc„ implicate Ón activit„˛ile de radiodifuziune televizat„
activeaz„ Ón acea parte;
d) dac„ un radiodifuzor este considerat ca fiind stabilit
Óntr-un stat membru al Comunit„˛ii Europene, Ón aplicarea
criteriilor prev„zute la paragraful 3 al art. 2 din Directiva
97/36/CE a Parlamentului European ∫i a Consiliului din
19 iunie 1997 care modific„ Directiva 89/552/CEE a
Consiliului privind coordonarea anumitor dispozi˛ii
legislative, de reglementare sau administrative ale statelor
membre referitoare la exercitarea activit„˛ilor de
radiodifuziune televizat„, acel radiodifuzor se va
considera, de asemenea, c„, Ón scopurile prezentei
conven˛ii, este stabilit Ón acel stat.
4. Un transmi˛„tor c„ruia nu i se aplic„ prevederile
paragrafului 3 se consider„ c„ ˛ine de competen˛a unei
p„r˛i transmi˛„toare Ón urm„toarele cazuri:
a) dac„ folose∫te o frecven˛„ acordat„ de acea parte;
b) dac„, de∫i nu folose∫te o frecven˛„ acordat„ de o
parte, folose∫te Ón schimb o capacitate de satelit aflat„ sub
jurisdic˛ia acelei p„r˛i;
c) dac„, de∫i nu folose∫te nici o frecven˛„ acordat„ de o
parte ∫i nici o capacitate de satelit aflat„ sub jurisdic˛ia
unei p„r˛i, folose∫te Ón schimb o leg„tur„ ascendent„ c„tre
un satelit, situat„ Ón acea parte.
5. Œn cazul Ón care, prin aplicarea paragrafului 4,
partea transmi˛„toare nu poate fi identificat„, Comitetul
permanent va examina aceast„ chestiune Ón conformitate
cu art. 21 paragraful 1 lit. a) din prezenta conven˛ie, Ón
scopul de a desemna aceast„ parte.
6. Prezenta conven˛ie nu se aplic„ emisiunilor
televizate destinate exclusiv recept„rii Ón state care nu sunt
parte la prezenta conven˛ie ∫i care nu sunt receptate direct
sau indirect de public Ón una sau mai multe p„r˛i.“
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ARTICOLUL 8

Articolul 8 va avea urm„toarea formulare:
îARTICOLUL 8

Dreptul la replic„
1. Fiecare parte transmi˛„toare se va asigura c„ orice
persoan„ fizic„ sau juridic„, indiferent de na˛ionalitate sau
de locul de re∫edin˛„, poate s„ Ó∫i exercite dreptul la
replic„ sau s„ aib„ acces la un recurs juridic ori administrativ comparabil Ón ceea ce prive∫te emisiunile transmise
de un radiodifuzor aflat sub jurisdic˛ia sa, Ón accep˛iunea
art. 5. Œn mod special, ea se va asigura c„ at‚t termenele,
c‚t ∫i celelalte modalit„˛i prev„zute pentru exercitarea
dreptului la replic„ sunt suficiente pentru a permite
exercitarea efectiv„ a acestui drept. Exercitarea efectiv„ a
acestui drept sau a altor recursuri juridice ori
administrative comparabile trebuie s„ fie asigurat„ at‚t Ón
ceea ce prive∫te termenele, c‚t ∫i modalit„˛ile de aplicare.
2. Œn acest scop numele serviciului de programe sau al
radiodifuzorului responsabil de acest serviciu de programe
va fi identificat Ón cadrul serviciului de programe Ónsu∫i, la
intervale regulate, prin orice mijloace adecvate.“
ARTICOLUL 9

Urm„torul text va Ónlocui articolul 9:
îARTICOLUL 9

Accesul publicului la informa˛ie
Fiecare parte va examina ∫i, acolo unde este necesar,
va lua m„suri juridice precum introducerea dreptului la
prezentarea unor extrase cu privire la evenimentele de
mare interes pentru public, Ón scopul de a evita ca dreptul
publicului la informa˛ie s„ fie afectat datorit„ exercit„rii
de c„tre un radiodifuzor aflat sub jurisdic˛ia sa a
drepturilor exclusive de transmitere sau retransmitere a
unui astfel de eveniment, Ón sensul art. 3.“
ARTICOLUL 10

Se va insera un nou articol, articolul 9 bis, cu
urm„torul con˛inut:
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îARTICOLUL 9 BIS

Accesul publicului la evenimente de importan˛„ major„
1. Fiecare parte Ó∫i rezerv„ dreptul de a lua m„surile
necesare pentru a se asigura c„ un radiodifuzor ce ˛ine de
competen˛a sa nu retransmite Óntr-o manier„ exclusiv„
evenimente care sunt considerate de acea parte ca fiind de
importan˛„ major„ pentru societate, priv‚nd astfel o parte
substan˛ial„ a publicului din acea parte de posibilitatea de
a urm„ri astfel de evenimente Ón direct sau Ónregistrate la
o televiziune cu acces liber. Œn acest context, partea
interesat„ poate recurge la Óntocmirea unei liste a
evenimentelor desemnate pe care le consider„ de
importan˛„ major„ pentru societate.
2. P„r˛ile se vor asigura prin mijloace adecvate,
respect‚nd garan˛iile legale acordate prin Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, precum ∫i, acolo unde este cazul, prin
constitu˛ia na˛ional„, c„ un radiodifuzor ce ˛ine de
competen˛a lor Ó∫i exercit„ drepturile exclusive ob˛inute
dup„ data intr„rii Ón vigoare a Protocolului care
amendeaz„ Conven˛ia european„ privind televiziunea
transfrontier„, de a∫a manier„ Ónc‚t s„ nu priveze o parte
important„ a publicului unei alte p„r˛i de posibilitatea de
a urm„ri integral sau par˛ial Ón direct sau, dac„ este
necesar ∫i convenabil din ra˛iuni obiective de interes
general, integral sau par˛ial Ónregistrate, la o televiziune cu
acces liber, potrivit dispozi˛iilor stabilite de acea parte Ón
aplicarea paragrafului 1, evenimentele pe care acea parte
le-a desemnat, cu respectarea urm„toarelor exigen˛e:
a) partea care pune Ón aplicare m„surile la care se face
referire Ón paragraful 1 va Óntocmi o list„ de evenimente,
na˛ionale sau nena˛ionale, pe care le consider„ de
importan˛„ major„ pentru societate;
b) partea va Óntocmi aceast„ list„ conform unei
proceduri clare ∫i transparente, Ón timp util ∫i oportun;
c) partea va stabili dac„ aceste evenimente urmeaz„ s„
fie transmise integral sau par˛ial Ón direct sau, dac„ este
necesar ∫i convenabil din ra˛iuni obiective de interes
general, integral sau par˛ial Ónregistrate;
d) m„surile luate de partea care Óntocme∫te lista s„ fie
propor˛ionale ∫i suficient de detaliate pentru a da
posibilitatea celorlalte p„r˛i s„ adopte m„surile men˛ionate
Ón acest paragraf;
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e) partea care Óntocme∫te lista comunic„ Comitetului
permanent lista ∫i m„surile corespunz„toare Óntr-un
termen care va fi stabilit de acesta;
f) m„surile adoptate de partea care Óntocme∫te lista se
vor Óncadra Ón limitele indicate Ón liniile directoare ale
Comitetului permanent, men˛ionate la paragraful 3, ∫i au
fost avizate favorabil de c„tre acesta.
M„surile men˛ionate Ón cadrul acestui paragraf se vor
aplica doar acelor evenimente publicate de c„tre Comitetul
permanent Ón lista anual„ la care se face referire Ón
paragraful 3, precum ∫i acelor drepturi exclusive ob˛inute
dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului protocol de amendare.
3. O dat„ pe an Comitetul permanent:
a) va publica o list„ consolidat„ a evenimentelor
desemnate ∫i a m„surilor corespunz„toare, notificate de
p„r˛i Ón conformitate cu paragraful 2 lit. e);
b) va stabili liniile directoare care vor fi adoptate cu o
majoritate de trei p„trimi din num„rul membrilor, Ón
completarea cerin˛elor enumerate Ón paragrafele 2 lit. a)—
e), Ón scopul evit„rii diferen˛elor Ón ceea ce prive∫te
punerea Ón aplicare a prevederilor acestui articol ∫i a
dispozi˛iilor corespunz„toare din dreptul comunitar.“
ARTICOLUL 11

Paragraful 1 al articolului 10 va avea urm„torul
con˛inut:
î1. Fiecare parte transmi˛„toare se va asigura, acolo
unde este posibil ∫i prin mijloace adecvate, c„ un
radiodifuzor ce ˛ine de competen˛a sa rezerv„ operelor
europene o propor˛ie majoritar„ din timpul s„u de
transmisie, cu excep˛ia timpului consacrat informa˛iilor,
manifest„rilor sportive, jocurilor, publicit„˛ii, precum ∫i
serviciilor de teletext ∫i teleshopping. Aceast„ propor˛ie,
av‚nd Ón vedere responsabilit„˛ile informa˛ionale,
educa˛ionale, culturale ∫i de divertisment ale
radiodifuzorului fa˛„ de publicul s„u telespectator, va fi
realizat„ progresiv, pe baza unor criterii corespunz„toare.“
ARTICOLUL 12

Paragraful 4 al articolului 10 va avea urm„torul
con˛inut:
î4. P„r˛ile se vor asigura c„ un radiodifuzor aflat sub
jurisdic˛ia lor nu transmite opere cinematografice Ón afara
termenelor stabilite de comun acord cu titularii de
drepturi.“
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ARTICOLUL 13

Se va insera un nou articol, articolul 10 bis, cu
urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 10 BIS:

Pluralismul Ón mass-media
Œn spiritul cooper„rii ∫i al asisten˛ei mutuale,
caracteristic prezentei conven˛ii, p„r˛ile se vor str„dui s„
evite ca serviciile de programe transmise sau retransmise
de c„tre un radiodifuzor ori de c„tre alte persoane fizice
sau juridice aflate sub jurisdic˛ia lor, Ón sensul art. 3, s„
pun„ Ón pericol pluralismul Ón mass-media.“
ARTICOLUL 14

Titlul capitolului III va fi formulat dup„ cum urmeaz„:

îCAPITOLUL III
Publicitate ∫i teleshopping“
ARTICOLUL 15

Articolul 11 va avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 11

1. Publicitatea ∫i teleshoppingul trebuie s„ fie corecte
∫i oneste.
2. Publicitatea ∫i teleshoppingul nu trebuie s„
fie Ón∫el„toare ∫i nici s„ aduc„ atingere intereselor
consumatorilor.
3. Publicitatea ∫i teleshoppingul care se adreseaz„
copiilor sau care folosesc copii trebuie s„ evite s„ aduc„
prejudicii intereselor acestora ∫i trebuie s„ ˛in„ cont de
sensibilitatea lor deosebit„.
4. Teleshoppingul nu trebuie s„ Ói Óndemne pe minori
s„ Óncheie contracte pentru v‚nzarea ori Ónchirierea de
bunuri ∫i servicii.
5. Cel care face anun˛ul nu trebuie s„ exercite nici o
influen˛„ editorial„ asupra con˛inutului emisiunilor.“
ARTICOLUL 16

Articolul 12 va avea urm„torul con˛inut:
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îARTICOLUL 12

Durata
1. Timpul de transmisie consacrat spoturilor de teleshopping, spoturilor publicitare ∫i celorlalte forme de
publicitate, cu excep˛ia ferestrelor de exploatare consacrate
teleshoppingului Ón sensul paragrafului 3, nu trebuie s„
dep„∫easc„ 20% din timpul de transmisie zilnic. Timpul de
transmisie consacrat spoturilor publicitare nu trebuie s„
dep„∫easc„ 15% din timpul de transmisie zilnic.
2. Timpul de transmisie consacrat spoturilor
publicitare ∫i spoturilor de teleshopping Ón cadrul unei ore
nu trebuie s„ dep„∫easc„ 20%.
3. Ferestrele de exploatare pentru emisiunile de teleshopping difuzate Ón cadrul unui serviciu de programe
care nu este consacrat exclusiv teleshoppingului trebuie s„
aib„ o durat„ minim„ ∫i neÓntrerupt„ de 15 minute.
Num„rul maxim de ferestre pe zi este de 8. Durata lor
total„ nu trebuie s„ dep„∫easc„ 3 ore pe zi. Ele trebuie s„
fie clar identificate prin mijloace optice ∫i acustice.
4. Œn sensul prezentului articol, publicitatea nu
include:
• anun˛uri f„cute de c„tre transmi˛„tor, care se refer„
la propriile programe ∫i la produsele auxiliare derivate
direct din acele programe;
• anun˛uri Ón interes public ∫i apeluri de caritate
transmise gratuit.“
ARTICOLUL 17

Articolul 13 va avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 13

Forma ∫i prezentarea
1. Publicitatea ∫i teleshoppingul trebuie s„ fie clar
identificabile ca atare ∫i clar separate de celelalte elemente
ale serviciului de programe prin mijloace optice ∫i/sau
acustice. Œn principiu, spoturile de publicitate ∫i de
teleshopping vor fi transmise grupat.
2. Publicitatea ∫i teleshoppingul nu trebuie s„ utilizeze
tehnici subliminale.
3. Publicitatea ∫i teleshoppingul mascate sunt interzise,
Ón special prezentarea de produse sau de servicii Ón cadrul
emisiunilor, atunci c‚nd aceasta se face Óntr-un scop
publicitar.
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4. Publicitatea ∫i teleshoppingul nu trebuie s„ fac„
apel, nici vizual ∫i nici verbal, la persoane care prezint„ Ón
mod regulat jurnale televizate ∫i programe de actualit„˛i.“
ARTICOLUL 18

Articolul 14 va avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 14

Inserarea publicit„˛ii ∫i a teleshoppingului
1. Publicitatea ∫i teleshoppingul trebuie s„ fie inserate
Óntre emisiuni. Sub rezerva condi˛iilor fixate Ón paragrafele
2—5, publicitatea ∫i spoturile de teleshopping pot fi, de
asemenea, inserate Ón timpul emisiunilor, Ón a∫a fel Ónc‚t
s„ nu aduc„ atingere integrit„˛ii ∫i valorii emisiunilor ∫i s„
nu prejudicieze drepturile titularilor de drepturi.
2. Œn emisiunile compuse din p„r˛i autonome sau Ón
emisiunile sportive, precum ∫i Ón cadrul evenimentelor ∫i
spectacolelor cu structur„ similar„, care con˛in pauze,
publicitatea ∫i spoturile de teleshopping nu pot fi inserate
dec‚t Óntre p„r˛ile autonome sau Ón pauze.
3. Transmiterea operelor audiovizuale, cum sunt lungmetrajele cinematografice ∫i filmele concepute pentru
televiziune (cu excep˛ia serialelor, foiletoanelor,
emisiunilor de divertisment ∫i documentarelor), cu
condi˛ia ca durata lor programat„ s„ fie mai mare de 45
de minute, poate fi Óntrerupt„ o dat„ la fiecare perioad„
complet„ de 45 de minute. O alt„ Óntrerupere este
autorizat„ dac„ durata lor programat„ este cu cel pu˛in 20
de minute mai mare dec‚t dou„ sau mai multe perioade
complete de 45 de minute.
4. Dac„ emisiunile, altele dec‚t cele la care se refer„
paragraful 2, sunt Óntrerupte de publicitate sau de spoturi
de teleshopping, o perioad„ de cel pu˛in 20 de minute
trebuie s„ se scurg„ Óntre fiecare Óntrerupere succesiv„ din
interiorul emisiunilor.
5. Publicitatea ∫i teleshoppingul nu pot fi inserate Ón
difuz„rile de servicii religioase. Jurnalele televizate,
emisiunile de actualit„˛i, documentarele, emisiunile
religioase ∫i emisiunile pentru copii, a c„ror durat„
programat„ este sub 30 de minute, nu pot fi Óntrerupte de
publicitate sau de teleshopping. Dac„ acestea au o durat„
programat„ de cel pu˛in 30 de minute, se aplic„
dispozi˛iile paragrafelor precedente.“
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ARTICOLUL 19

Titlul articolului 15 ∫i paragrafele 1 ∫i 2 litera a) ale
acestui articol vor avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 15

Publicitatea ∫i teleshoppingul anumitor produse
1. Publicitatea ∫i teleshoppingul pentru produse din
tutun sunt interzise.
2. Publicitatea ∫i teleshoppingul pentru b„uturi
alcoolizate de orice fel sunt supuse urm„toarelor reguli:
a) nu trebuie s„ se adreseze Ón special minorilor ∫i nici
o persoan„ care poate fi considerat„ ca fiind minor„ nu
trebuie s„ fie asociat„ consumului de b„uturi alcoolizate;“
ARTICOLUL 20

Œn versiunea francez„, literele b)—e) ale articolului 15
vor avea urm„torul con˛inut:
îb) nu trebuie s„ asocieze consumul de alcool unor
performan˛e fizice sau conducerii automobilului;
c) nu trebuie s„ sugereze ideea c„ b„uturile alcoolizate
sunt dotate cu propriet„˛i terapeutice sau c„ au un efect
stimulant, sedativ ori c„ pot rezolva probleme personale;
d) nu trebuie s„ Óncurajeze consumul excesiv de
b„uturi alcoolizate sau s„ ofere o imagine negativ„ a
abstinen˛ei ori a sobriet„˛ii;
e) nu trebuie s„ eviden˛ieze Ón mod nejustificat
con˛inutul Ón alcool al b„uturilor.“
ARTICOLUL 21

Œn articolul 15 va fi inserat un nou paragraf, paragraful
5, cu urm„torul con˛inut:
î5. Teleshoppingul pentru medicamente ∫i tratamente
medicale este interzis.“
ARTICOLUL 22

Articolul 16 va avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 16

Publicitatea ∫i teleshoppingul care se adreseaz„
Ón mod specific unei singure p„r˛i
1. Pentru a se evita perturbarea concuren˛ei ∫i punerea
Ón pericol a sistemului de televiziune al unei p„r˛i,
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publicitatea ∫i teleshoppingul Óndreptate Ón mod expres ∫i
frecvent spre audien˛a unei singure p„r˛i, alta dec‚t partea
transmi˛„toare, nu trebuie s„ Óncalce regulile cu privire la
publicitatea televizat„ ∫i la teleshoppingul din acea parte.
2. Dispozi˛iile paragrafului precedent nu se aplic„
atunci c‚nd:
a) regulile vizate stabilesc o discriminare Óntre
mesajele publicitare sau teleshoppingul transmise de un
radiodifuzor ce ˛ine de competen˛a acestei p„r˛i ∫i
publicitatea sau teleshoppingul transmise de un
radiodifuzor ori de alte persoane fizice sau juridice aflate
sub jurisdic˛ia unei alte p„r˛i; sau
b) p„r˛ile implicate au Óncheiat acorduri bilaterale sau
multilaterale Ón acest domeniu.“
ARTICOLUL 23

Paragraful 1 al articolului 18 va avea urm„torul
con˛inut:
î1. Emisiunile nu pot fi sponsorizate de persoane
fizice sau juridice a c„ror principal„ activitate este
fabricarea ori v‚nzarea de produse sau furnizarea de
servicii pentru care publicitatea sau teleshoppingul sunt
interzise Ón conformitate cu art. 15.“
ARTICOLUL 24

Œn articolul 18 va fi inserat un nou paragraf, paragraful
2, cu urm„torul con˛inut:
î2. Companiile a c„ror activitate include, Óntre altele,
fabricarea sau v‚nzarea de medicamente ∫i de tratamente
medicale pot sponsoriza emisiuni, cu condi˛ia de a se
limita la promovarea numelui sau a imaginii companiei,
f„r„ a promova medicamente sau tratamente medicale
specifice care sunt disponibile doar pe baz„ de re˛et„ Ón
partea transmi˛„toare.“
ARTICOLUL 25

Paragraful 2 al articolului 18 va fi renumerotat ca
paragraful 3.
ARTICOLUL 26

Se va insera un nou capitol, capitolul IV bis, cu
urm„torul con˛inut:
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îCAPITOLUL IV BIS
Serviciile de programe consacrate exclusiv
autopromov„rii
sau teleshoppingului
ARTICOLUL 18 BIS

Serviciile de programe consacrate exclusiv
autopromov„rii
1. Prevederile prezentei conven˛ii se vor aplica prin
analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv
autopromov„rii.
2. Sunt autorizate alte forme de publicitate difuzate pe
aceste servicii, Ón limitele prev„zute de art. 12 paragrafele
1 ∫i 2.
ARTICOLUL 18 TER

Serviciile de programe dedicate
exclusiv teleshoppingului
1. Dispozi˛iile prezentei conven˛ii se vor aplica prin
analogie serviciilor de programe consacrate exclusiv teleshoppingului.
2. Œn cadrul acestor servicii publicitatea este autorizat„
Ón limitele zilnice fixate Ón art. 12 paragraful 1. Prevederile
art. 12 paragraful 2 nu se aplic„.“
ARTICOLUL 27

Ultima propozi˛ie a paragrafului 4 al articolului 20 va
fi eliminat„ ∫i paragraful 7 al articolului 20 va avea
urm„torul con˛inut:
î7. Sub rezerva dispozi˛iilor art. 9 bis paragraful 3 lit.
b) ∫i ale art. 23 paragraful 3, deciziile Comitetului
permanent vor fi luate cu o majoritate de trei p„trimi din
num„rul membrilor prezen˛i.“
ARTICOLUL 28

Articolul 21 va fi completat cu litera f) cu urm„torul
con˛inut:
îf) s„ emit„ avize despre abuzul de drept, Ón
conformitate cu art. 24 bis paragraful 2 lit. c).
2. Œn plus, Comitetul permanent:
a) va elabora liniile directoare la care face referire
art. 9 bis paragraful 3 lit. b), Ón vederea evit„rii diferen˛elor dintre punerea Ón aplicare a prevederilor
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prezentei conven˛ii referitoare la accesul publicului la
evenimente de importan˛„ major„ pentru societate ∫i a
dispozi˛iilor corespun-z„toare din dreptul comunitar;
b) va formula un aviz cu privire la m„surile adoptate
de p„r˛ile care au Óntocmit o list„ de evenimente pe plan
na˛ional sau interna˛ional, considerate de acele p„r˛i ca
fiind de importan˛„ major„ pentru societate, Ón
conformitate cu art. 9 bis paragraful 2;
c) va publica o dat„ pe an o list„ consolidat„, incluz‚nd
evenimentele desemnate ∫i m„surile corespunz„toare
comunicate de p„r˛i Ón conformitate cu art. 9 bis paragraful
2 lit. e).“
ARTICOLUL 29

Œn articolul 23 vor fi inserate dou„ paragrafe noi,
paragrafele 5 ∫i 6, cu urm„torul con˛inut:
î5. Cu toate acestea, Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei, dup„ consultarea Comitetului
permanent, poate decide c„ un amendament dat va intra
Ón vigoare la expirarea unei perioade de 2 ani de la data la
care a fost deschis pentru aprobare, Ón afar„ de cazul c‚nd
o parte a notificat secretarului general al Consiliului
Europei o obiec˛ie referitoare la intrarea Ón vigoare a
acestuia. Dac„ o astfel de obiec˛ie a fost notificat„,
amendamentul va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ datei la care partea la conven˛ie, care a notificat
obiec˛ia, a depus instrumentul s„u de acceptare la
secretarul general al Consiliului Europei.
6. Dac„ un amendament a fost aprobat de Comitetul
de Mini∫tri al Consiliului Europei, dar nu a intrat Ónc„ Ón
vigoare Ón conformitate cu paragrafele 4 sau 5, un stat sau
Comunitatea European„ nu poate s„ Ó∫i exprime
consim˛„m‚ntul de a se supune prezentei conven˛ii, f„r„
s„ accepte Ón acela∫i timp ∫i acel amendament.“
ARTICOLUL 30

Se va insera un nou articol, articolul 24 bis, cu
urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 24 BIS

Pretinse abuzuri de drept conferite
de prezenta conven˛ie
1. C‚nd serviciul de programe al unui radiodifuzor
este Ón totalitate sau Ón principal direc˛ionat spre teritoriul
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unei p„r˛i, alta dec‚t cea de competen˛a c„reia ˛ine
radiodifuzorul (partea receptoare), iar radiodifuzorul s-a
stabilit astfel Ón vederea sustragerii de la aplicarea legilor
Ón domeniul de aplicare a prezentei conven˛ii, care i s-ar fi
aplicat dac„ ar fi fost stabilit pe teritoriul acelei alte p„r˛i,
aceasta constituie un abuz de drept.
2. C‚nd un astfel de abuz este invocat de o parte, se va
aplica urm„toarea procedur„:
a) p„r˛ile interesate vor face eforturi s„ ajung„ la o
solu˛ionare amiabil„;
b) dac„ nu se ajunge la o solu˛ionare amiabil„ Ón
termen de 3 luni, partea receptoare va comunica acest fapt
Comitetului permanent;
c) dup„ audierea p„r˛ilor interesate, Comitetul
permanent, Ón termen de 6 luni de la data la care a fost
sesizat, va emite un aviz asupra comiterii sau necomiterii
unui abuz de drept ∫i Ól va notifica p„r˛ilor interesate.
3. Dac„ Comitetul permanent a ajuns la concluzia c„
s-a comis un abuz de drept, partea de competen˛a c„reia se
consider„ c„ ˛ine radiodifuzorul va lua m„surile
corespunz„toare pentru a remedia abuzul de drepturi ∫i va
informa Comitetul permanent asupra acestor m„suri.
4. Dac„ partea de competen˛a c„reia se consider„ c„
˛ine radiodifuzorul nu a luat m„surile men˛ionate Ón
paragraful 3 Ón termen de 6 luni, p„r˛ile interesate se vor
supune procedurii de arbitraj stabilite la art. 26 paragraful
2 ∫i Ón anexa la prezenta conven˛ie.
5. O parte receptoare nu poate lua nici o m„sur„
Ómpotriva unui serviciu de programe Ónainte de Óncheierea
procedurii de arbitraj.
6. Orice m„suri propuse sau adoptate Ón temeiul
prezentului articol trebuie s„ fie conforme cu art. 10 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale.“
ARTICOLUL 31

Articolul 28 va avea urm„torul con˛inut:
îARTICOLUL 28

Rela˛ii Óntre conven˛ie ∫i dreptul intern al p„r˛ilor
Nici o dispozi˛ie a prezentei conven˛ii nu poate
Ómpiedica p„r˛ile s„ aplice reguli mai stricte sau mai
detaliate dec‚t cele prev„zute Ón aceast„ conven˛ie pentru
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serviciile de programe transmise de un radiodifuzor aflat
sub jurisdic˛ia lor, Ón sensul art. 5.“
ARTICOLUL 32

Paragraful 1 al articolului 32 va avea urm„torul con˛inut:
î1. Œn momentul semn„rii sau al depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare, orice stat poate declara c„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a
se opune la retransmisia pe teritoriul s„u, numai Ón
m„sura Ón care aceasta nu este conform„ cu legisla˛ia sa
na˛ional„, a serviciilor de programe con˛in‚nd publicitate
pentru b„uturile alcoolizate, potrivit regulilor stipulate Ón
art. 15 paragraful 2.
Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.“
ARTICOLUL 33

Œn articolul 20 paragraful 2, articolul 23 paragraful 2,
articolul 27 paragraful 1, articolul 29 paragrafele 1 ∫i 4,
articolul 34, precum ∫i Ón formula de Óncheiere, cuvintele
îComunitatea Economic„ European„“ sunt Ónlocuite cu
îComunitatea European„“.
ARTICOLUL 34

Prezentul protocol este deschis spre acceptare p„r˛ilor
la conven˛ie. Nici o rezerv„ nu este admis„.
ARTICOLUL 35

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ datei la care ultima dintre p„r˛ile la
conven˛ie ∫i-a depus instrumentul de acceptare la
secretarul general al Consiliului Europei.
2. Cu toate acestea, prezentul protocol va intra Ón
vigoare dup„ expirarea unei perioade de 2 ani de la data
la care a fost deschis spre acceptare, Ón afara situa˛iei Ón
care o parte la conven˛ie a notificat secretarului general al
Consiliului Europei o obiec˛ie cu privire la intrarea sa Ón
vigoare. Dreptul de a formula o obiec˛ie este rezervat
statelor sau Comunit„˛ii Europene, care ∫i-au exprimat
acordul de a se supune conven˛iei anterior expir„rii unei
perioade de 3 luni dup„ deschiderea spre acceptare a
prezentului protocol.
3. Dac„ o astfel de obiec˛ie este notificat„, prezentul
protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ datei la care partea la conven˛ie care a notificat

270

obiec˛ia ∫i-a depus instrumentul de acceptare la secretarul
general al Consiliului Europei.
4. O parte la conven˛ie poate s„ declare oric‚nd c„ va
aplica prezentul protocol cu titlu provizoriu.
ARTICOLUL 36

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte p„r˛i la
conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Europene Ón leg„tur„ cu:
a) depunerea oric„rui instrument de acceptare;
b) orice declara˛ie de aplicare provizorie a prezentului
protocol, f„cut„ Ón conformitate cu art. 35 paragraful 4;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
protocol, Ón conformitate cu art. 35 paragrafele 1—3;
d) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la
prezentul protocol.
Semnat la Strasbourg la 9 septembrie 1998, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ∫i deschis spre acceptare la data de 1
octombrie 1998. Ambele texte fiind egal autentice vor fi
depuse Óntr-un singur exemplar Ón Arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copii certificate pentru conformitate fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei, celorlalte p„r˛i la
conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Europene.
Seria Tratatelor europene nr. 178

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU PROTECﬁIA JURIDIC√ A SERVICIILOR BAZATE
PE ACCES CONDIﬁIONAT ™I A SERVICIILOR
DE ACCES CONDIﬁIONAT*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, alte state ∫i
Comunitatea European„, care semneaz„ al„turat,
consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este s„
realizeze o unitate mai puternic„ Óntre membrii s„i,
* Adoptat„ la Strasbourg la 24 ianuarie 2001.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 305 din 17 mai 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2002.
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˛in‚nd seama de Recomandarea Comitetului de
Mini∫tri privind protec˛ia legal„ a serviciilor de televiziune
codate nr. R (91) 14,
consider‚nd c„ piratarea echipamentului de decodare
a serviciilor codate este Ónc„ o problem„ Ón Europa,
observ‚nd c„ de la adoptarea recomand„rii precedente
au ap„rut noi tipuri de servicii ∫i dispozitive de acces
condi˛ionat, precum ∫i noi forme de acces ilegal la acestea,
observ‚nd c„ exist„ o mare diferen˛„ Óntre statele
europene Ón privin˛a legisla˛iei al c„rei scop este protejarea
serviciilor bazate pe acces condi˛ionat ∫i a serviciilor de
acces condi˛ionat,
observ‚nd c„ accesul ilegal amenin˛„ viabilitatea
economic„ a organiza˛iilor care furnizeaz„ servicii de
transmisie ∫i servicii de informa˛ie social„ ∫i, Ón
consecin˛„, ar putea afecta diversitatea programelor ∫i
serviciilor oferite publicului,
fiind convinse de necesitatea continu„rii unei politici
comune al c„rei scop este protejarea serviciilor bazate pe
acces condi˛ionat ∫i a serviciilor de acces condi˛ionat,
fiind convinse c„ sanc˛iunile penale, administrative
sau alt tip de sanc˛iuni pot juca un rol efectiv Ón
prevenirea activit„˛ilor ilegale Óndreptate Ómpotriva
serviciilor bazate pe acces condi˛ionat,
consider‚nd c„ o aten˛ie deosebit„ ar trebui acordat„
activit„˛ilor ilicite care sunt derulate pentru scopuri
comerciale,
˛in‚nd seama de existen˛a instrumentelor
interna˛ionale care con˛in prevederi al c„ror scop este
protejarea serviciilor bazate pe acces condi˛ionat ∫i a
serviciilor de acces condi˛ionat,
au convenit asupra urm„toarelor:
SECﬁIUNEA I
Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Obiectul ∫i scopul
Prezenta conven˛ie are ca obiect serviciile de
transmisie (difuzare) ∫i serviciile de informare social„,
oferite contra cost ∫i bazate pe sau care constau Ón acces
condi˛ionat. Conven˛ia are ca scop scoaterea Ón afara legii
pe teritoriul p„r˛ilor a unui num„r de activit„˛i care ofer„
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acces neautorizat la serviciile protejate ∫i armonizarea
legisla˛iilor p„r˛ilor Ón acest domeniu.
ARTICOLUL 2

Defini˛ii
Pentru scopurile conven˛iei:
a) servicii protejate Ónseamn„ oricare dintre
urm„toarele servicii, dac„ sunt oferite pe baz„ de
remunera˛ie ∫i de acces condi˛ionat:
— serviciile de programe televizate, astfel cum sunt
definite Ón art. 2 din Conven˛ia european„ asupra
televiziunii transfrontiere;
— serviciile de transmisie radio, Ónsemn‚nd
programele radio destinate recep˛iei publicului, transmise
prin fir sau prin aer, inclusiv prin satelit;
— serviciile de informare social„, Ón˛elese ca acelea
oferite prin mijloace electronice, la distan˛„ ∫i la solicitarea
individual„ a beneficiarului;
sau prevederea de acces condi˛ionat la serviciile de
mai sus, considerat„ ca serviciu de drept (nerestric˛ionat);
b) acces condi˛ionat Ónseamn„ orice m„sur„ tehnic„
∫i/sau dispozitiv tehnic care permite accesul Óntr-o form„
inteligibil„ ∫i care este subiect al autoriz„rii individuale
prealabile, cu privire la unul dintre serviciile men˛ionate
la lit. a);
c) dispozitiv de acces condi˛ionat Ónseamn„ orice
echipament, program de calculator ∫i/sau dispozitiv tehnic
proiectat sau adaptat s„ permit„ accesul Óntr-o form„
inteligibil„ la unul dintre serviciile men˛ionate la lit. a);
d) mecanism ilicit Ónseamn„ orice echipament,
program de calculator ∫i/sau dispozitiv proiectat sau
adaptat s„ permit„ accesul Óntr-o form„ inteligibil„ la unul
dintre serviciile men˛ionate la lit. a), f„r„ autoriza˛ia
furnizorului de servicii.
ARTICOLUL 3

Beneficiarii
Prezenta conven˛ie se va aplica oric„rei persoane
juridice sau fizice care ofer„ servicii protejate, astfel cum
sunt definite la art. 2 lit. a), f„r„ deosebire de na˛ionalitate
∫i indiferent dac„ se afl„ sau nu sub jurisdic˛ia uneia
dintre p„r˛i.
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SECﬁIUNEA a II-a
Activit„˛i ilicite

ARTICOLUL 4

Fapte ilicite
Va fi considerat„ ilegal„ desf„∫urarea pe teritoriul
p„r˛ilor a oric„reia dintre urm„toarele activit„˛i:
a) fabricarea sau produc˛ia de dispozitive ilicite pentru
scopuri comerciale;
b) importarea de dispozitive ilicite pentru scopuri
comerciale;
c) distribuirea de dispozitive ilicite pentru scopuri
comerciale;
d) v‚nzarea sau Ónchirierea de dispozitive ilicite pentru
scopuri comerciale;
e) posesia de dispozitive ilicite pentru scopuri
comerciale;
f) instalarea, Óntre˛inerea sau Ónlocuirea de dispozitive
ilicite pentru scopuri comerciale;
g) promovarea comercial„, marketingul sau reclama
dispozitivelor ilicite.
Fiecare parte poate, Ón orice moment, Óntr-o declara˛ie
adresat„ secretarului general al Consiliului Europei, s„
declare ilegale ∫i alte activit„˛i Ón afara celor prev„zute Ón
paragraful 1.
SECﬁIUNEA a III-a
Sanc˛iuni ∫i c„i de atac

ARTICOLUL 5

Sanc˛iuni pentru activit„˛i ilegale
P„r˛ile vor adopta m„surile potrivite pentru ca
activit„˛ile ilegale stabilite la art. 4 s„ poat„ fi pedepsite
prin sanc˛iuni penale, administrative sau de alt tip. Aceste
m„suri vor fi efective, descurajatoare ∫i propor˛ionale cu
impactul poten˛ial al activit„˛ilor ilegale.
ARTICOLUL 6

M„suri de confiscare
P„r˛ile vor adopta m„surile potrivite care sunt
necesare pentru a permite preluarea ∫i confiscarea
dispozitivelor ilicite sau a materialelor promo˛ionale, de
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marketing sau de reclam„ folosite Ón comiterea unei fapte
ilegale, precum ∫i confiscarea oric„ror profituri sau
c‚∫tiguri financiare rezultate din activitatea ilegal„.
ARTICOLUL 7

Proceduri civile
P„r˛ile vor adopta m„surile necesare pentru a asigura
furnizorilor de servicii protejate, ale c„ror interese sunt
afectate de o activitate ilegal„ stabilit„ la art. 4, accesul la
c„ile legale corespunz„toare, inclusiv introducerea unei
ac˛iuni pentru ob˛inerea de desp„gubiri ∫i pentru
realizarea unei interven˛ii sau a altei m„suri preventive,
precum ∫i, dac„ este cazul, posibilitatea de a solicita
eliminarea dispozitivelor ilicite de pe canalele comerciale.
SECﬁIUNEA a IV-a
Aplicare ∫i amendamente

ARTICOLUL 8

Cooperarea interna˛ional„
P„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i acorde asisten˛„ reciproc„
pentru a aplica prevederile prezentei conven˛ii. Œn
conformitate cu prevederile instrumentelor interna˛ionale
relevante privind cooperarea interna˛ional„ Ón probleme
administrative ∫i penale, precum ∫i Ón acord cu legile lor
interne, p„r˛ile vor sus˛ine reciproc cele mai ample m„suri
de cooperare privind investiga˛iile ∫i procedurile judiciare
Óntreprinse Ón leg„tur„ cu faptele ilegale penale sau
administrative stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 9

Consult„rile multilaterale
1. Œn termen de 2 ani de la intrarea Ón vigoare a
prezentei conven˛ii ∫i la fiecare 2 ani dup„ aceea ∫i, Ón
orice caz, de fiecare dat„ c‚nd o parte o va cere, p„r˛ile vor
organiza consult„ri multilaterale Ón cadrul Consiliului
Europei, pentru a examina aplicarea prezentei conven˛ii ∫i
recomandarea extinderii sau revizuirii oric„reia dintre
prevederile ei, Ón special cu privire la defini˛iile prev„zute
la art. 2. Aceste consult„ri vor avea loc prin Ónt‚lniri
convocate de secretarul general al Consiliului Europei.
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2. Fiecare parte poate fi reprezentat„ la Ónt‚lnirile de
consultare multilateral„ de unul sau mai mul˛i delega˛i.
Fiecare parte va avea drept de vot. Fiecare stat parte la
prezenta conven˛ie va avea un vot. Œn problematica ce ˛ine
de competen˛a sa Comunitatea European„ Ó∫i va exercita
dreptul de vot ∫i va avea un num„r de voturi egal cu
num„rul statelor membre care sunt p„r˛i la conven˛ie.
Comunitatea European„ nu Ó∫i va exercita dreptul de vot
c‚nd votul se refer„ la o problem„ care nu intr„ Ón
competen˛a sa.
3. Oricare stat la care se face referire Ón art. 12
paragraful 1 sau Comunitatea European„, care nu este
parte la prezenta conven˛ie, poate fi reprezentat(„) Ón
Ónt‚lnirile de consultare de c„tre un observator.
4. Dup„ fiecare consultare p„r˛ile vor Ónainta
Comitetului de Mini∫tri al Consiliului Europei un raport
referitor la consultare ∫i la func˛ionarea conven˛iei,
incluz‚nd, dac„ se consider„ necesar, propuneri de
amendare a conven˛iei.
5. Œn spiritul ∫i litera prezentei conven˛ii p„r˛ile vor
stabili reguli de procedur„ pentru Ónt‚lnirile de consultare.
ARTICOLUL 10

Amendamente
1. Oricare dintre p„r˛i poate propune amendamente la
prezenta conven˛ie.
2. Orice propunere de amendament va fi notificat„
secretarului general al Consiliului Europei care o va
comunica statelor membre ale Consiliului Europei,
celorlalte state p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„,
Comunit„˛ii Europene ∫i oric„rui stat nemembru care a
aderat sau a fost invitat s„ adere la prezenta conven˛ie Ón
conformitate cu prevederile art. 13.
3. Orice amendament propus Ón conformitate cu
prevederile paragrafului anterior va fi examinat, Ón termen
de 6 luni de la data la care este comunicat de c„tre
secretarul general, Ón cadrul unei Ónt‚lniri multilaterale de
consultare, unde amendamentul poate fi adoptat de c„tre
o majoritate de dou„ treimi din num„rul statelor care au
ratificat conven˛ia.
4. Textul adoptat la Ónt‚lnirea de consultare
multilateral„ va fi prezentat Comitetului de Mini∫tri spre
aprobare. O dat„ aprobat, textul amendamentului va fi
Ónaintat p„r˛ilor pentru acceptare.
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5. Toate amendamentele vor intra Ón vigoare Ón a 30-a
zi dup„ ce toate p„r˛ile l-au informat pe secretarul general
despre acceptarea lor.
6. Pe baza recomand„rii formulate la Ónt‚lnirea de
consultare multilateral„ Comitetul de Mini∫tri poate
decide, prin majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) din Statutul
Consiliului Europei ∫i prin votul unanim al
reprezentan˛ilor p„r˛ilor Óndrept„˛ite s„ fac„ parte din
Comitetul de Mini∫tri, c„ un anumit amendament va intra
Ón vigoare Ón urma expir„rii unei perioade de 2 ani de la
data la care a fost Ónaintat spre acceptare, numai dac„ o
parte nu i-a notificat secretarului general al Consiliului
Europei cu privire la o obiec˛ie referitoare la intrarea sa Ón
vigoare. Dac„ aceast„ obiec˛ie este notificat„,
amendamentul va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ datei la care partea la prezenta conven˛ie, care a
notificat obiec˛ia, a depus instrumentele de acceptare la
secretarul general al Consiliului Europei.
7. Dac„ un amendament a fost aprobat de Comitetul de
Mini∫tri, dar nu a intrat Ónc„ Ón vigoare Ón conformitate cu
paragrafele 5 sau 6, un stat sau Comunitatea European„ nu
Ó∫i poate exprima consim˛„m‚ntul de a fi legat„ prin
conven˛ie f„r„ acceptarea Ón acela∫i timp a amendamentului.
ARTICOLUL 11

Rela˛iile cu alte conven˛ii sau acorduri
1. Prezenta conven˛ie nu afecteaz„ drepturile ∫i
angajamentele derivate din conven˛iile interna˛ionale
multilaterale referitoare la problematici speciale.
2. P„r˛ile la conven˛ie pot Óncheia acorduri bilaterale
sau multilaterale privind problematica prev„zut„ Ón
prezenta conven˛ie, cu scopul supliment„rii sau Ónt„ririi
prevederilor sale sau al facilit„rii aplic„rii principiilor
cuprinse Ón ea.
3. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i au stabilit deja un
acord sau tratat cu privire la un subiect care este prev„zut
Ón prezenta conven˛ie ori ∫i-au stabilit rela˛iile cu privire la
acest subiect, ele vor avea dreptul s„ aplice acel acord sau
tratat ori s„-∫i reglementeze acele rela˛ii Ón consecin˛„, Ón
locul prezentei conven˛ii, dac„ acestea faciliteaz„
cooperarea interna˛ional„.
4. Œn rela˛iile lor mutuale p„r˛ile care sunt membre ale
Comunit„˛ii Europene vor aplica regulile comunitare ∫i
prin urmare nu vor aplica regulile stabilite prin prezenta
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conven˛ie, except‚nd situa˛ia Ón care nu exist„ nici o regul„
comunitar„ care s„ reglementeze acest subiect particular.
SECﬁIUNEA a V-a
Clauze finale

ARTICOLUL 12

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta conven˛ie este deschis„ semn„rii pentru
statele membre ale Consiliului Europei ∫i alte state p„r˛i la
Conven˛ia cultural„ european„, precum ∫i de c„tre
Comunitatea European„. Aceste state ∫i Comunitatea
European„ Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin:
a) semn„tur„ f„r„ rezerve Ón privin˛a ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii; sau
b) semn„tur„ supus„ ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii perioadei de 3 luni dup„ data
la care 3 state ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate
prin conven˛ie Ón conformitate cu prevederile paragrafului
precedent.
4. Pentru orice stat semnatar sau pentru Comunitatea
European„ care Ó∫i exprim„ ulterior consim˛„m‚ntul de a
fi legat„ prin prezenta conven˛ie, aceasta va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei
de
3
luni
dup„
data
exprim„rii
consim˛„m‚ntului de a fi legat„ prin conven˛ie Ón
conformitate cu prevederile paragrafului 1.
ARTICOLUL 13

Aderarea la conven˛ie a statelor nemembre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei, dup„
consultarea p„r˛ilor la conven˛ie, poate invita orice stat
care nu este prev„zut la art. 12 paragraful 1 s„ devin„
parte la conven˛ie, printr-o decizie luat„ de majoritatea
stabilit„ la art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei ∫i
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prin votul unanim al reprezentan˛ilor statelor contractante
Óndrept„˛ite s„ fac„ parte din Comitetul de Mini∫tri.
2. Pentru orice stat care ader„ la conven˛ie, aceasta va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de 3 luni dup„ data depunerii instrumentelor de
aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 14

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat al Comunit„˛ii Europene poate, la
momentul semn„rii sau al depunerii instrumentelor de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s„
precizeze teritoriul sau teritoriile unde conven˛ia se va
aplica.
2. Oricare stat sau Comunitatea European„ poate, la
orice dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
aplicarea prezentei conven˛ii la orice alte teritorii
men˛ionate Ón declara˛ie. Cu privire la aceste teritorii
conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii perioadei de 3 luni dup„ data primirii
acestei declara˛ii de c„tre secretarul general.
3. Orice declara˛ie realizat„ Ón baza celor dou„
paragrafe precedente, cu privire la teritoriul men˛ionat Ón
declara˛ie, poate fi retras„ printr-o notificare adresat„
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de 3 luni dup„ data primirii acestei declara˛ii de
c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 15

Rezerve
Nici o rezerv„ nu poate fi formulat„ la prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 16

Reglementarea diferendelor
Œn caz de divergen˛„ Óntre p„r˛i cu privire la
interpretarea sau aplicarea prezentei conven˛ii, p„r˛ile
interesate se vor str„dui s„ reglementeze pe cale amiabil„
disputa, prin negociere sau prin orice alte metode pa∫nice, la
alegere, inclusiv prin supunerea diferendului unui tribunal
arbitral, ale c„rui decizii vor fi obligatorii pentru p„r˛i.
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ARTICOLUL 17

Denun˛area
1. Oricare dintre p„r˛i poate denun˛a Ón orice moment
prezenta conven˛ie prin intermediul unei notific„ri
adresate secretarului general al Consiliului Europei.
2. Aceast„ denun˛are va deveni efectiv„ Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data primirii notific„rii de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 18

Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state
p„r˛i la Conven˛ia cultural„ european„, Comunit„˛ii
Europene ∫i oric„ror alte state care au aderat la prezenta
conven˛ie Ón leg„tur„ cu:
a) orice semn„tur„ Ón conformitate cu art. 12;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare Ón conformitate cu
art. 12 sau 13;
c) orice dat„ a intr„rii Ón vigoare a conven˛iei Ón
conformitate cu art. 12 ∫i 13;
d) orice declara˛ie f„cut„ Ón conformitate cu art. 4;
e) orice propunere de amendament f„cut„ Ón temeiul
art. 10;
f) orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la
prezenta conven˛ie.
Drept care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezenta conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 24 ianuarie 2001, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar original care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
c‚te o copie certificat„ pentru conformitate fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei, celorlalte state p„r˛i la
Conven˛ia cultural„ european„, Comunit„˛ii Economice
Europene ∫i fiec„rui stat invitat s„ adere la prezenta
conven˛ie.
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VII. PROTECﬁIA ANIMALELOR — MEDIU

Seria Tratatelor europene nr. 193

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU PROTECﬁIA ANIMALELOR ŒN TIMPUL
TRANSPORTULUI INTERNAﬁIONAL (revizuit„)*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei conven˛ii,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ obiectivul Consiliului
Europei este atingerea unei mai str‚nse unit„˛i Óntre
membrii s„i cu scopul de a proteja ∫i de a realiza
idealurile ∫i principiile care alc„tuiesc mo∫tenirea lor
comun„,
cunosc‚nd c„ fiecare persoan„ are obliga˛ia moral„ de
a respecta animalele ∫i de a da considera˛ia cuvenit„
sensibilit„˛ii lor la suferin˛„,
motivate de dorin˛a de a proteja bun„starea animalelor
Ón timpul transportului,
av‚nd convingerea c„ transportul interna˛ional este
compatibil cu bun„starea animalelor, cu condi˛ia s„
Óndeplineasc„ cerin˛ele bun„st„rii,
lu‚nd Ón considerare, a∫adar, c„, atunci c‚nd cerin˛ele
de bun„stare nu pot fi Óndeplinite, trebuie s„ se pun„ Ón
aplicare o alternativ„ la transportul de animale vii,
lu‚nd Ón considerare c„, Ón general, perioada de
transport al animalelor, inclusiv al animalelor pentru
abator, trebuie redus„ c‚t mai mult din motive de
bun„stare a animalelor,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Ónc„rcarea ∫i
desc„rcarea sunt activit„˛i Ón care este foarte probabil s„ se
produc„ r„niri ∫i stres,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ progresul Ón aceast„
privin˛„ poate fi atins prin adoptarea unor prevederi
comune referitoare la transportul de animale,
*

Adoptat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 71 din 23 martie 2005, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 316 din 7 aprilie 2006.
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au convenit urm„toarele:

Principii generale
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
(1) Transport interna˛ional are Ón˛elesul de orice
mi∫care dintr-o ˛ar„ Ón alta, Óns„ exclude c„l„toriile mai
scurte de 50 km ∫i mi∫c„rile Óntre statele membre ale
Comunit„˛ii Europene.
(2) Medic veterinar autorizat are Ón˛elesul de medic
veterinar desemnat de autoritatea competent„.
(3) Persoan„ responsabil„ de transportul animalelor
are Ón˛elesul de persoan„ care de˛ine controlul de
ansamblu asupra organiz„rii, efectu„rii ∫i Óncheierii
Óntregii c„l„torii, indiferent dac„ anumite responsabilit„˛i
sunt subcontractate altor p„r˛i pe durata transportului. O
astfel de persoan„ este de obicei aceea care planific„, face
aranjamentele ∫i define∫te condi˛iile pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ alte p„r˛i.
(4) Persoan„ responsabil„ de bun„starea animalelor are
Ón˛elesul de persoan„ care are r„spunderea fizic„ direct„
pentru Óngrijirea animalelor Ón timpul transportului. O
astfel de persoan„ poate fi Ónso˛itorul sau conduc„torul
vehiculului, dac„ Óndepline∫te acela∫i rol.
(5) Container are Ón˛elesul de orice lad„, cutie,
recipient sau alt„ structur„ rigid„ folosit„ pentru
transportul animalelor, care nu este autopropulsat„ ∫i care
nu face parte (deta∫abil„ sau nu) din mijlocul de transport.
(6) Transportator are Ón˛elesul de persoan„ fizic„ sau
juridic„ ce transport„ animale fie pe cont propriu, fie
pentru o ter˛„ parte.
ARTICOLUL 2

Specii
(1) Prezenta conven˛ie se aplic„ transportului interna˛ional al tuturor animalelor vertebrate.
(2) Cu excep˛ia art. 4 alin. (1) ∫i a art. 9 alin. (1) ∫i alin.
(2) lit. a) ∫i c), prevederile prezentei conven˛ii nu se aplic„:
a) dac„ un singur animal este Ónso˛it de persoana care
este responsabil„ de acesta pe timpul transportului;
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b) pentru transportul animalelor de companie Ónso˛ite
de proprietarii lor Ón scopuri necomerciale.
ARTICOLUL 3

Aplicarea conven˛iei
(1) Fiecare parte trebuie s„ aplice prevederile ce
reglementeaz„ transportul interna˛ional al animalelor,
stipulate Ón prezenta conven˛ie, ∫i trebuie s„ fie
responsabil„ de controlul ∫i supravegherea eficiente.
(2) Fiecare parte trebuie s„ ia m„surile necesare pentru
a asigura un sistem eficient de instruire, ˛in‚nd cont de
prevederile prezentei conven˛ii.
(3) Fiecare parte trebuie s„ se str„duiasc„ s„ aplice
prevederile relevante ale prezentei conven˛ii la animalele
care sunt transportate Ón interiorul teritoriului s„u.
(4) P„r˛ile trebuie s„ furnizeze asisten˛„ mutual„
pentru aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii, Ón
special prin schimbul de informa˛ii, discutarea
interpret„rii ∫i notificarea problemelor.
ARTICOLUL 4

Principiile fundamentale ale conven˛iei
(1) Animalele trebuie transportate Óntr-un mod care s„
le asigure bun„starea, inclusiv s„n„tatea lor.
(2) Pe c‚t posibil, animalele trebuie transportate f„r„
Ónt‚rziere la locul de destina˛ie.
(3) La punctele de control trebuie s„ se dea prioritate
transporturilor de animale.
(4) Animalele vor fi re˛inute numai dac„ este strict
necesar pentru s„n„tatea acestora sau pentru scopuri de
control al bolilor. Dac„ animalele sunt re˛inute, trebuie s„
se fac„ aranjamente corespunz„toare pentru Óngrijirea lor
∫i, dac„ este necesar, pentru desc„rcarea ∫i ad„postirea lor.
(5) Fiecare parte, pe teritoriul s„u, trebuie s„ ia
m„surile necesare pentru a se evita sau a se reduce la
minimum suferin˛a animalelor Ón cazul Ón care grevele sau
alte Ómprejur„ri imprevizibile Ómpiedic„ aplicarea strict„ a
prevederilor prezentei conven˛ii. Œn acest scop fiecare
parte se va ghida dup„ principiile stabilite Ón prezenta
conven˛ie.
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(6) Prevederile prezentei conven˛ii nu trebuie s„
afecteze punerea Ón aplicare a altor instrumente
referitoare la controlul sanitar ∫i veterinar.
(7) Prevederile prezentei conven˛ii nu trebuie s„ aduc„
atingere libert„˛ii p„r˛ilor de a adopta m„suri mai stricte
pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului
interna˛ional.
ARTICOLUL 5

Autorizarea transportatorilor
(1) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ transportatorii
care transport„ animale Ón scopuri comerciale:
a) sunt Ónregistra˛i Óntr-un mod ce permite autorit„˛ii
competente s„ Ói poat„ identifica rapid Ón caz de
nerespectare a cerin˛elor prezentei conven˛ii;
b) posed„ o autoriza˛ie valabil„ pentru transport
interna˛ional, acordat„ de autoritatea competent„ a p„r˛ii
Ón care ace∫tia sunt stabili˛i.
(2) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ autoriza˛ia
este acordat„ transportatorilor care Óncredin˛eaz„
transportul animalelor numai persoanelor care au primit o
instruire corespunz„toare Ón leg„tur„ cu prevederile
prezentei conven˛ii.
(3) Fiecare parte trebuie s„ se asigure c„ autoriza˛ia
men˛ionat„ anterior poate fi suspendat„ sau retras„ atunci
c‚nd autorit„˛ile competente care au acordat autorizarea
sunt informate c„ transportatorul a Ónc„lcat Ón mod
repetat sau grav prevederile prezentei conven˛ii.
(4) Atunci c‚nd o parte a observat o Ónc„lcare a
prezentei conven˛ii de c„tre un transportator Ónregistrat la
o alt„ parte a prezentei conven˛ii, prima parte trebuie s„
comunice celei din urm„ detalii asupra contraven˛iei
observate.

Proiect ∫i construc˛ie
ARTICOLUL 6

Proiectare ∫i construc˛ie
(1) Mijloacele de transport, containerele ∫i dot„rile
acestora trebuie construite, Óntre˛inute ∫i operate astfel
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Ónc‚t s„ se evite r„nirea ∫i suferin˛a animalelor ∫i s„ se
asigure siguran˛a acestora Ón timpul transportului.
(2) Mijlocul de transport sau containerul trebuie
construit astfel Ónc‚t s„ ofere animalelor spa˛iul adecvat
pentru a sta Ón pozi˛ie natural„, cu excep˛ia p„s„rilor,
altele dec‚t puii de o zi.
(3) Mijloacele de transport sau containerele trebuie
proiectate ∫i construite astfel Ónc‚t s„ asigure:
a) suficient de mult spa˛iu liber deasupra animalelor
st‚nd Ón pozi˛ie natural„, pentru circula˛ia eficient„ a
aerului;
b) men˛inerea calit„˛ii ∫i cantit„˛ii de aer corespunz„toare speciei transportate, Ón special atunci c‚nd animalele
sunt transportate Óntr-un spa˛iu Ón Óntregime Ónchis.
(4) Mijloacele de transport, containerele, dot„rile etc.
trebuie s„ fie suficient de solide pentru a suporta greutatea
animalelor, s„ le Ómpiedice pe acestea s„ scape sau s„ cad„,
s„ reziste la stresul datorat mi∫c„rii ∫i, atunci c‚nd este
necesar, s„ con˛in„ desp„r˛ituri care s„ protejeze animalele
de mi∫c„rile mijlocului de transport. Dot„rile trebuie
proiectate pentru a permite operarea rapid„ ∫i u∫oar„.
(5) Desp„r˛iturile trebuie s„ fie rigide ∫i suficient de
solide pentru a rezista la greutatea animalelor care sunt
Ómpinse Ón acestea ∫i s„ fie astfel proiectate Ónc‚t s„ nu
Ómpiedice circula˛ia aerului.
(6) Mijloacele de transport sau containerele trebuie s„
fie construite ∫i operate astfel Ónc‚t s„ protejeze animalele
Ómpotriva intemperiilor ∫i schimb„rilor meteorologice
nefavorabile. Œn special acoperi∫ul exterior, situat exact
deasupra animalelor, trebuie s„ limiteze la maximum
absorb˛ia ∫i conduc˛ia de c„ldur„ solar„.
(7) Plan∫eul mijloacelor de transport sau al
containerului trebuie s„ fie antiderapant. Plan∫eele trebuie
s„ fie proiectate, construite ∫i Óntre˛inute pentru a se evita
disconfortul, extenuarea ∫i r„nirea animalelor ∫i a se
reduce la minimum scurgerea de urin„ ∫i fecale.
Materialele alese pentru construc˛ia plan∫eului trebuie
selectate astfel Ónc‚t s„ fie redus„ la minimum coroziunea.
(8) Mijloacele de transport trebuie astfel proiectate ∫i
construite pentru a permite accesul la animale, inspec˛ia
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animalelor ∫i, dac„ este necesar, ad„parea, hr„nirea ∫i
Óngrijirea acestora.
(9) Atunci c‚nd este necesar„ legarea animalelor
trebuie prev„zut un echipament adecvat Ón mijlocul de
transport.
(10) Containerele Ón care se transport„ animale trebuie
marcate clar ∫i vizibil, pentru a indica prezen˛a animalelor
vii, cu un semn care s„ arate partea superioar„ a
containerului.
(11) Mijloacele de transport, containerele ∫i dot„rile
acestora trebuie proiectate ∫i construite pentru a permite o
cur„˛are ∫i dezinfec˛ie u∫oar„.

Preg„tirea pentru transport
ARTICOLUL 7

Planificarea
(1) Pentru fiecare c„l„torie persoana responsabil„ de
transportul animalelor trebuie astfel identificat„ Ónc‚t s„
se poat„ ob˛ine Ón orice moment al transportului
informa˛ii despre organizarea, efectuarea ∫i Óncheierea
transportului.
(2) C‚nd c„l„toria planificat„ dep„∫e∫te 8 ore pentru
transportul intern al solipedelor domestice ∫i al animalelor
domestice din speciile bovine, ovine, caprine ∫i porcine,
persoana responsabil„ pentru transport trebuie s„
Óntocmeasc„ un document Ón care s„ specifice
aranjamentele stabilite pentru c„l„torie ∫i mai ales
urm„toarele informa˛ii:
a) identificarea transportatorului ∫i a mijloacelor de
transport;
b) identificarea lotului ∫i documentele Ónso˛itoare
(specia, num„rul de animale, certificate veterinare);
c) locul ∫i ˛ara de plecare, locurile de transfer, locurile
Ón care animalele trebuie desc„rcate ∫i puse la odihn„ ∫i
locul ∫i ˛ara de destina˛ie.
(3) Persoana responsabil„ de transport trebuie s„
asigure c„, Ón fapt, c„l„toria preconizat„ respect„ regulile
respective ale ˛„rilor de plecare, tranzit ∫i destina˛ie.
(4) Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor
trebuie s„ consemneze imediat Ón documentul men˛ionat
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la alin. (2) orele ∫i locurile la care animalele transportate
au fost hr„nite, ad„pate ∫i puse la odihn„ pe durata
c„l„toriei. Acest document trebuie pus la dispozi˛ie
autorit„˛ii competente la cerere.
(5) Nici un animal nu va fi transportat dac„ persoana
responsabil„ de transport nu ia m„surile necesare pentru
asigurarea bun„st„rii acestora de-a lungul c„l„toriei,
Ónaintea efectu„rii acesteia. Dac„ este cazul, se vor face
aranjamente pentru a se asigura apa, hrana, odihna ∫i
Óngrijirea necesar„ Ón timpul c„l„toriei ∫i la sosirea la locul
de destina˛ie, iar pentru acest scop trebuie s„ se fac„ Ón
avans notific„rile corespunz„toare.
(6) Pentru a se evita orice Ónt‚rziere, loturile de animale
trebuie s„ fie Ónso˛ite de documenta˛ie adecvat„, iar la posturile
unde se efectueaz„ formalit„˛i de import ∫i tranzit trebuie
notificat„ Ón cel mai scurt timp o persoan„ competent„.
(7) Persoana responsabil„ de transport trebuie s„ se
asigure c„ responsabilitatea pentru bun„starea animalelor
Ón timpul transportului este definit„ clar, de la momentul
plec„rii la momentul sosirii la punctul de destina˛ie,
inclusiv Ónc„rcarea ∫i desc„rcarea.
ARTICOLUL 8

Œnso˛itori
(1) Pentru a se asigura Óngrijirea necesar„ a animalelor
Ón timpul transportului loturile de animale vor fi Ónso˛ite
de un Ónso˛itor care este responsabil de bun„starea
animalelor. Conduc„torul vehiculului poate Óndeplini
func˛iile Ónso˛itorului.
(2) Œnso˛itorul trebuie s„ fi primit instruire specific„ ∫i
adecvat„ sau s„ aib„ experien˛a practic„ echivalent„ care
s„ Ól califice pentru a manipula, a transporta ∫i a Óngriji
animale, inclusiv Ón cazuri de urgen˛„.
(3) Se pot face excep˛ii de la prevederile alin. (1) Ón
urm„toarele cazuri:
a) atunci c‚nd persoana responsabil„ de transportul
animalelor a desemnat un agent care s„ se Óngrijeasc„ de
animale la punctele adecvate pentru odihn„, ad„pare ∫i
hr„nire;
b) atunci c‚nd animalele sunt transportate Ón
containere cu Ónchidere sigur„, ventila˛ie adecvat„ ∫i care,
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atunci c‚nd este cazul, con˛in suficient„ ap„ ∫i hran„, Ón
distribuitoare care nu pot fi r„sturnate, pentru o c„l„torie
de dou„ ori mai lung„ dec‚t durata anticipat„.
ARTICOLUL 9

Aptitudine pentru transport
(1) Nici un animal nu trebuie transportat dac„ nu este
apt pentru c„l„torie.
(2) Animalele bolnave sau r„nite nu trebuie
considerate apte pentru transport. Totu∫i, aceast„
prevedere nu este aplicabil„:
a) animalelor u∫or r„nite sau bolnave, a c„ror
transportare nu le va cauza suferin˛„ suplimentar„;
b) animalelor transportate pentru scopuri
experimentale sau alte scopuri ∫tiin˛ifice aprobate de
autoritatea competent„ Ón materie, dac„ boala sau r„nirea
face parte din programul de cercetare;
c) transportului animalelor sub supraveghere veterinar„
pentru sau ca urmare a unui tratament de urgen˛„.
(3) Trebuie s„ se acorde o grij„ special„ transportului
animalelor Ón stare avansat„ de gesta˛ie, celor care au f„tat
recent ∫i celor foarte tinere:
— femelele gestante de mamifere nu trebuie
transportate Ónainte de parturi˛ie cel pu˛in o perioad„
egal„ cu 10% din durata gesta˛iei ∫i nici cel pu˛in o
s„pt„m‚n„ dup„ parturi˛ie;
— mamiferele foarte tinere nu trebuie transportate
Ónainte de vindecarea complet„ a cicatricei ombilicale.
Dac„ s-au luat toate precau˛iile necesare, cu aviz
veterinar ∫i Ón func˛ie de caz, autoritatea competent„ poate
face excep˛ie pentru iepele Ónregistrate Ónso˛ite de m‚nz,
care merg la arm„sar dup„ f„tare.
(4) Nu se vor folosi sedative dec‚t dac„ este strict
necesar pentru a se asigura bun„starea animalelor ∫i
numai Ón urma avizului veterinar, conform legisla˛iei
na˛ionale.
ARTICOLUL 10

Inspec˛ie/Certificat
(1) Œnainte de Ónc„rcarea animalelor pentru un
transport interna˛ional, acestea vor fi inspectate de c„tre
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un medic veterinar autorizat din ˛ara Ón care Óncepe
c„l„toria, care s„ asigure c„ acestea sunt apte de transport.
(2) Medicul veterinar autorizat trebuie s„ elibereze un
certificat Ón care se identific„ animalele, se declar„ c„
acestea sunt apte pentru c„l„toria propus„ ∫i, dac„ este
posibil, se consemneaz„ num„rul de Ónregistrare sau, dac„
este cazul, numele ori alte c„i de a identifica mijlocul de
transport ∫i tipul de transport folosit.
(3) Œn anumite cazuri hot„r‚te prin Ón˛elegere Óntre
p„r˛ile implicate nu este necesar s„ se aplice prevederile
prezentului articol.
ARTICOLUL 11

Odihna, ad„parea ∫i hr„nirea Ónainte de Ónc„rcare
(1) Animalele trebuie s„ fie preg„tite pentru c„l„toria
prev„zut„, s„ se obi∫nuiasc„ cu hrana furnizat„ ∫i s„ poat„
folosi sistemele de distribuire a apei ∫i hranei. Trebuie s„
li se asigure ap„, hran„ ∫i o perioad„ de odihn„
corespunz„toare.
(2) Pentru a se reduce stresul datorat transportului
trebuie s„ se acorde considera˛ia cuvenit„ necesit„˛ii
anumitor categorii de animale, precum animalele
s„lbatice, de a se obi∫nui cu modul de transport Ónainte de
c„l„toria propus„.
(3) Amestecarea animalelor care nu au fost crescute
Ómpreun„ sau care nu sunt obi∫nuite una cu alta trebuie
evitat„ c‚t mai mult posibil.

Œnc„rcare ∫i desc„rcare
ARTICOLUL 12

Principii
(1) Animalele trebuie Ónc„rcate ∫i desc„rcate astfel
Ónc‚t s„ se garanteze c„ nu li se va cauza r„nire sau
suferin˛„.
(2) Animalele trebuie Ónc„rcate astfel Ónc‚t s„ se
asigure c„ spa˛iile disponibile (suprafa˛a de podea ∫i
Ón„l˛imea) ∫i cerin˛ele de separare sunt Óndeplinite
conform art. 17.
(3) Animalele trebuie Ónc„rcate c‚t mai aproape posibil
de ora plec„rii de la locul de expediere.
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(4) La sosirea la destina˛ie animalele trebuie s„ fie
desc„rcate c‚t mai cur‚nd posibil, s„ primeasc„ o cantitate
adecvat„ de ap„ ∫i, dac„ este necesar, de hran„ ∫i s„ se
poat„ odihni.
ARTICOLUL 13

Echipamente ∫i proceduri
(1) Œnc„rcarea ∫i desc„rcarea trebuie s„ aib„ loc
folosindu-se o ramp„, un ascensor sau o box„ de Ónc„rcare
proiectat„ ∫i construit„ adecvat, cu excep˛ia cazului Ón care
animalele trebuie transportate Ón containere construite
special. Ridicarea manual„ a animalelor este permis„ dac„
animalele sunt de talie destul de mic„ ∫i este chiar de
dorit Ón cazul animalelor tinere care pot avea dificult„˛i la
urcarea rampei. Toate echipamentele de Ónc„rcare ∫i
desc„rcare trebuie s„ fie adaptate acestui scop, stabile ∫i
Óntre˛inute Ón bun„ stare.
(2) Toate rampele ∫i suprafe˛ele pe care merg
animalele trebuie proiectate ∫i Óntre˛inute pentru a se
preveni alunecarea, iar panta acestora trebuie redus„ c‚t
mai mult posibil. Dac„ panta este mai Ónclinat„ de 10 ,
acestea trebuie prev„zute cu un sistem, precum ∫ipci
transversale, care s„ asigure c„ animalele urc„ sau coboar„
f„r„ risc ori dificultate. Echipamentul trebuie prev„zut cu
bariere laterale, dac„ este necesar.
(3) Interiorul mijlocului de transport trebuie bine
iluminat la Ónc„rcare pentru ca animalele s„ poat„ vedea
pe unde merg, Ón func˛ie de cerin˛ele specifice pe specii.
(4) Animalele trebuie Ónc„rcate numai Ón mijloace de
transport care au fost cur„˛ate cu aten˛ie ∫i, atunci c‚nd
este necesar, dezinfectate.
(5) Bunurile care sunt transportate Ón acela∫i mijloc de
transport cu animalele trebuie plasate astfel Ónc‚t s„ nu
produc„ animalelor r„nire, suferin˛„ sau extenuare.
(6) C‚nd containerele Ónc„rcate cu animale sunt plasate
unul deasupra altuia Ón mijlocul de transport, trebuie s„ se
ia precau˛iile necesare pentru a se evita ca urina ∫i fecalele
s„ cad„ pe animalele plasate dedesubt.
ARTICOLUL 14

Manipularea
(1) Animalele trebuie m‚nuite calm ∫i cu bl‚nde˛e
pentru a le reduce nelini∫tea ∫i agita˛ia la minimum ∫i
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pentru a le feri de durere, suferin˛„ ∫i r„niri care pot fi
evitate.
(2) G„l„gia, h„r˛uiala ∫i folosirea for˛ei excesive Ón
timpul Ónc„rc„rii ∫i desc„rc„rii trebuie evitate. Animalele
nu trebuie lovite ∫i nici nu trebuie s„ se aplice presiune
Óntr-o parte a corpului sensibil„ Ón mod deosebit. Œn
special, cozile animalelor nu trebuie strivite, r„sucite sau
rupte, iar ochii acestora nu trebuie s„ fie presa˛i.
Animalele nu trebuie lovite cu pumnii sau cu picioarele.
(3) Animalele nu trebuie suspendate cu mijloace
mecanice, ridicate sau t‚r‚te de cap, urechi, coarne,
picioare, coad„, l‚n„ sau Ón alt mod dureros.
(4) Instrumentele destinate ghid„rii animalelor trebuie
folosite numai Ón acest scop. Folosirea instrumentelor care
administreaz„ ∫ocuri electrice trebuie evitat„ c‚t mai mult
posibil. Œn orice caz, aceste instrumente trebuie folosite
numai pentru bovinele adulte sau porcii adul˛i care refuz„
s„ se deplaseze ∫i numai c‚nd au Ón fa˛a lor loc s„ se
deplaseze. ™ocurile nu trebuie s„ dureze mai mult de o
secund„, trebuie s„ fie distan˛ate adecvat ∫i s„ fie aplicate
numai pe mu∫chii trenului posterior. ™ocurile nu trebuie
folosite repetat dac„ animalele nu reac˛ioneaz„.
(5) Persoanele care m‚nuiesc animalele nu trebuie s„
foloseasc„ vergeaua sau alte instrumente ascu˛ite.
Bastoanele sau alte instrumente destinate m‚n„rii
animalelor trebuie folosite numai dac„ pot fi aplicate pe
corpul unui animal f„r„ s„ produc„ r„nire sau suferin˛„.
ARTICOLUL 15

Separare
(1) Animalele trebuie separate Ón timpul transportului
c‚nd este probabil s„ se produc„ r„niri sau suferin˛„ dac„
sunt transportate Ómpreun„. Aceast„ m„sur„ se aplic„ Ón
special:
a) animalelor din specii diferite;
b) animalelor care sunt ostile unele fa˛„ de altele;
c) animalelor de talii ∫i v‚rste semnificativ diferite;
d) masculilor adul˛i necastra˛i;
e) animalelor legate ∫i celor nelegate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica Ón cazul Ón
care animalele au fost crescute Ón grupuri compatibile,
sunt obi∫nuite unele cu altele, separarea ar produce
suferin˛„ sau femelele sunt Ónso˛ite de tineret dependent.
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Practici de transport
ARTICOLUL 16

Plan∫eul ∫i a∫ternutul
Suprafa˛a plan∫eului mijloacelor de transport trebuie
Óntre˛inut„ astfel Ónc‚t s„ se reduc„ riscul de alunecare sau
de scurgere a urinei ∫i a fecalelor. Plan∫eul mijloacelor de
transport ∫i al containerelor trebuie s„ fie acoperit de un
a∫ternut adecvat care s„ absoarb„ urina ∫i fecalele ∫i care
s„ ofere un material potrivit pentru odihn„, Ón afar„ de
cazul Ón care se folose∫te o metod„ alternativ„ care s„
ofere animalelor cel pu˛in acelea∫i avantaje.
ARTICOLUL 17

Spa˛iu disponibil (suprafa˛a pardoselii ∫i Ón„l˛imea)
(1) Animalelor trebuie s„ li se ofere spa˛iul adecvat
pentru a sta Ón picioare, Ón pozi˛ia lor natural„, Ón
mijloacele de transport sau Ón container. Totodat„ trebuie
s„ se prevad„ spa˛iu pentru culcare, Ón afar„ de cazul Ón
care protocolul tehnic sau condi˛ii speciale de protec˛ie a
animalelor cer altceva. Un protocol tehnic Óntocmit
conform art. 34 trebuie s„ stabileasc„ spa˛iul minim
disponibil pentru animale.
(2) Pentru a se preveni r„nirea datorat„ mi∫c„rilor
excesive trebuie s„ se foloseasc„ paravane pentru a se
separa grupe numeroase de animale sau incinta care
con˛ine mai pu˛ine animale dec‚t capacitatea sa normal„,
care altfel ar avea prea mult spa˛iu.
(3) Paravanele trebuie s„ fie adecvate speciei ∫i taliei
animalelor ∫i trebuie pozi˛ionate, securizate ∫i Óntre˛inute
astfel Ónc‚t s„ previn„ r„nirea sau suferin˛a acestora.
ARTICOLUL 18

Legarea animalelor
Atunci c‚nd animalele sunt legate, sforile, pripoanele
sau alte mijloace folosite trebuie s„ fie destul de rezistente
pentru a nu se rupe Ón condi˛ii normale de transport ∫i s„
fie suficient de lungi pentru a permite animalelor s„ se
culce sau s„ m„n‚nce ∫i s„ bea. Trebuie astfel proiectate
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pentru a elimina orice pericol de strangulare sau de
r„nire. Animalele nu trebuie legate de coarne, picioare,
inele nazale ∫i nici nu trebuie transportate cu picioarele
legate Ómpreun„. Animalele trebuie legate numai cu
dispozitive care s„ permit„ s„ fie dezlegate rapid.
ARTICOLUL 19

Ventilare ∫i temperatur„
(1) Trebuie s„ se prevad„ suficient„ ventila˛ie pentru a
se asigura respectarea Ón Óntregime a nevoilor animalelor,
lu‚ndu-se Ón considera˛ie Ón special num„rul ∫i tipul de
animale ce trebuie transportate ∫i condi˛iile meteorologice
preconizate pe durata c„l„toriei.
(2) Containerele trebuie stivuite astfel Ónc‚t ventilarea
lor s„ nu fie Ómpiedicat„.
(3) C‚nd animalele trebuie transportate Ón condi˛ii
necorespunz„toare de temperatur„ ∫i umiditate, trebuie s„
se ia m„suri corespunz„toare pentru a se asigura
bun„starea acestora.
ARTICOLUL 20

Ap„, hran„ ∫i odihn„
(1) Animalelor trebuie s„ li se ofere ap„, hran„ ∫i
posibilitatea de a se odihni conform speciei ∫i v‚rstei, la
intervale adecvate.
(2) Un protocol tehnic, Óntocmit conform art. 34, va
determina perioadele maxime de c„l„torie, intervalele
minime de ad„pare ∫i hr„nire ∫i perioadele de odihn„.
(3) Apa ∫i hrana trebuie s„ fie de calitate bun„ ∫i s„ fie
prezentate animalelor Óntr-un mod care s„ reduc„
contaminarea.
ARTICOLUL 21

Femele Ón lacta˛ie
Femelele Ón lacta˛ie care nu sunt Ónso˛ite de
progenituri nu trebuie transportate perioade Óndelungate.
Cu toate acestea, dac„ este inevitabil, acestea trebuie mulse
cu pu˛in timp Ónainte de Ónc„rcare ∫i la intervale de nu
mai mult de 12 ore pe parcursul c„l„toriei.

295

ARTICOLUL 22

Iluminarea
Mijloacele de transport trebuie echipate cu mijloace de
iluminare, fixe sau portabile, suficiente pentru inspec˛ia
general„ a animalelor, iar c‚nd este necesar, Ón timpul
transportului, precum ∫i pentru ad„pare ∫i hr„nire.
ARTICOLUL 23

Containere
Œn timpul transportului ∫i al manipul„rii containerele
trebuie ˛inute Ón pozi˛ie vertical„ ∫i trebuie reduse
izbiturile ∫i scutur„turile puternice.
ARTICOLUL 24

Œngrijirea Ón timpul transportului
Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor
trebuie s„ foloseasc„ fiecare ocazie de a le controla ∫i, dac„
este necesar, de a le administra Óngrijirea adecvat„.
ARTICOLUL 25

Urgen˛e ∫i accidente Ón timpul transportului
Animalele care se Ómboln„vesc sau sunt r„nite Ón
timpul transportului trebuie s„ primeasc„ asisten˛„ de
prim ajutor c‚t mai cur‚nd posibil. Dac„ este necesar
trebuie s„ li se administreze tratament veterinar
corespunz„tor sau s„ fie ucise Óntr-un mod care s„ nu le
produc„ suferin˛„ suplimentar„.

Prevederi speciale
ARTICOLUL 26

Prevederi speciale pentru transportul feroviar
(1) Orice vagon de cale ferat„ folosit pentru transportul
animalelor trebuie s„ fie marcat pentru a indica prezen˛a
animalelor vii. Œn afara cazului Ón care animalele sunt
transportate Ón containere, pere˛ii interiori ai vagonului
feroviar trebuie s„ fie din material corespunz„tor, perfect
neted ∫i echipat cu inele sau bare, la o Ón„l˛ime adecvat„,
de care s„ se lege animalele.
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(2) Atunci c‚nd nu sunt transportate Ón boxe
individuale, solipedele trebuie s„ fie legate astfel Ónc‚t s„
stea cu fa˛a spre acela∫i perete al vagonului sau s„ stea
fa˛„ Ón fa˛„. Cu toate acestea, m‚njii ∫i animalele retive nu
trebuie lega˛i.
(3) Animalele de talie mare trebuie Ónc„rcate astfel Ónc‚t
s„ permit„ unui Ónso˛itor s„ se deplaseze printre acestea.
(4) La asamblarea trenurilor ∫i Ón timpul altor mi∫c„ri a
vagoanelor de cale ferat„ trebuie s„ se ia toate precau˛iile
pentru a se evita izbirea vagoanelor care con˛in animale.
(5) Trebuie s„ se foloseasc„ orice ocazie de a controla
animalele, dup„ cum se prevede la art. 24, la fiecare oprire
a vagonului feroviar sau la schimbarea condi˛iilor
meteorologice.
ARTICOLUL 27

Prevederi speciale pentru transportul rutier
(1) Vehiculele Ón care animalele sunt transportate
trebuie marcate clar ∫i vizibil pentru a se indica prezen˛a
animalelor vii.
(2) Vehiculele trebuie conduse astfel Ónc‚t s„ se asigure
accelerarea, Óncetinirea ∫i virarea lin„.
(3) Vehiculele trebuie s„ aib„ suficient echipament
pentru Ónc„rcare ∫i desc„rcare, conform art. 13.
(4) Trebuie s„ se foloseasc„ orice ocazie de a controla
animalele din vehicul, dup„ cum se prevede la art. 24, la
fiecare oprire a vehiculului sau la schimbarea condi˛iilor
meteorologice.
ARTICOLUL 28

Prevederi speciale pentru transportul naval
(cu excep˛ia navelor roll-on/roll-off)
(1) Œnainte de a se permite Ónc„rcarea, pentru a se
asigura respectarea cerin˛elor privind bun„starea
animalelor, autoritatea competent„ a ˛„rii Ón care are loc
Ónc„rcarea trebuie s„ inspecteze:
a) navele construite special pentru transportul de
animale sau navele transformate pentru acest scop;
b) amenaj„rile de pe alte nave pe care sunt
transportate animalele.
(2) Trebuie s„ se instaleze o alarm„ care s„ detecteze
orice pan„ de curent la sistemul de ventila˛ie for˛at„.
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Trebuie s„ se prevad„ o surs„ de energie secundar„
adecvat„, separat„ de sursa primar„, pentru a se asigura
men˛inerea unei ventila˛ii for˛ate corespunz„toare.
(3) Animalele nu trebuie transportate pe pun˛i
deschise, Ón afara cazului Ón care exist„ containere ∫i alte
structuri care s„ le ofere o protec˛ie corespunz„toare
pentru apa de mare.
(4) C‚nd animalele sunt Ónc„rcate ∫i desc„rcate din
nav„ trebuie s„ se prevad„ pasarele, rampe ∫i culoare
adecvate Óntre dana de acostare ∫i puntea pentru animale.
(5) Œnc„rcarea ∫i desc„rcarea animalelor pe ∫i din
navele pentru animale trebuie s„ fie supravegheate de un
medic veterinar autorizat.
(6) La Ónc„rcare ∫i desc„rcare, ad„posturile pentru
animale, rampele ∫i pasajele trebuie s„ fie iluminate
adecvat pentru ca animalele s„ poat„ vedea unde merg, Ón
func˛ie de cerin˛ele minime ale speciei.
(7) Toate ˛arcurile, boxele ∫i containerele trebuie s„ fie
accesibile direct at‚t pentru animale, c‚t ∫i pentru
Ónso˛itori.
(8) Pasajele de trecere pentru animale trebuie s„ fie
adecvate speciei care este transportat„, Ón special nu
trebuie s„ aib„ margini ∫i col˛uri ascu˛ite, iar
proeminen˛ele trebuie s„ fie reduse.
(9) Toate p„r˛ile navei Ón care sunt ad„postite animale
trebuie prev„zute cu instala˛ii care s„ asigure o drenare
eficient„ ∫i care s„ fie men˛inute Ón condi˛ii sanitare bune.
(10) Pe nav„ trebuie s„ se transporte rezerve de ap„
curat„ ∫i proasp„t„, hran„ ∫i a∫ternut corespunz„tor,
suficiente pentru nevoile animalelor ∫i ˛in‚ndu-se cont de
durata c„l„toriei.
(11) Trebuie s„ se transporte rezerve suplimentare de
ap„ ∫i, Ón cazul c„l„toriilor de lung„ durat„, hran„ ∫i
a∫ternut pentru cazurile de Ónt‚rzieri neprev„zute.
(12) Rezervele de hran„ ∫i a∫ternut trebuie depozitate
astfel Ónc‚t s„ se asigure men˛inerea lor Ón stare uscat„,
ferite de apa de mare ∫i de intemperii. Depozitarea hranei
∫i a a∫ternutului nu trebuie s„ Ómpiedice func˛ionarea
sistemelor de ventilare, iluminare ∫i drenare ∫i nici s„
blocheze pasajele de trecere.
(13) Trebuie s„ se prevad„ echipament pentru ad„pare
∫i hr„nire corespunz„tor num„rului, taliei ∫i speciei de
animale care vor fi transportate.
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(14) Trebuie s„ se prevad„ izolarea animalelor care se
Ómboln„vesc sau se r„nesc Ón timpul c„l„toriei.
(15) Œn caz de urgen˛„ trebuie s„ fie posibil s„ se ucid„
un animal conform prevederilor art. 25. Pentru acest scop
trebuie s„ existe la dispozi˛ie mijloace pentru sacrificare
adecvate speciei.
ARTICOLUL 29

Prevederi speciale pentru transportul cu vehicule rutiere
sau vagoane de cale ferat„ pe nave roll-on/roll-off
(1) Atunci c‚nd animalele sunt transportate cu
vehicule rutiere sau cu vagoane de cale ferat„ pe nave rollon/roll-off, Ón special pe pun˛i Ónchise, trebuie s„ existe o
grij„ deosebit„ pentru a se asigura c„ animalelor li se
furnizeaz„ ventila˛ie suficient„ Ón timpul c„l„toriei.
Vehiculele rutiere ∫i vagoanele de cale ferat„ trebuie
arimate astfel Ónc‚t animalele s„ beneficieze de o admisie
maxim„ de aer proasp„t.
(2) Persoana responsabil„ de bun„starea animalelor
trebuie s„ aib„ acces la acestea pentru a putea fi inspectate
∫i, dac„ este necesar, Óngrijite, ad„pate ∫i hr„nite Ón timpul
c„l„toriei.
(3) Vehiculele rutiere, vagoanele feroviare ∫i containerele trebuie s„ fie echipate cu un num„r suficient de
puncte de siguran˛„ proiectate, pozi˛ionate ∫i Óntre˛inute
corespunz„tor, care s„ le permit„ s„ fie prinse Ón siguran˛„
de nav„. Vehiculele rutiere, vagoanele de cale ferat„ ∫i
containerele trebuie fixate solid de nav„ Ónaintea Ónceperii
c„l„toriei pe mare pentru a Ómpiedica dislocarea lor prin
mi∫c„rile navei.
(4) Vehiculele rutiere ∫i vagoanele de cale ferat„ vor fi
transportate pe puntea deschis„ a unei nave numai Óntr-o
pozi˛ie ce ofer„ o protec˛ie adecvat„ fa˛„ de apa de mare,
lu‚nd Ón considerare protec˛ia pe care o ofer„ Ónsu∫i
vehiculul rutier sau vagonul feroviar.
(5) Trebuie s„ se instaleze o alarm„ pentru a detecta
orice defec˛iune electric„ a sistemului de ventila˛ie al
navei. O surs„ secundar„ de energie trebuie prev„zut„
pentru a se asigura men˛inerea ventila˛iei for˛ate adecvate.
(6) Trebuie s„ se fac„ aranjamente pentru aprovizionarea animalelor cu ap„ proasp„t„ ∫i hran„ Ón cazul
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unor Ónt‚rzieri neprev„zute sau, dac„ este necesar, Ón alt
mod.
(7) Œn caz de urgen˛„, dac„ transportul dureaz„ mai
mult de dou„ ore, este posibil s„ se ucid„ un animal
conform prevederilor stabilite la art. 25. Pentru acest scop
trebuie s„ fie disponibile mijloace de sacrificare adecvate
speciilor.
ARTICOLUL 30

Prevederi speciale pentru transportul aerian
(1) Nici un animal nu trebuie transportat Ón condi˛iile
Ón care calitatea aerului, temperatura ∫i presiunea nu se
pot men˛ine Ón limite corespunz„toare Ón timpul Óntregii
c„l„torii.
(2) Comandantul de zbor va fi informat asupra speciilor,
loca˛iei, cantit„˛ii de animale vii la bordul aeronavei,
precum ∫i asupra oric„rei ac˛iuni solicitate. Pentru
animalele aflate Ón compartimentele de marf„ accesibile,
comandantul trebuie anun˛at asupra oric„rei neregularit„˛i
referitoare la animale, c‚t mai cur‚nd posibil.
(3) Animalele trebuie Ónc„rcate Ón aeronav„ c‚t mai
aproape de ora de plecare planificat„.
(4) Nu trebuie s„ se foloseasc„ medicamentele dec‚t
dac„ exist„ o problem„ specific„, iar acestea trebuie
administrate de un medic veterinar sau de o alt„ persoan„
instruit„ asupra modului lor de folosire. Comandantul va
fi informat c‚t mai cur‚nd posibil asupra folosirii oric„ror
medicamente Ón timpul zborului.
(5) Mijloace de sedare ∫i/sau de eutanasiere adecvate
speciei trebuie s„ fie disponibile ∫i folosite numai cu
acordul comandantului, Ón caz de urgen˛„ ∫i c‚nd
Ónso˛itorul are acces la animale, conform art. 25.
(6) Œnso˛itorul trebuie informat Ónainte de decolare
asupra procedurii de comunicare Ón timpul zborului ∫i
trebuie s„ fie capabil s„ comunice eficient cu echipajul.

Consult„ri multilaterale
ARTICOLUL 31

Consult„ri multilaterale
(1) P„r˛ile trebuie s„ ˛in„ consult„ri multilaterale Ón
cadrul Consiliului Europei, Ón termen de 5 ani de la
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intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii ∫i, dup„ aceea, la
fiecare 5 ani sau mai frecvent dac„ majoritatea p„r˛ilor
solicit„ astfel.
(2) Aceste consult„ri trebuie s„ aib„ loc la reuniuni
convocate de secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Fiecare parte are dreptul s„ numeasc„ unul sau mai
mul˛i reprezentan˛i pentru a participa la aceste consult„ri.
P„r˛ile trebuie s„ comunice numele reprezentantului/
reprezentan˛ilor lor secretarului general al Consiliului
Europei cu cel pu˛in o lun„ Ónainte de fiecare reuniune.
Fiecare parte trebuie s„ aib„ drept de vot. Fiecare stat care
este parte a conven˛iei va avea un vot.
(4) Comunitatea European„, devenind parte a
prezentei conven˛ii, Ón limitele domeniului s„u de
competen˛„, Ó∫i va exercita dreptul de vot cu un num„r de
voturi egal cu num„rul statelor membre ale sale care sunt
p„r˛i ale prezentei conven˛ii. Comunitatea European„ nu
Ó∫i va exercita dreptul de vot Ón cazurile Ón care statele
membre respective Ó∫i exercit„ acest drept, ∫i invers.
(5) P„r˛ile pot cere avizul exper˛ilor. Acestea pot, la
ini˛iativa lor sau la solicitarea organismului implicat, s„
invite orice organism, interna˛ional sau na˛ional,
guvernamental ori neguvernamental, care este calificat
tehnic Ón domeniile acoperite de prezenta conven˛ie,
pentru a fi reprezentat de un observator la o consultare
sau la o parte a unei consult„ri. Hot„r‚rea de a invita
astfel de exper˛i sau organisme trebuie luat„ cu o
majoritate de dou„ treimi din num„rul voturilor
exprimate.
(6) Dup„ fiecare consultare p„r˛ile trebuie s„ supun„
Comitetului de Mini∫tri al Consiliului Europei un raport
asupra consult„rii ∫i asupra aplic„rii prezentei conven˛ii.
(7) Sub rezerva prevederilor prezentei conven˛ii,
p„r˛ile trebuie s„ Óntocmeasc„ reguli de procedur„ pentru
consult„ri.
ARTICOLUL 32

Rolul consult„rilor multilaterale
Œn cadrul consult„rilor multilaterale p„r˛ile sunt
responsabile de urm„rirea aplic„rii prezentei conven˛ii.
Acestea pot, Ón mod special:
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a) s„ preg„teasc„ protocoalele tehnice conform art. 34;
b) s„ sugereze orice modificare necesar„ la prezenta
conven˛ie ∫i s„ examineze cele propuse conform
prevederilor art. 35;
c) s„ examineze, la cererea uneia sau mai multor p„r˛i,
chestiuni privitoare la interpretarea prezentei conven˛ii;
d) s„ fac„ recomand„ri Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei referitoare la statele care trebuie
invitate s„ adere la prezenta conven˛ie.

Protocoale tehnice
ARTICOLUL 33

Obiect
P„r˛ile trebuie s„ adopte protocoale tehnice la prezenta
conven˛ie, referitoare la facilit„˛ile de spa˛iu (art. 17) ∫i la
ad„pare, hr„nire ∫i odihn„ (art. 20). Acestea pot, de
asemenea, s„ adopte alte protocoale tehnice Ón vederea
stabilirii normelor tehnice de implementare a prevederilor
prezentei conven˛ii.
ARTICOLUL 34

Adoptare ∫i intrare Ón vigoare
(1) Trebuie s„ se adopte un protocol tehnic, cu
majoritate de dou„ treimi din num„rul voturilor exprimate,
pe care apoi s„ Ól transmit„ pentru aprobare Comitetului de
Mini∫tri al Consiliului Europei. Dup„ aprobare, acest text
trebuie transmis p„r˛ilor pentru acceptare.
(2) Trebuie s„ intre Ón vigoare un protocol tehnic,
referitor la p„r˛ile care l-au acceptat, Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii perioadei de o lun„ dup„ data la care
trei p„r˛i, inclusiv cel pu˛in dou„ state membre ale
Consiliului Europei, l-au informat pe secretarul general al
Consiliului Europei c„ Ól accept„. Œn ceea ce prive∫te
fiecare parte care Ól accept„ ulterior, protocolul trebuie s„
intre Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
perioadei de o lun„ dup„ data la care partea l-a informat
pe secretarul general al Consiliului Europei asupra
accept„rii protocolului.
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(3) Pentru preg„tirea protocoalelor tehnice p„r˛ile
trebuie s„ urmeze evolu˛iile cercet„rii ∫tiin˛ifice ∫i
metodele noi de transport al animalelor.
ARTICOLUL 35

Amendamente
(1) Fiecare amendament la un protocol tehnic la
prezenta conven˛ie, propus de o parte sau de Comitetul de
Mini∫tri al Consiliului Europei, trebuie comunicat
secretarului general al Consiliului Europei ∫i transmis de
c„tre acesta statelor membre ale Consiliului Europei,
Comunit„˛ii Europene ∫i fiec„rui stat nemembru care a
aderat la prezenta conven˛ie sau a fost invitat s„ adere la
aceasta conform prevederilor art. 38.
(2) Orice amendament propus conform prevederilor
alin. (1) trebuie examinat la nu mai pu˛in de 6 luni de la
data transmiterii sale de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei la o consultare multilateral„, unde
poate fi adoptat cu o majoritate de dou„ treimi din
num„rul p„r˛ilor. Textul adoptat trebuie transmis p„r˛ilor.
(3) Œn prima zi a lunii urm„toare expir„rii perioadei de
18 luni dup„ adoptarea acestuia prin consultare
multilateral„, Ón afara cazului Ón care mai mult de o
treime din num„rul p„r˛ilor au exprimat obiec˛ii, fiecare
amendament trebuie s„ intre Ón vigoare pentru acele p„r˛i
care nu au prezentat obiec˛ii.

Reglementarea diferendelor
ARTICOLUL 36

Reglementarea diferendelor
(1) Œn cazul unui diferend privitor la interpretarea sau
aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii, autorit„˛ile
competente ale p„r˛ilor implicate trebuie s„ se consulte
Óntre ele. Fiecare parte trebuie s„ comunice secretarului
general al Consiliului Europei denumirile ∫i adresele
autorit„˛ilor lor competente.
(2) Dac„ diferendul nu a fost reglementat Ón acest mod,
trebuie, la cererea uneia sau alteia dintre p„r˛i, s„ fie
supus arbitr„rii. Fiecare parte trebuie s„ numeasc„ un
arbitru ∫i cei 2 arbitri trebuie s„ numeasc„ un
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supraarbitru. Dac„ una dintre p„r˛ile diferendului nu a
numit un arbitru Ón termen de 3 luni de la cererea de
arbitraj, acesta va fi numit la cererea altei p„r˛i a
diferendului de c„tre pre∫edintele Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului. Dac„ acesta din urm„ este
cona˛ionalul uneia dintre p„r˛ile diferendului, aceast„
datorie trebuie Óndeplinit„ de c„tre vicepre∫edintele Cur˛ii
Europene a Dreptului Omului sau, dac„ vicepre∫edintele
este cona˛ionalul uneia dintre p„r˛ile diferendului, de
c„tre judec„torul cu vechimea cea mai mare de la Curtea
European„ a Drepturilor Omului, care nu este
cona˛ionalul vreuneia dintre p„r˛ile diferendului. Aceea∫i
procedur„ trebuie respectat„ dac„ arbitrii nu pot c„dea de
acord asupra alegerii supraarbitrului.
Œn cazul unui diferend Óntre dou„ p„r˛i, dintre care
una este membr„ a Comunit„˛ii Europene, aceasta din
urm„ fiind ea Óns„∫i o parte, cealalt„ parte trebuie s„
adreseze cererea de arbitraj at‚t statului membru, c‚t ∫i
Comunit„˛ii Europene, care o vor notifica Ón comun, Ón
termen de 3 luni de la recep˛ionarea cererii, fie c„ statul
membru sau Comunitatea European„ sau statul membru
∫i Comunitatea European„ Ómpreun„ se constituie Ón p„r˛i
ale diferendului. Œn absen˛a unei notific„ri Ón numitul
termen limit„, statul membru ∫i Comunitatea European„
trebuie considerate ca fiind una ∫i aceea∫i parte Ón
diferend pentru scopurile aplic„rii prevederilor ce
reglementeaz„ constituirea ∫i procedura unui tribunal de
arbitraj. Se procedeaz„ la fel atunci c‚nd statul membru ∫i
Comunitatea European„ se prezint„ Ómpreun„ ca parte a
unui diferend.
(3) Tribunalul de arbitraj trebuie s„ Ó∫i stabileasc„
propria procedur„. Hot„r‚rile sale trebuie luate cu
majoritate de voturi ∫i sunt definitive. Hot„r‚rea sa, ce
trebuie luat„ pe baza prezentei conven˛ii, este final„.
(4) Procedura pentru reglementarea diferendelor nu
este aplicabil„ diferendelor legate de chestiuni care ˛in de
competen˛a Comunit„˛ii Europene sau de definirea sferei
acestei competen˛e Óntre p„r˛i care sunt membre ale
Comunit„˛ii Europene sau Óntre astfel de membri ∫i
Comunitatea European„.
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Clauze finale
ARTICOLUL 37

Semn„tur„, ratificare, acceptare, aprobare
(1) Prezenta conven˛ie este deschis„ pentru a fi
semnat„ de statele membre ale Consiliului Europei ∫i
Comunit„˛ii Europene. Este supus„ ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau
de aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ secretarul general al
Consiliului Europei.
(2) Nici un stat care este parte a Conven˛iei europene
pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului
interna˛ional, deschis„ spre semnare la Paris la
13 decembrie 1968, nu poate s„ depun„ instrumentul s„u
de ratificare, de acceptare sau de aprobare f„r„ s„ fi
denun˛at numita conven˛ie sau s„ o denun˛e simultan.
(3) Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare la 6 luni
dup„ data la care patru state ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin aceasta.
(4) Ori de c‚te ori, prin aplicarea alineatelor
precedente, denun˛area Conven˛iei din 13 decembrie 1968
nu produce efecte simultan cu intrarea Ón vigoare a
prezentei conven˛ii, un stat contractant sau Comunitatea
European„ poate, atunci c‚nd depune instrumentul de
ratificare, de acceptare sau de aprobare, s„ declare c„ va
continua s„ aplice Conven˛ia din 13 decembrie 1968 p‚n„
la intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii.
(5) Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare la 6 luni de
la data depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare cu privire la fiecare stat
semnatar ori la Comunitatea European„ care Ó∫i exprim„
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat„ prin aceasta.
ARTICOLUL 38

Aderarea statelor nemembre
(1) Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate invita
orice alt stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere la
prezenta conven˛ie printr-o hot„r‚re adoptat„ cu
majoritatea de voturi prev„zut„ la art. 20 lit. d) din
Statutul Consiliului Europei ∫i prin vot unanim al
reprezentan˛ilor statelor contractante cu drept de a fi
reprezentate Ón Comitetul de Mini∫tri.
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(2) Referitor la oricare stat care va adera, prezenta
conven˛ie intr„ Ón vigoare la 6 luni dup„ data depunerii
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 39

Clauze teritoriale
(1) Oricare stat sau Comunitatea European„ poate, la
momentul semn„rii sau c‚nd depune instrumentul s„u de
ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, s„
specifice teritoriul sau teritoriile Ón care se aplic„ prezenta
conven˛ie.
(2) Oricare stat sau Comunitatea European„ poate, la
orice dat„ ulterioar„, printr-o declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, s„ extind„
aplicarea prezentei conven˛ii la oricare alt teritoriu
specificat Ón aceast„ declara˛ie. Referitor la un astfel de
teritoriu, prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare la 6 luni de
la data primirii respectivei declara˛ii de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
(3) Orice declara˛ie f„cut„ sub inciden˛a alin. (1) ∫i (2),
referitoare la orice teritoriu specificat Óntr-o astfel de
declara˛ie, poate fi retras„ printr-o notificare adresat„
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea
intr„ Ón vigoare la 6 luni dup„ data primirii respectivei
notific„ri de c„tre secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 40

Denun˛are
(1) Orice parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
prezenta conven˛ie prin intermediul unei notific„ri
adresate secretarului general al Consiliului Europei.
(2) O asemenea denun˛are va produce efecte la 6 luni
dup„ data primirii respectivei notific„ri de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 41

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei trebuie s„
notifice statelor membre ale Consiliului Europei,
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Comunit„˛ii Europene ∫i statelor care au aderat sau au fost
invitate s„ adere la prezenta conven˛ie asupra:
a) oric„rei semn„turi;
b) depunerii oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) oric„rei date de intrare Ón vigoare a prezentei
conven˛ii conform art. 37 ∫i 38;
d) oric„rui alt act, oric„rei notific„ri sau comunic„ri
legate de prezenta conven˛ie.
Semnatarii, fiind Ómputernici˛i Ón mod corespunz„tor,
au semnat prezenta conven˛ie.
Œncheiat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
trimite copii certificate fiec„rui stat membru al Consiliului
Europei, Comunit„˛ii Europene ∫i fiec„rui stat invitat s„
adere la prezenta conven˛ie.
Seria Tratatelor europene nr. 104

CONVENﬁIA
PRIVIND CONSERVAREA VIEﬁII S√LBATICE
™I A HABITATELOR NATURALE DIN EUROPA*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i ceilal˛i
semnatari ai prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ obiectivul Consiliului Europei este de
a realiza o mai str‚ns„ uniune Óntre membrii s„i,
Lu‚nd Ón considerare dorin˛a de cooperare a
Consiliului Europei cu alte state Ón domeniul conserv„rii
naturii,
Recunosc‚nd c„ flora ∫i fauna s„lbatic„ constituie un
patrimoniu natural de valoare estetic„, ∫tiin˛ific„,
* Adoptat„ la Berna Ón 19 septembrie 1979. A intrat Ón vigoare la 1 iunie 1982. Rom‚nia
a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 13 din 11 martie 1993 publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 62 din 25 martie 1993.
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cultural„, recreativ„, economic„ ∫i intrinsec„, care trebuie
protejat ∫i transmis genera˛iilor viitoare,
Recunosc‚nd rolul esen˛ial al florei ∫i faunei s„lbatice
Ón men˛inerea echilibrului ecologic,
Constat‚nd diminuarea efectivelor a numeroase specii
de flor„ ∫i faun„ s„lbatic„ ∫i pericolul nimicirii care le
amenin˛„ pe unele,
Con∫tien˛i c„, conservarea habitatelor naturale este
unul dintre elemente esen˛iale ale protec˛iei ocrotirii florei
∫i faunei s„lbatice,
Recunosc‚nd c„, conservarea florei ∫i faunei s„lbatice
ar trebui luat„ Ón considerare de c„tre guverne Ón
obiectivele ∫i programele lor na˛ionale ∫i c„ o cooperare
interna˛ional„ ar trebui s„ se instaureze pentru ocrotirea
Ón special a speciilor migratoare,
Con∫tien˛i de numeroasele cereri de a ac˛iona Ón
comun f„cute de guvern ∫i instan˛e interna˛ionale, Ón
special cele exprimate la Conferin˛a Na˛iunilor Unite
asupra mediului din 1972 ∫i de c„tre Adunarea
Consultativ„ a Consiliului Europei,
Dorind s„ urmeze, Ón special Ón domeniul conserv„rii
vie˛ii s„lbatice, recomand„rile Rezolu˛iei nr. 2 a celei de-a
doua Conferin˛e ministeriale europene asupra mediului,
Au c„zut de acord asupra urm„toarelor:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

1. Prezenta Conven˛ie are ca obiect asigurarea
conserv„rii florei ∫i faunei s„lbatice ∫i habitatelor lor
naturale, Ón special a speciilor ∫i habitatelor a c„ror
conservare necesit„ cooperarea mai multor state, ∫i
promovarea unei astfel de cooper„ri.
2. O aten˛ie deosebit„ este acordat„ speciilor, inclusiv
speciilor migratoare, amenin˛ate cu nimicirea ∫i
vulnerabile.
ARTICOLUL 2

P„r˛ile contractante vor lua m„surile necesare pentru
men˛inerea sau adaptarea popula˛iilor de flor„ ∫i faun„
s„lbatice la un nivel corespunz„tor mai ales exigen˛elor
ecologice, ∫tiin˛ifice ∫i culturale, ˛in‚nd cont de exigen˛ele
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economice ∫i recrea˛ionale ∫i de nevoile subspeciilor,
variet„˛ilor sau formelor amenin˛ate pe plan local.
ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractant„ va lua m„surile necesare
pentru punerea Ón aplicare a politicilor na˛ionale de
conservare a florei ∫i faunei s„lbatice ∫i habitatelor
naturale, acord‚nd o aten˛ie deosebit„ speciilor
amenin˛ate cu nimicirea ∫i vulnerabile, mai ales speciilor
endemice ∫i habitatelor amenin˛ate, Ón conformitate cu
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
2. Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ ca, Ón
politica sa de amenajare ∫i de dezvoltare ∫i Ón m„surile de
lupt„ contra polu„rii, s„ ia Ón considerare conservarea
florei ∫i faunei s„lbatice.
3. Fiecare parte contractant„ va Óncuraja procesul
educa˛ional ∫i difuzarea informa˛iilor generale privind
necesitatea conserv„rii speciilor de flor„ ∫i faun„ s„lbatice
ca ∫i a habitatelor lor.

CAPITOLUL II
PROTECﬁIA HABITATELOR
ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractant„ va lua m„surile legislative
∫i administrative potrivite ∫i necesare pentru protejarea
habitatelor speciilor s„lbatice de flor„ ∫i faun„, Ón special a
acelora enumerate Ón anexele nr. I ∫i II pentru
salvgardarea habitatelor naturale amenin˛ate.
2. P„r˛ile contractante vor ˛ine cont, Ón politicile lor de
amenajare ∫i de dezvoltare, de necesitatea conserv„rii
zonelor protejate avute Ón vedere la paragraful precedent,
Ón scopul de a evita sau reduce la maximum orice
degradare a unor astfel de zone.
3. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ acorde o aten˛ie
deosebit„ protec˛iei zonelor care au importan˛„ pentru
speciile migratoare enumerate Ón anexele nr. II ∫i III ∫i
care sunt situate Óntr-un mod adecvat Ón raport cu c„ile de
migra˛ie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hr„nire, de
reproducere sau de n„p‚rlire.
4. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i coordoneze
eforturile Ón func˛ie de necesit„˛i pentru protejarea
habitatelor naturale avute Ón vedere de prezentul articol Ón
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cazul Ón care acestea sunt situate Ón regiuni care se Óntind
de o parte ∫i de alta a frontierei.

CAPITOLUL III
CONSERVAREA SPECIILOR
ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractant„ va lua m„surile legislative ∫i
administrative adecvate ∫i necesare pentru asigurarea
conserv„rii, Ón special, a speciilor de flor„ s„lbatic„
enumerate Ón anexa I.
Vor fi interzise culegerea, recoltarea, t„ierea sau
dezr„d„cinarea inten˛ionat„ a plantelor avute Ón vedere.
Fiecare parte contractant„ va interzice, la nevoie, de˛inerea
sau comercializarea acestor specii.
ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractant„ va lua m„surile legislative ∫i
administrative adecvate ∫i necesare pentru a asigura
conservarea, Ón special, a speciilor de faun„ s„lbatic„
enumerate Ón anexa nr. II. Se va interzice, Ón special,
pentru aceste specii:
a) orice form„ de capturare inten˛ionat„, de de˛inere ∫i
de ucidere inten˛ionat„;
b) degradarea sau distrugerea inten˛ionat„ a locurilor
de reproducere sau a zonelor de repaus;
c) perturbarea inten˛ionat„ a faunei s„lbatice, mai ales
Ón perioada de reproducere, de dependen˛„ ∫i de hibernare
Ón a∫a fel Ónc‚t perturbarea s„ aib„ un efect semnificativ Ón
ce prive∫te obiectivele prezentei Conven˛ii;
d) distrugerea sau culegerea inten˛ionat„ a ou„lor Ón
natur„ sau de˛inerea lor, chiar goale;
e) de˛inerea sau comercializarea intern„ a acestor
animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate,
∫i a oric„rei p„r˛i sau produs al lor, u∫or identificabil,
ob˛inut din animal, c‚nd aceast„ m„sur„ contribuie la
eficacitatea dispozi˛iilor prezentului articol.
ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractant„ va lua m„surile legislative
∫i administrative adecvate ∫i necesare pentru protejarea
speciilor de faun„ s„lbatic„ enumerate Ón anexa nr. III.
2. Orice exploatare a faunei s„lbatice enumerate Ón
anexa nr. III va fi reglementat„ Ón vederea men˛inerii
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acestor popula˛ii Ón afara oric„rui pericol, ˛in‚nd seama de
dispozi˛iile art. 2.
3. Aceste m„suri vor cuprinde Ón special:
a) instituirea perioadelor de prohibi˛ie ∫i/sau alte
m„suri reglementare de exploatare;
b) interzicerea temporar„ sau local„ a exploat„rii, dac„
este cazul, pentru a permite popula˛iilor existente s„
revin„ la un nivel satisf„c„tor;
c) reglementarea, dac„ este cazul, a v‚nz„rii, de˛inerii,
transportului sau ofertei Ón scop de v‚nzare a animalelor
s„lbatice, vii sau moarte.
ARTICOLUL 8

Œn privin˛a captur„rii sau uciderii speciilor de faun„
s„lbatic„ enumerate Ón anexa nr. III ∫i Ón cazurile Ón care
se fac derog„ri conform art. 9 Ón ce prive∫te speciile
enumerate Ón anexa nr. II, p„r˛ile contractante vor
interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de
capturare ∫i de ucidere ∫i a mijloacelor susceptibile s„
duc„ pe plan local la dispari˛ia sau s„ tulbure grav lini∫tea
popula˛iilor unor specii, Ón special a mijloacelor
enumerate Ón anexa nr. IV.
ARTICOLUL 9

1. Cu condi˛ia s„ nu existe o alt„ solu˛ie satisf„c„toare
∫i derogarea s„ nu d„uneze supravie˛uirii popula˛iei
implicate, fiecare parte contractant„ poate s„ fac„ derog„ri
de la dispozi˛iile art. 4, 5, 6, 7 ∫i de la interdic˛ia de
utilizare a mijloacelor avute Ón vedere la art. 8:
— Ón interesul protec˛iei florei ∫i faunei;
— pentru a preveni producerea de pagube importante
culturilor agricole, ∫eptelului, p„durilor, fondului piscicol,
apelor ∫i altor forme de proprietate;
— Ón interesul s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii publice, securit„˛ii
aeriene sau altor interese publice prioritare;
— Ón scopuri de cercetare ∫i de educa˛ie, de repopulare,
de reintroducere ca ∫i pentru cre∫tere;
— pentru a permite, Ón condi˛ii strict controlate, pe o
baz„ selectiv„ ∫i Óntr-o anumit„ m„sur„, capturarea,
de˛inerea sau orice alt„ exploatare judicioas„ a anumitor
animale ∫i plante s„lbatice Ón num„r redus.
2. P„r˛ile contractante vor prezenta Comitetului
permanent un raport bianual asupra derog„rilor f„cute Ón
virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie s„
men˛ioneze:
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— popula˛iile care fac obiectul sau au f„cut obiectul
derog„rilor ∫i, dac„ este posibil, num„rul specimenelor
implicate;
— mijloacelor autorizate de ucidere sau de capturare;
— condi˛iile de risc, circumstan˛ele de timp ∫i de loc Ón
care au intervenit aceste derog„ri;
— autoritatea abilitat„ s„ declare c„ aceste condi˛ii au
fost Óndeplinite, s„ ia decizii referitoare la mijloacele care
pot fi aplicate, la limitele lor, ∫i la persoanele Óns„rcinate,
cu excep˛ia acestora;
— controalele operate.

CAPITOLUL IV
DISPOZIﬁII SPECIALE
PRIVIND SPECIILE MIGRATOARE
ARTICOLUL 10

1. Pe l‚ng„ m„surile indicate prin art. 4, 6, 7 ∫i 8,
p„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i coordoneze
eforturile pentru conservarea speciilor migratoare
enumerate Ón anexele nr. II ∫i III ∫i a c„ror arie de
reparti˛ie se Óntinde pe teritoriul lor.
2. P„r˛ile contractante vor lua m„suri Ón vederea
asigur„rii ca perioadele de prohibi˛ie ∫i/sau alte m„suri
reglementare de exploatare instituite Ón virtutea
paragrafului 3 lit. a) al art. 7 s„ corespund„ necesit„˛ilor
speciilor migratoare enumerate Ón anexa nr. III.

CAPITOLUL V
DISPOZIﬁII SUPLIMENTARE
ARTICOLUL 11

1. Œn aplicarea dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii, p„r˛ile
contractante se angajeaz„:
a) s„ opereze de fiecare dat„ c‚nd va fi necesar, mai ales
c‚nd aceast„ cooperare ar putea spori eficacitatea m„surilor
luate, conform altor articole ale prezentei Conven˛ii;
b) s„ Óncurajeze ∫i s„ coordoneze activit„˛ile de
cercetare Ón func˛ie de obiectivele acestei Conven˛ii.
2. Fiecare parte contractant„ se angajeaz„:
a) s„ Óncurajeze reintroducerea speciilor indigene de flor„
∫i faun„ s„lbatic„ dac„ aceast„ m„sur„ ar putea s„ contribuie la
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conservarea unei specii amenin˛ate cu nimicirea, cu condi˛ia
de a se proceda Ón prealabil, ∫i ˛in‚nd cont de experien˛a
celorlalte p„r˛i contractante, la un studiu pentru a stabili dac„
o astfel de reintroducere ar fi eficace ∫i acceptabil„;
b) s„ controleze strict introducerea speciilor
neindigene.
3. Fiecare parte contractant„ va informa Comitetul
permanent asupra speciilor care beneficiaz„ de o protec˛ie
total„ pe teritoriul s„u ∫i care nu figureaz„ Ón anexele nr. I ∫i II.
ARTICOLUL 12

P„r˛ile contractante pot adopta pentru conservarea
florei ∫i faunei s„lbatice ∫i a habitatelor lor naturale
m„suri mai riguroase dec‚t cele prev„zute Ón prezenta
Conven˛ie.

CAPITOLUL VI
COMITETUL PERMANENT
ARTICOLUL 13

1. Se constituie, Ón scopul prezentei Conven˛ii, un
Comitet permanent.
2. Orice parte contractant„ poate fi reprezentat„ Ón
cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mul˛i
delega˛i. Fiecare delega˛ie va dispune de un singur vot. Œn
limitele competen˛elor sale, Comunitatea Economic„
European„ Ó∫i exercit„ dreptul de vot cu un num„r de
voturi egal num„rului statelor sale membre care sunt p„r˛i
contractante ale prezentei Conven˛ii; Comunitatea
Economic„ European„ nu-∫i va exercita dreptul de vot Ón
situa˛iile Ón care statele membre implicate ∫i-l exercit„ pe
al lor ∫i reciproc.
3. Orice stat membru Ón Consiliul Europei care nu este
parte contractant„ la Conven˛ie poate fi reprezentat Ón
comitet printr-un observator.
Comitetul permanent poate, Ón unanimitate, s„ invite
orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este
parte contractant„ la Conven˛ie s„ fie reprezentat printr-un
observator la una dintre reuniunile sale.
Orice organism sau orice institu˛ie calificat„ tehnic Ón
domeniul protec˛iei, conserv„rii sau gestion„rii florei ∫i
faunei s„lbatice ∫i a habitatelor lor, ∫i apar˛in‚nd uneia
din categoriile urm„toare:
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a) organisme sau institu˛ii interna˛ionale, fie
guvernamentale, fie nonguvernamentale sau organisme
sau institu˛ii na˛ionale guvernamentale;
b) organisme sau institu˛ii na˛ionale nonguvernamentale care au fost desemnate Ón acest scop de c„tre
statul Ón care sunt stabilite pot informa Secretarul general
al Consiliului Europei, cel pu˛in cu 3 luni Ónainte de
reuniunea Comitetului, despre inten˛ia lor de a fi
reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt
admise cu excep˛ia cazului c‚nd, cu cel pu˛in o lun„
Ónaintea reuniunii, o treime dintre p„r˛ile contractante au
informat Secretarul general c„ se opun la aceasta.
4. Comitetul permanent este convocat de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei. El Ó∫i va ˛ine
prima reuniune Ón termen de un an Óncep‚nd de la data
intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei. Œn continuare, el se va
reuni cel pu˛in o dat„ la 2 ani ∫i oric‚nd majoritatea
p„r˛ilor contractante o solicit„.
5. Majoritatea p„r˛ilor contractante formeaz„ cvorumul
necesar pentru ˛inerea unei reuniuni a Comitetului
Permanent.
6. Sub rezerva dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii,
Comitetul permanent Ó∫i va stabili propriul regulament
interior.
ARTICOLUL 14

1. Comitetul permanent este Óns„rcinat s„ urm„reasc„
aplicarea prezentei Conven˛ii. El poate, Ón special:
— s„ revizuiasc„ Ón mod permanent prevederile
prezentei Conven˛ii, inclusiv anexele sale, ∫i s„ examineze
modific„rile care s-ar impune;
— s„ fac„ recomand„ri p„r˛ilor contractante asupra
m„surilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei
Conven˛ii;
— s„ recomande m„suri adecvate pentru asigurarea
inform„rii publicului asupra lucr„rilor Óntreprinse Ón
cadrul prezentei Conven˛ii;
— s„ fac„ recomand„ri Comitetului Mini∫trilor cu
privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului
Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie;
— s„ fac„ orice propunere Ón scopul Ómbun„t„˛irii
eficacit„˛ii prezentei Conven˛ii ∫i cuprinz‚nd propuneri de
Óncheiere, cu state care nu sunt p„r˛i contractante la
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Conven˛ie, de acorduri care s„ sporeasc„ eficacitatea
conserv„rii speciilor sau grupelor de specii.
2. Pentru Óndeplinirea misiunii sale, Comitetul
permanent poate, din proprie ini˛iativ„, s„ organizeze
reuniuni de grupuri de exper˛i.
ARTICOLUL 15

Dup„ fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul
permanent va transmite Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei un raport asupra lucr„rilor ∫i
func˛ion„rii Conven˛iei.

CAPITOLUL VII
AMENDAMENTE
ARTICOLUL 16

1. Orice amendament la articolele prezentei Conven˛ii,
propus de o parte contractant„ sau de Comitetul de
Mini∫tri, este comunicat Secretarului general al Consiliului
Europei ∫i transmis prin grija sa cu cel pu˛in dou„ luni
Ónainte de reuniunea Comitetului permanent statelor
membre ale Consiliului Europei, fiec„rui semnatar,
fiec„rei p„r˛i contractante, fiec„rui stat invitat s„ semneze
prezenta Conven˛ie conform dispozi˛iilor art. 19 ∫i tuturor
statelor invitate s„ adere la aceasta, conform dispozi˛iilor
art. 20.
2. Orice amendament propus, conform dispozi˛iilor
paragrafului precedent, va fi examinat de c„tre Comitetul
permanent, care:
a) pentru amendamentele art. 1—12, supune textul
adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile
exprimate accept„rii p„r˛ilor contractante;
b) pentru amendamentele la art. 13—24, supune textul
adoptat cu o majoritate de trei sferturi din voturile
exprimate aprob„rii Comitetului de Mini∫tri. Acest text
este comunicat, dup„ aprobarea sa, p„r˛ilor contractante Ón
vederea accept„rii.
3. Orice amendament va intra Ón vigoare Ón cea de-a
treizecea zi dup„ ce toate p„r˛ile contractante l-au
informat pe Secretarul general c„ ele l-au acceptat.
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4. Prevederile paragrafelor 1, 2 a) ∫i 3 ale prezentului
articol sunt aplicabile ∫i Ón cazul adopt„rii de noi anexe la
prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 17

1. Orice amendament la anexele prezentei Conven˛ii,
propus de c„tre o parte contractant„ sau de c„tre
Comitetul de Mini∫tri, va fi comunicat Secretarului general
al Consiliului Europei ∫i transmis prin grija sa cu cel pu˛in
dou„ luni Ónaintea reuniunii Comitetului permanent
statelor membre ale Consiliului Europei, fiec„rui
semnatar, fiec„rei p„r˛i contractante, fiec„rui stat invitat
s„ semneze prezenta Conven˛ie, conform dispozi˛iilor
art. 19, ∫i tuturor statelor invitate s„ adere la aceasta,
conform dispozi˛iilor art. 20.
2. Orice amendament propus conform dispozi˛iilor
paragrafului precedent va fi examinat de c„tre Comitetul
permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de dou„
treimi dintre p„r˛ile contractante. Textul adoptat va fi
comunicat p„r˛ilor contractante.
3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea
de c„tre Comitetul permanent, ∫i cu excep˛ia cazului Ón
care o treime dintre p„r˛ile contractante au notificat
obiec˛ii, orice amendament intr„ Ón vigoare pentru acele
p„r˛i contractante care nu au notificat obiec˛ii.

CAPITOLUL VIII
REGLEMENTAREA DIFERENDELOR
ARTICOLUL 18

1. Comitetul permanent se va str„dui s„ faciliteze
rezolvarea amiabil„ a oric„ror dificult„˛i pe care aplicarea
Conven˛iei le-ar putea genera.
2. Orice diferend Óntre p„r˛ile contractante cu privire
la interpretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii, care nu
s-a rezolvat pe baza dispozi˛iilor paragrafului precedent
sau pe calea negocierii Óntre p„r˛ile Ón diferend, ∫i cu
excep˛ia cazului Ón care p„r˛ile convin altfel, este, la
cererea uneia dintre ele, supus„ arbitrajului. Fiecare dintre
p„r˛i va desemna un arbitru ∫i cei doi arbitri vor desemna
un al treilea arbitru. Dac„, sub rezerva dispozi˛iilor
paragrafului 3 al prezentului articol Óntr-un interval de
3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre p„r˛i
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nu ∫i-a desemnat arbitrul, pre∫edintele Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte p„r˛i,
la desemnarea sa Óntr-un nou interval de 3 luni. Aceea∫i
procedur„ se va aplica ∫i Ón cazul Ón care cei doi arbitri nu
se pot pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea
arbitru, Óntr-un interval de 3 luni socotite de la
desemnarea primilor doi arbitri.
3. Œn cazul diferendului Óntre dou„ p„r˛i contractante,
dintre care una este un stat membru al Comunit„˛ii
Economice Europene, ea Óns„∫i parte contractant„, cealalt„
adreseaz„ cererea de arbitraj simultan acestui stat
membru ∫i comunit„˛ii, care-i va notifica concomitent,
Óntr-un interval de dou„ luni de la primirea cererii, dac„
statul membru sau comunitatea sau statul membru ∫i
comunitatea Ómpreun„ se constituie parte la diferend. Œn
lipsa unei astfel de notific„ri Ón intervalul numit, statul
membru ∫i comunitatea sunt considerate o singur„ ∫i
aceea∫i parte la diferend Ón vederea aplic„rii dispozi˛iilor
care guverneaz„ constituirea ∫i procedura Cur˛ii de
arbitraj. Acela∫i lucru c‚nd statul membru ∫i comunitatea
se constituie Ómpreun„ parte la diferend.
4. Curtea de arbitraj Ó∫i va stabili propriile norme
procedurale. Hot„r‚rile se vor lua cu majoritate de voturi.
Sentin˛a sa este definitiv„ ∫i obligatorie.
5. Fiecare parte la diferend suport„ cheltuielile
arbitrului pe care l-a desemnat ∫i p„r˛ile suport„, Ón mod
egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca ∫i celelalte
cheltuieli antrenate de arbitraj.

CAPITOLUL IX
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 19

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ pentru semnare
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i statelor
membre care au participat la elaborarea sa, ca ∫i
Comunit„˛ii Economice Europene.
P‚n„ la data intr„rii sale Ón vigoare, ea va fi, de
asemenea, deschis„ pentru semnare oric„rui alt stat invitat
de c„tre Comitetul de Mini∫tri.
Conven˛ia va fi supus„ ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau
aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
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2. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
la care cinci state, dintre care cel pu˛in patru state
membre ale Consiliului Europei, Ó∫i vor exprima
consim˛„m‚ntul de a se supune Conven˛iei conform
dispozi˛iilor paragrafului precedent.
3. Ea va intra Ón vigoare fa˛„ de orice stat semnatar
sau al Comunit„˛ii Economice Europene, care-∫i vor
exprima ulterior consim˛„m‚ntul de a se supune ei, Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de
3 luni dup„ data depunerii instrumentelor de ratificare,
acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 20

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea,
dup„ consultarea p„r˛ilor contractante, s„ invite s„ adere
la Conven˛ie orice stat nemembru al Consiliului care,
invitat s„ o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va
fi f„cut Ónc„, ∫i oricare alt stat nemembru.
2. Pentru orice alt stat care ader„, Conven˛ia va intra
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de trei luni dup„ data depunerii instrumentelor
de aderare pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 21

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, s„ precizeze teritoriul sau
teritoriile Ón care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare
sau aderare, sau Ón orice alt moment care urmeaz„ s„
extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii prin declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei ∫i la
alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i c„ruia-i asigur„
rela˛iile interna˛ionale sau pentru care ea este abilitat„ s„
o stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea va deveni
efectiv„ Óncep‚nd cu prima zi a lunii care urmeaz„
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expir„rii unei perioade de ∫ase luni dup„ data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 22

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, s„ formuleze una sau mai
multe observa˛ii cu privire la anumite specii enumerate Ón
anexele nr. II ∫i III ∫i/sau pentru unele dintre aceste specii
care vor fi indicate Ón observa˛ia sau observa˛iile, cu
privire la anumite mijloace sau metode de v‚n„toare ∫i
alte forme de exploatare men˛ionate Ón anexa nr. IV.
Observa˛iile cu caracter general nu sunt admise.
2. Orice parte contractant„ care extinde aplicarea
prezentei Conven˛ii la un teritoriu men˛ionat Ón declara˛ia
prev„zut„ Ón paragraful 2 al art. 21 poate s„ formuleze una
sau mai multe observa˛ii conform dispozi˛iilor
paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv.
3. Nici o alt„ observa˛ie nu este admis„.
4. Orice parte contractant„ care a formulat o
observa˛ie Ón virtutea paragrafelor 1 ∫i 2 ale prezentului
articol o poate retrage Ón totalitate sau par˛ial, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va deveni efectiv„ la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 23

1. Orice parte contractant„ poate, Ón orice moment, s„
denun˛e prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 24

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, fiec„rui stat
semnatar, Comunit„˛ii Economice Europene semnatare a
prezentei Conven˛ii ∫i fiec„rei p„r˛i contractante:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii conform art. 19 ∫i 20;
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d) orice informa˛ie comunicat„ Ón virtutea prevederilor
paragrafului 3 al art. 13;
e) orice raport stabilit Ón aplicarea art. 15;
f) orice amendament sau nou„ anex„ adoptat„
conform art. 16 ∫i 17 ∫i data la care acest amendament sau
aceast„ nou„ anex„ intr„ Ón vigoare;
g) orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafelor 2 ∫i 3
ale art. 21;
h) orice observa˛ie formulat„ Ón virtutea dispozi˛iilor
paragrafelor 1 ∫i 2 ale art. 22;
i) retragerea oric„rei observa˛ii exprimate Ón virtutea
dispozi˛iilor paragrafului 4 al art. 22;
j) orice notificare f„cut„ Ón virtutea dispozi˛iilor art. 23
∫i data la care denun˛area va deveni efectiv„.
Drept care, subsemna˛ii autoriza˛i Ón acest scop, au
semnat prezenta Conven˛ie.
Redactat„ la Berna, la 19 septembrie 1979, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind identice ∫i alc„tuind
un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
copii certificate fiec„ruia dintre statele membre ale
Consiliului Europei, fiec„rui stat, precum ∫i Comunit„˛ii
Economice Europene semnatare ca ∫i fiec„rui stat invitat
s„ semneze prezenta Conven˛ie sau s„ adere la ea.
N.R.: Listele speciilor protejate sunt publicate Ón cele
trei anexe, dup„ cum urmeaz„:
— Œn anexa nr. I sunt enumerate speciile protejate de
flor„ s„lbatic„;
— Anexa nr. II cuprinde lista speciilor de faun„ strict
protejate: vertebrate (mamifere, p„s„ri, reptile, amfibieni
∫i pe∫ti) ∫i nevertebrate (ortopode);
— Anexa nr. III cuprinde speciile de faun„ protejate:
vertebrate (mamifere, p„s„ri, pe∫ti) ∫i nevertebrate
(artropode, molu∫te).
— Anexa nr. IV prezint„ mijloacele ∫i metodele de
v‚n„toare ∫i alte forme de exploatare interzise pentru
mamifere ∫i p„s„ri.
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Seria Tratatelor Europene nr. 176

CONVENﬁIA EUROPEAN√ A PEISAJULUI*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii, denumite Ón continuare p„r˛i,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o mai bun„ cooperare Óntre membrii s„i Ón vederea
protej„rii ∫i promov„rii idealurilor ∫i principiilor care
constituie patrimoniul lor comun ∫i c„ acest scop este
atins, Ón particular, prin acorduri Ón domeniul economic ∫i
social,
Preocupate s„ ajung„ la o dezvoltare durabil„ bazat„
pe o rela˛ie echitabil„ ∫i armonioas„ Óntre necesit„˛ile
sociale, activit„˛ile economice ∫i mediu,
Constat‚nd c„ peisajul particip„ Óntr-o manier„
important„ la interesul general Ón ceea ce prive∫te
domeniile: cultural, ecologic, de mediu ∫i social ∫i c„ el
constituie o resurs„ favorabil„ pentru activitatea
economic„, ale c„rui protec˛ie, management ∫i amenajare
corespunz„toare contribuie la crearea de locuri de munc„,
Con∫tiente c„ peisajul contribuie la formarea culturilor
locale ∫i c„ acesta este o component„ de baz„ a
patrimoniului natural ∫i cultural european, contribuind la
bun„starea uman„ ∫i la consolidarea identit„˛ii europene,
Recunosc‚nd c„ peisajul este o parte important„ a
calit„˛ii vie˛ii pentru oamenii de pretutindeni: Ón areale
urbane sau rurale, Ón areale degradate sau Ón cele care se
prezint„ Óntr-o stare perfect„, Ón spa˛ii recunoscute ca fiind
de o frumuse˛e deosebit„, precum ∫i Ón cele obi∫nuite,
ﬁin‚nd seama c„ evolu˛iile tehnicilor de produc˛ie
agricol„, silvic„, industrial„ ∫i minier„ ∫i politicile Ón
materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport,
infrastructur„, turism ∫i agrement, precum ∫i schimb„rile
economice mondiale continu„ Ón multe cazuri s„
accelereze transformarea peisajelor,
Dorind s„ r„spund„ voin˛ei publice de a se bucura de
o calitate crescut„ a peisajelor ∫i s„ joace un rol activ Ón
transformarea lor,
* Adoptat„ la Floren˛a la 20 octombrie 2000.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 451 din 8 iulie 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.
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Convinse fiind c„ peisajul este un element esen˛ial al
bun„st„rii sociale ∫i individuale ∫i c„ protec˛ia,
managementul ∫i amenajarea acestuia implic„ drepturi ∫i
responsabilit„˛i pentru fiecare,
ﬁin‚nd seama de sursele legale existente la nivel
interna˛ional Ón domeniul protec˛iei ∫i managementului
patrimoniului natural ∫i cultural, de amenajarea
teritoriului, de autonomia local„ ∫i cooperarea
transfrontier„, Ón special de Conven˛ia privind protec˛ia
habitatelor naturale ∫i a vie˛ii s„lbatice din Europa (Berna,
19 septembrie 1979), Conven˛ia privind protec˛ia
patrimoniului arhitectural european (Granada,
3 octombrie 1985), Conven˛ia european„ privind protec˛ia
patrimoniului arhitectural european (revizuit„) (La
Valletta, 16 ianuarie 1992), Conven˛ia-cadru european„
privind cooperarea transfrontier„ a colectivit„˛ilor sau
autorit„˛ilor teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) ∫i de
protocoalele adi˛ionale la aceasta, Carta european„ a
autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985),
Conven˛ia privind diversitatea biologic„ (Rio, 5 iunie
1992), Conven˛ia privind protec˛ia patrimoniului mondial
cultural ∫i natural (Paris, 16 noiembrie 1972) ∫i de
Conven˛ia privind accesul la informa˛ie, participarea
publicului la luarea deciziilor ∫i accesul la justi˛ie pe
probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998),
Recunosc‚nd c„ diversitatea ∫i calitatea peisajelor
europene constituie o resurs„ comun„ pentru protec˛ia,
managementul ∫i amenajarea c„rora este necesar„ cooperarea,
Dorind s„ instituie un instrument nou, consacrat Ón
mod exclusiv protec˛iei, managementului ∫i amenaj„rii
tuturor peisajelor europene,
Au c„zut de acord asupra urm„toarelor:

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenii de mai jos au
urm„toarele semnifica˛ii:
a) peisajul desemneaz„ o parte de teritoriu perceput ca
atare de c„tre popula˛ie, al c„rui caracter este rezultatul
ac˛iunii ∫i interac˛iunii factorilor naturali ∫i/sau umani;
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b) politica peisajului este o expresie prin care
autorit„˛ile publice competente desemneaz„ principii
generale, strategii ∫i linii directoare care permit adoptarea
de m„suri specifice care au ca scop protec˛ia, managementul ∫i amenajarea peisajului;
c) obiectiv de calitate peisajer„ desemneaz„ formularea
de c„tre autorit„˛ile publice competente, pentru un anumit
peisaj, a aspira˛iilor popula˛iilor cu privire la
caracteristicile peisajere ale cadrului lor de via˛„;
d) protec˛ia peisajului cuprinde ac˛iunile de conservare
∫i men˛inere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale
unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonial„ derivat„
din configura˛ia natural„ ∫i/sau de interven˛ia uman„;
e) managementul peisajelor cuprinde ac˛iunile viz‚nd, Óntro perspectiv„ de dezvoltare durabil„, Óntre˛inerea peisajului Ón
scopul direc˛ion„rii ∫i armoniz„rii transform„rilor induse de
evolu˛iile sociale, economice ∫i de mediu;
f) amenajarea peisajului reprezint„ ac˛iunile cu
caracter de perspectiv„ ce au ca scop dezvoltarea,
restaurarea sau crearea de peisaje.
ARTICOLUL 2

Arie de aplicare
Subiect al prevederilor art. 15, aceast„ Conven˛ie se
aplic„ pentru Óntregul teritoriu al p„r˛ilor ∫i acoper„ areale
naturale, rurale, urbane ∫i suburbane. Sunt incluse
suprafe˛e terestre, ape interioare ∫i areale marine. Se
refer„ la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum
∫i la peisaje obi∫nuite sau degradate.
ARTICOLUL 3

Obiective
Obiectivele prezentei Conven˛ii sunt: promovarea
protec˛iei peisajelor, managementul ∫i amenajarea acestora
∫i organizarea cooper„rii europene Ón acest domeniu.

CAPITOLUL II
M√SURI NAﬁIONALE
ARTICOLUL 4

Œmp„r˛irea responsabilit„˛ilor
Fiecare parte va implementa prezenta Conven˛ie, Ón
particular prevederile art. 5 ∫i 6, Ón conformitate cu
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propria repartizare a competen˛elor, cu principiile
constitu˛ionale ∫i cu reglement„rile sale administrative ∫i
respect‚nd principiul subsidiarit„˛ii, ˛in‚nd seama de
Carta european„ a autonomiei locale. Fiecare parte va
armoniza implementarea prezentei Conven˛ii prin politici
proprii ∫i f„r„ derog„ri de la prevederile acesteia.
ARTICOLUL 5

M„suri generale
Fiecare parte se angajeaz„:
a) s„ recunoasc„ juridic peisajele ca o component„
esen˛ial„ a cadrului de via˛„ pentru popula˛ie, expresie a
diversit„˛ii patrimoniului comun cultural ∫i natural ∫i
fundament al identit„˛ii acesteia;
b) s„ stabileasc„ ∫i s„ implementeze politicile
peisajului care au ca scop protec˛ia, managementul ∫i
amenajarea acestuia, prin adoptarea de m„suri specifice
men˛ionate Ón prezenta Conven˛ie;
c) s„ stabileasc„ proceduri de participare pentru
publicul larg, autorit„˛i regionale ∫i locale, precum ∫i
pentru al˛i factori interesa˛i la definirea ∫i implementarea
politicilor peisajere men˛ionate la lit. b);
d) s„ integreze peisajul Ón politicile de amenajare a
teritoriului, de urbanism ∫i Ón cele culturale, de mediu,
agricole, sociale ∫i economice, precum ∫i Ón alte politici cu
posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.
ARTICOLUL 6M
A

Fiecare parte se oblig„ s„ m„reasc„ gradul de
con∫tientizare a societ„˛ii civile, organiza˛iilor private ∫i
autorit„˛ilor publice Ón ceea ce prive∫te valoarea peisajelor
∫i rolul transform„rii lor.
B. Formare ∫i educare
Fiecare parte se oblig„ s„ promoveze:
a) formarea de speciali∫ti Ón cunoa∫terea interven˛iei
asupra peisajelor;
b) programe pluridisciplinare de formare Ón politica,
protec˛ia, managementul ∫i amenajarea peisajului,
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destinate profesioni∫tilor din sectorul privat ∫i public ∫i
asocia˛iilor interesate;
c) cursuri ∫colare ∫i universitare care Ón cadrul
disciplinelor de specialitate s„ abordeze probleme privind
valorile legate de peisaj ∫i protec˛ia, managementul ∫i
amenajarea acestuia.
C. Identificare ∫i evaluare
1. Mobiliz‚nd factorii interesa˛i, conform art. 5 lit. c),
∫i Ón vederea unei mai bune cunoa∫teri a peisajelor
proprii, fiecare parte se angajeaz„:
a) (i) s„ identifice peisajele din ansamblul teritoriului
propriu;
(ii) s„ analizeze caracteristicile acestora, precum ∫i
dinamica ∫i factorii perturban˛i;
(iii) s„ urm„reasc„ transform„rile;
b) s„ evalueze peisajele astfel identificate, ˛in‚nd
seama de valorile particulare atribuite lor de c„tre p„r˛ile
interesate ∫i de popula˛ia implicat„.
2. Aceast„ identificare ∫i procedurile de evaluare vor fi
dirijate prin schimbul de experien˛„ ∫i metodologie,
organizat Óntre p„r˛i, la nivel european, Ón conformitate cu
prevederile art. 8.
D. Obiective de calitate peisajer„
Fiecare parte se oblig„ s„ defineasc„ obiective de
calitate a peisajului pentru peisajele identificate ∫i
evaluate, dup„ consultarea public„ Ón conformitate cu
art. 5 lit. c).
E. Implementare
Pentru ca politicile peisajului s„ aib„ efect fiecare
parte se oblig„ s„ introduc„ instrumente care au ca scop
protec˛ia, managementul ∫i/sau amenajarea peisajului.

CAPITOLUL III
COOPERARE EUROPEAN√
ARTICOLUL 7

Politici ∫i programe interna˛ionale
P„r˛ile se oblig„ s„ coopereze Ón vederea introducerii
dimensiunii peisajere Ón programele ∫i politicile
interna˛ionale ∫i s„ recomande ca, acolo unde este cazul,
considera˛iile referitoare la peisaj s„ fie incluse.
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ARTICOLUL 8

Asisten˛„ mutual„ ∫i schimb de informa˛ii
P„r˛ile se oblig„ s„ coopereze pentru Ónt„rirea
eficacit„˛ii m„surilor luate Ón conformitate cu prevederile
prezentei Conven˛ii ∫i, Ón special:
a) s„ ofere asisten˛„ tehnic„ ∫i ∫tiin˛ific„ mutual„, prin
acumulare ∫i schimb de experien˛„ ∫i de lucr„ri de
cercetare ∫tiin˛ific„ Ón materie de peisaj;
b) s„ promoveze schimbul de speciali∫ti Ón probleme
privind peisajul, Ón special pentru informare ∫i instruire;
c) s„ schimbe informa˛ii asupra tuturor problemelor
acoperite de prevederile prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 9

Peisaje transfrontiere
P„r˛ile trebuie s„ Óncurajeze cooperarea transfrontier„
la nivel local ∫i regional ∫i ori de c‚te ori este necesar s„
preg„teasc„ ∫i s„ implementeze programe comune de
punere Ón valoare a peisajului.
ARTICOLUL 10

Monitorizarea implement„rii Conven˛iei
1. Comitetele de exper˛i competen˛i existen˛i, stabili˛i
la art. 17 din Statutul Consiliului Europei, sunt Óns„rcinate
de c„tre Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei s„ fie
responsabile cu monitorizarea implement„rii Conven˛iei.
2. Dup„ fiecare reuniune a Comitetului de Exper˛i
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
Comitetului de Mini∫tri un raport asupra lucr„rilor ∫i
func˛ion„rii Conven˛iei.
3. Comitetele de exper˛i propun Comitetului de Mini∫tri
criteriile de atribuire ∫i de reglementare privind acordarea
unui premiu al peisajului de c„tre Consiliul Europei.
ARTICOLUL 11

Premiul peisajului acordat de c„tre Consiliul Europei
1. Premiul peisajului acordat de c„tre Consiliul
Europei este o distinc˛ie care poate fi atribuit„
autorit„˛ilor locale ∫i regionale ∫i grup„rilor lor care, Ón
cadrul politicilor peisajere ale unei p„r˛i la prezenta
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Conven˛ie, au pus Ón practic„ politici sau m„suri de
protec˛ie, management ∫i/sau amenajare a peisajelor, care
s-au dovedit a avea efect de lung„ durat„ ∫i astfel au putut
servi ca exemplu pentru alte autorit„˛i teritoriale Ón
Europa. Aceast„ distinc˛ie poate fi, de asemenea, conferit„
organiza˛iilor neguvernamentale care au avut contribu˛ii
particulare remarcabile la protec˛ia, managementul sau
amenajarea peisajului.
2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de
Consiliul Europei vor fi transmise comitetelor de exper˛i
men˛ionate la art. 10 de c„tre p„r˛i. Autorit„˛ile
transfrontiere locale ∫i regionale ∫i alte grup„ri ale
autorit„˛ii locale ∫i regionale interesate pot fi candidate ale
unui management comun al peisajului Ón cauz„.
3. La propunerea comitetelor de exper˛i men˛ionate la
art. 10 Comitetul de Mini∫tri trebuie s„ defineasc„ ∫i s„
publice criteriile pentru atribuirea premiului peisajului de
c„tre Consiliul Europei, s„ adopte regulamentul ∫i s„
decerneze premiul.
4. Atribuirea premiului peisajului de c„tre Consiliul
Europei are ca scop Óncurajarea celor care Ól primesc
pentru a asigura protec˛ia, managementul ∫i amenajarea
durabil„ a peisajelor la care se face referire.

CAPITOLUL IV
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 12

Rela˛ia cu alte instrumente
Prevederile prezentei Conven˛ii nu vor prejudicia prevederile
mai stricte privind protec˛ia, managementul ∫i amenajarea
peisajului, con˛inute Ón alte instrumente legale na˛ionale sau
interna˛ionale, existente sau care vor intra Ón vigoare.
ARTICOLUL 13

Semnarea, ratificarea, intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii pentru
statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„
ratific„rii, accept„rii sau aprob„ri. Instrumentele de
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ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
la care 10 state membre ale Consiliului Europei ∫i-au
exprimat consensul de a adera la aceasta Ón conformitate
cu prevederile paragrafului precedent.
3. Pentru to˛i semnatarii care Ó∫i vor exprima ulterior
consim˛„m‚ntul de a adera la prezenta Conven˛ie, aceasta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni de la data depunerii
instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 14

Aderarea
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea
invita Comunitatea European„ ∫i oricare alt stat european
care nu este membru al Consiliului Europei s„ adere la
aceasta, prin decizia majorit„˛ii, a∫a cum este prev„zut la
art. 20 din Statutul Consiliului Europei, ∫i prin vot unanim
al statelor p„r˛i cu drept de semn„tur„ din Comitetul de
Mini∫tri.
2. Pentru oricare stat care ader„ sau pentru
Comunitatea European„, Ón caz de aderare, prezenta
Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data la
care s-a f„cut depunerea instrumentului de aderare pe
l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

Aplicarea Ón teritoriu
1. Orice stat sau Comunitatea European„ poate, Ón
momentul semn„rii sau c‚nd Ó∫i depune instrumentul de
ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, s„ specifice
teritoriul sau teritoriile c„rora li se va aplica prezenta
Conven˛ie.
2. Orice parte poate la oricare dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii oric„rui
alt teritoriu specificat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare pentru acel teritoriu Ón prima zi care urmeaz„
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expir„rii unei perioade de 3 luni de la data primirii
declara˛iei de c„tre Secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente ∫i privind orice teritoriu men˛ionat
Óntr-o asemenea declara˛ie poate s„ fie retras„ prin
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 16

Denun˛area
1. Orice parte poate s„ denun˛e oric‚nd prezenta
Conven˛ie prin notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei.
2. Denun˛area va deveni efectiv„ Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 17

Amendamente
1. Orice parte sau comitetele de exper˛i men˛ionate la
art. 10 pot propune amendamente la prezenta Conven˛ie.
2. Orice propunere de amendament va fi Ónaintat„
Secretarului general al Consiliului Europei, care o va
comunica statelor membre ale Consiliului Europei,
celorlalte p„r˛i ∫i oric„rui stat european nou membru al
Consiliului Europei care a fost invitat s„ adere la aceast„
Conven˛ie Ón conformitate cu prevederile art. 14.
3. Orice propunere de amendament este examinat„ de
comitetele de exper˛i men˛ionate la art. 10, care supun
textul adoptat majorit„˛ii de trei p„trimi din num„rul
reprezentan˛ilor p„r˛ilor Comitetului de Mini∫tri, pentru
adoptare. Dup„ adoptarea sa de c„tre Comitetul de
Mini∫tri cu majoritatea prev„zut„ la art. 20 lit. d) din
Statutul Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea
reprezentan˛ilor statelor p„r˛i care au dreptul de a-∫i
exercita activitatea Ón Comitetul de Mini∫tri, textul va fi
transmis p„r˛ilor pentru acceptare.
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4. Orice amendament care va intra Ón vigoare dup„
acceptarea lui de c„tre p„r˛i Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data la
care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au
informat Secretarul general despre acceptarea sa. Pentru
celelalte p„r˛i care l-au acceptat ulterior acest amendament
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni de la data la care partea
respectiv„ l-a informat pe Secretarul general al Consiliului
Europei despre acceptarea sa.
ARTICOLUL 18

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va Ón∫tiin˛a
statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau
Comunitatea European„, care a aderat la aceast„
Conven˛ie, privind:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Ón conformitate cu art. 13, 14 ∫i 15;
d) orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea art. 15;
e) orice denun˛are f„cut„ Ón virtutea art. 16;
f) orice propunere de amendare, orice amendament
adoptat conform art. 17 ∫i data la care intr„ Ón vigoare;
g) orice alt act, notificare, informare sau comunicare
referitoare la prezenta Conven˛ie.
Pentru conformitate subsemna˛ii autoriza˛i Ón acest
scop au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Floren˛a la 20 octombrie 2000, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi p„strat Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii legalizate fiec„rui stat membru
al Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat sau Comunit„˛ii
Europene, invitate s„ adere la prezenta Conven˛ie.
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Seria Tratatelor Europene nr. 125

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU PROTECﬁIA ANIMALELOR DE COMPANIE*)
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o cooperare mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Recunosc‚nd c„ omul are o obliga˛ie moral„ de a
respecta toate creaturile vii ∫i p„str‚nd leg„turile speciale
existente Óntre om ∫i animalele de companie,
Consider‚nd c„ animalele de companie sunt foarte
importante datorit„ contribu˛iei lor la calitatea vie˛ii ∫i,
prin urmare, reprezint„ o valoare pentru societate,
Av‚nd Ón vedere dificult„˛ile care decurg din marea
varietate a animalelor care sunt de˛inute de c„tre om,
Av‚nd Ón vedere riscurile inerente determinate de
suprapopularea cu animale pentru igiena, s„n„tatea ∫i
securitatea omului ∫i a altor animale,
Av‚nd Ón vedere c„ de˛inerea specimenelor din fauna
s„lbatic„, Ón calitate de animale de companie, nu ar trebui
s„ fie Óncurajat„,
Con∫tien˛i de diferitele condi˛ii care guverneaz„
achizi˛ionarea, de˛inerea, cre∫terea Ón scop comercial sau
necomercial, cesiunea ori comer˛ul cu animale de
companie,
Con∫tien˛i de faptul c„ condi˛iile de de˛inere a
animalelor de companie nu permit Óntotdeauna
promovarea s„n„t„˛ii ∫i bun„st„rii acestora,
Con∫tien˛i c„ atitudinile Ón privin˛a animalelor de
companie variaz„ considerabil datorit„ uneori unei lipse
de cuno∫tin˛e sau de con∫tiin˛„,
*) Deschis„ spre semnare la 13 noiembrie 1987. Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin
Legea nr. 60 din 24 martie 2004, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr.
400 din 5 mai 2004.
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Consider‚nd c„ o atitudine ∫i o practic„ sunt nu numai
un obiectiv de dorit, dar, de asemenea, ∫i realist,
Au c„zut de acord asupra urm„toarelor:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
(1) Œn termenii prezentei conven˛ii Ón˛elegem prin
animal de companie orice animal de˛inut sau destinat a fi
de˛inut de c„tre om, Ón special pe l‚ng„ cas„, pentru
agrement sau companie.
(2) Œn˛elegem prin comer˛ cu animale de companie
ansamblul de tranzac˛ii practicate Ón mod regulat, Ón
cantit„˛i substan˛iale ∫i Ón scopuri lucrative, care implic„
transferul propriet„˛ii acestor animale.
(3) Œn˛elegem prin cre∫terea ∫i Óngrijirea animalelor de
companie cu titlu comercial cre∫terea ∫i Óngrijirea
practicate Ón special Ón scop comercial ∫i Ón num„r mare.
(4) Œn˛elegem prin refugiu pentru animale o unitate cu
scop nelucrativ, Ón care animalele de companie pot fi
de˛inute Ón num„r considerabil. Œn cazul Ón care legisla˛ia
na˛ional„ ∫i/sau m„suri administrative o permit, o astfel
de unitate poate primi animale f„r„ st„p‚n.
(5) Œn˛elegem prin animal f„r„ st„p‚n orice animal de
companie care, fie nu are ad„post, fie se g„se∫te Ón afara
propriet„˛ii st„p‚nului s„u sau a de˛in„torului s„u ∫i care
nu este sub controlul ori supravegherea direct„ a nici unui
proprietar sau de˛in„tor.
(6) Œn˛elegem prin autoritate competent„ autoritatea
desemnat„ de c„tre statul membru al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 2

Domeniu de aplicare ∫i punere Ón practic„
(1) Fiecare parte se angajeaz„ s„ ia m„surile necesare
punerii Ón aplicare a dispozi˛iilor acestei conven˛ii Ón ceea
ce prive∫te:
a) animalele de companie de˛inute de c„tre o persoan„
fizic„ sau juridic„, pe orice proprietate, Ón orice unitate ∫i
care sunt destinate comercializ„rii sau cre∫terii ∫i de˛inerii
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Ón scop comercial a acestora, precum ∫i cele aflate Ón orice
refugiu pentru animale;
b) dac„ este cazul, animalele f„r„ st„p‚n.
(2) Nici o dispozi˛ie a acestei conven˛ii nu poate afecta
punerea Ón practic„ a celorlalte prevederi legate de
protec˛ia animalelor sau de ap„rarea speciilor s„lbatice pe
cale de dispari˛ie.
(3) Nici o dispozi˛ie a prezentei conven˛ii nu afecteaz„
posibilitatea p„r˛ilor de a adopta reguli foarte stricte
pentru asigurarea protec˛iei animalelor de companie sau
aplic„rii Ón continuare a dispozi˛iilor pentru alte categorii
de animale care nu sunt Ón mod expres citate Ón prezenta
conven˛ie.

CAPITOLUL II
PRINCIPII CARE TREBUIE RESPECTATE DE C√TRE
DEﬁIN√TORII DE ANIMALE DE COMPANIE
ARTICOLUL 3

Principii de baz„ pentru bun„starea animalelor
(1) Nimeni nu trebuie s„ cauzeze inutil durere,
suferin˛e fizice sau psihice unui animal de companie.
(2) Nimeni nu trebuie s„ abandoneze un animal de
companie.
ARTICOLUL 4

De˛inerea
(1) Orice persoan„ care de˛ine un animal de companie
sau care are grij„ de un animal de companie trebuie s„ fie
responsabil de s„n„tatea ∫i bun„starea acestuia.
(2) Orice persoan„ care de˛ine un animal de companie
sau care se ocup„ de acesta trebuie s„-i asigure toate
condi˛iile, Óngrijirile ∫i aten˛ia, ˛in‚nd cont de nevoile
etologice, Ón func˛ie de specie ∫i ras„, ∫i Ón special trebuie:
a) s„ Ói asigure, Ón cantitate suficient„, hran„ ∫i ap„;
b) s„ Ói asigure posibilitatea de mi∫care;
c) s„ ia m„surile necesare pentru a nu l„sa animalele
s„ devin„ libere.
(3) Un animal nu poate fi de˛inut ca animal de
companie dac„:
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a) condi˛iile enumerate Ón alin. (2) nu sunt Óndeplinite;
sau
b) condi˛iile sunt Óndeplinite, dar animalul nu se poate
adapta Ón captivitate.
ARTICOLUL 5

Reproduc˛ia
Orice persoan„ care selec˛ioneaz„ un animal de
companie pentru reproduc˛ie trebuie s„ ia Ón considerare
caracteristicile anatomice, fiziologice ∫i comportamentale
care ar putea compromite s„n„tatea ∫i bun„starea
descenden˛ilor sau a femelei.
ARTICOLUL 6

Limita de v‚rst„ pentru achizi˛ionare
Nici un animal de companie nu poate s„ fie v‚ndut
persoanelor sub 16 ani f„r„ consim˛„m‚ntul expres al
p„rin˛ilor lor sau al altor persoane care exercit„
responsabilit„˛i parentale.
ARTICOLUL 7

Dresajul
Nici un animal de companie nu trebuie s„ fie dresat
prin metode care ar putea prejudicia s„n„tatea sau
bun„starea animalului ∫i Ón special nu trebuie for˛at s„ Ó∫i
dep„∫easc„ capacitatea natural„ sau for˛a sa natural„ ori
utiliz‚nd mijloace artificiale care provoac„ r„ni sau dureri
inutile. De asemenea, se interzice utilizarea mijloacelor
artificiale de dresaj care provoac„ r„ni sau dureri inutile,
suferin˛e ori team„.
ARTICOLUL 8

Comercializarea, cre∫terea Ón scop comercial,
refugiile pentru animale
(1) Orice persoan„ care, la momentul intr„rii Ón
vigoare a prezentei conven˛ii, comercializeaz„ sau cre∫te
ori ad„poste∫te Ón scopuri comerciale sau care
administreaz„ un refugiu pentru animale trebuie s„ fac„ o
declara˛ie autorit„˛ii competente Óntr-un interval stabilit de
fiecare parte. Orice persoan„ care are inten˛ia s„ se ocupe
de una dintre activit„˛ile enumerate anterior trebuie s„
fac„ o declara˛ie autorit„˛ii competente.
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(2) Œn aceast„ declara˛ie trebuie s„ se men˛ioneze:
a) speciile animalelor de companie care sunt sau vor fi
implicate;
b) persoana responsabil„ ∫i cuno∫tin˛ele sale;
c) descrierea instala˛iilor ∫i echipamentelor care sunt
sau vor fi utilizate.
(3) Activit„˛ile men˛ionate anterior nu pot fi exercitate
dec‚t:
a) dac„ persoana responsabil„ posed„ cuno∫tin˛ele ∫i
aptitudinile necesare exercit„rii acestei activit„˛i, av‚nd fie
o preg„tire corespunz„toare, fie o experien˛„ suficient„ cu
animalele de companie; ∫i
b) dac„ instala˛iile ∫i echipamentele utilizate pentru
activitate satisfac cerin˛ele men˛ionate Ón art. 4.
(4) Pe baza declara˛iilor f„cute conform dispozi˛iilor
alin. (1), autoritatea competent„ trebuie s„ stabileasc„ dac„
condi˛iile men˛ionate Ón alin. (3) sunt Óndeplinite sau nu.
Œn cazul Ón care nu sunt Óndeplinite Óntr-o manier„
corespunz„toare, autoritatea competent„ va recomanda
m„suri ∫i, dac„ aceasta este considerat„ necesar„ pentru
protec˛ia animalelor, se poate dispune chiar interdic˛ia
comercializ„rii sau continuarea activit„˛ii.
(5) Autoritatea competent„ trebuie, Ón conformitate cu
legisla˛ia na˛ional„, s„ controleze dac„ condi˛iile
men˛ionate mai sus sunt Óndeplinite sau nu.
ARTICOLUL 9

Publicitate, spectacole, expozi˛ii, competi˛ii
∫i manifest„ri similare
(1) Animalele de companie nu pot fi utilizate pentru
publicitate, spectacole, expozi˛ii, competi˛ii sau manifest„ri
similare, dec‚t:
a) dac„ organizatorul creeaz„ condi˛iile necesare
pentru ca aceste animale s„ fie tratate conform exigen˛elor
prev„zute la art. 4 alin. (2), ∫i
b) dac„ s„n„tatea ∫i bun„starea lor nu sunt puse Ón
pericol.
(2) Unui animal de companie nu trebuie s„ i se
administreze nici un tratament, nici o substan˛„, nu
trebuie s„ fie supus nici unui procedeu, Ón scopul cre∫terii
sau diminu„rii nivelului natural al performan˛elor sale:
a) Ón cursul competi˛iilor; sau
b) cu alte ocazii,
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dac„ acestea ar constitui un risc pentru s„n„tatea ∫i
bun„starea animalului.
ARTICOLUL 10

Interven˛ii chirurgicale
(1) Interven˛iile chirurgicale destinate modific„rii
aspectului unui animal de companie sau altor scopuri
necurative trebuie s„ fie interzise ∫i, Ón special:
a) codotomia;
b) cuparea urechilor;
c) sec˛ionarea corzilor vocale;
d) abla˛ia ghearelor ∫i din˛ilor.
(2) Excep˛ii de la aceste interdic˛ii nu pot fi autorizate
dec‚t:
a) dac„ medicul veterinar consider„ o interven˛ie
curativ„ necesar„ fie din motive de medicin„ veterinar„,
fie Ón interesul unui animal deosebit;
b) pentru a Ómpiedica reproduc˛ia.
(3) a) Interven˛iile Ón cursul c„rora animalul va suferi
sau risc„ s„ sufere dureri considerabile nu trebuie s„ fie
efectuate dec‚t sub anestezie ∫i de c„tre un medic
veterinar sau sub controlul s„u.
b) Interven˛iile care nu necesit„ anestezie pot fi
efectuate de c„tre o persoan„ competent„, Ón conformitate
cu legisla˛ia na˛ional„.
ARTICOLUL 11

Sacrificarea
(1) Numai medicul veterinar sau o alt„ persoan„
competent„ poate s„ procedeze la sacrificarea unui animal
de companie, excep˛ie f„c‚nd cazurile de urgen˛„ c‚nd
trebuie s„ se pun„ cap„t suferin˛elor unui animal ∫i c‚nd
ajutorul unui medic veterinar sau al altei persoane
competente nu poate fi ob˛inut rapid sau alte cazuri de
urgen˛„ prev„zute de legisla˛ia na˛ional„. Orice sacrificare
trebuie s„ se fac„ cu minimum de suferin˛„ fizic„ ∫i
psihic„, ˛in‚nd cont de circumstan˛e.
Metoda aleas„, exceptat„ Ón caz de urgen˛„, trebuie:
a) fie s„ provoace o pierdere imediat„ a con∫tien˛ei,
urmat„ de moarte;
b) fie s„ Ónceap„ prin realizarea unei anestezii generale
profunde, urmat„ de un procedeu care va cauza moartea
cu certitudine.
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Persoana responsabil„ cu sacrificarea trebuie s„ se
asigure c„ animalul este mort Ónainte s„ se realizeze
jupuirea.
(2) Urm„toarele metode de sacrificare trebuie s„ fie
interzise:
a) Ónecul ∫i alte metode de asfixie, dac„ ele nu produc
efectele men˛ionate Ón alin. (1) lit. b);
b) utilizarea otr„vurilor sau drogurilor ale c„ror dozaj
∫i aplicare nu pot fi controlate Ón maniera de a ob˛ine
efectele men˛ionate Ón alin. (1);
c) electrocutarea, mai ales dac„ ea nu este precedat„ de
pierderea imediat„ a con∫tien˛ei.

CAPITOLUL III
M√SURI SUPLIMENTARE REFERITOARE
LA ANIMALELE F√R√ ST√P¬N
ARTICOLUL 12

Reducerea num„rului de animale f„r„ st„p‚n
Atunci c‚nd o parte estimeaz„ c„ num„rul de animale
f„r„ st„p‚n constituie pentru ea o problem„, ea trebuie s„
ia m„surile legislative ∫i/sau administrative necesare
pentru reducerea num„rului acestora prin metode care nu
cauzeaz„ dureri, suferin˛e sau temeri evitabile.
a) Astfel de m„suri trebuie s„ Óndeplineasc„
urm„toarele condi˛ii:
(i) Ón cazul Ón care astfel de animale trebuie s„ fie
capturate, aceasta trebuie s„ se fac„ astfel Ónc‚t s„
produc„ minimum de suferin˛e fizice ∫i psihice
animalelor, Ón func˛ie de natura animalului;
(ii) Ón cazul Ón care animalele capturate sunt ad„postite
sau sacrificate, aceasta trebuie s„ se fac„ Ón
conformitate cu principiile prezentei conven˛ii.
b) P„r˛ile sunt obligate s„ respecte:
(i) identificarea permanent„ a c‚inilor ∫i pisicilor prin
mijloace corespunz„toare care s„ nu produc„ dec‚t
dureri, suferin˛e sau temeri u∫oare ori temporare,
cum ar fi tatuarea Ónso˛it„ de Ónregistrarea
num„rului, precum ∫i de numele ∫i adresele
proprietarilor;
(ii) reducerea reproduc˛iei neplanificate a c‚inilor ∫i
pisicilor ∫i Óncurajarea steriliz„rii acestora;
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(iii) Óncurajarea persoanelor care au g„sit un c‚ine sau
o pisic„ f„r„ st„p‚n s„ semnaleze acest lucru
autorit„˛ii competente.
ARTICOLUL 13

Excep˛ii privind capturarea, de˛inerea ∫i sacrificarea
Excep˛iile la principiile stabilite Ón prezenta conven˛ie,
referitoare la capturarea, de˛inerea ∫i sacrificarea
animalelor f„r„ st„p‚n, nu pot fi admise dec‚t dac„
acestea sunt inevitabile, Ón cadrul programelor
guvernamentale de control al bolilor.

CAPITOLUL IV
INFORMARE ™I EDUCARE
ARTICOLUL 14

Programe de informare ∫i educare
P„r˛ile se angajeaz„ s„ Óncurajeze dezvoltarea
programelor de informare ∫i de educare pentru a
promova, Ón r‚ndul organiza˛iilor ∫i indivizilor implica˛i
Ón: de˛inerea, cre∫terea, dresajul, comer˛ul ∫i ad„postirea
animalelor de companie, con∫tientizarea ∫i cunoa∫terea
dispozi˛iilor ∫i principiilor prezentei conven˛ii. Œn aceste
programe aten˛ia trebuie s„ se Óndrepte Ón special asupra
urm„toarelor subiecte:
a) dresajul animalelor de companie Ón scop comercial
sau pentru competi˛ii, care trebuie s„ se efectueze de c„tre
persoane av‚nd cuno∫tin˛ele ∫i competen˛ele
corespunz„toare;
b) necesitatea de a descuraja:
(i) Óncredin˛area animalelor de companie persoanelor
p‚n„ la v‚rsta de 16 ani f„r„ consim˛„m‚ntul expres
al p„rin˛ilor sau al altor persoane care de˛in
responsabilit„˛i parentale;
(ii) acordarea animalelor de companie ca premii,
recompense sau prime;
(iii) Ónmul˛irea neplanificat„ a animalelor de
companie;
c) eventualele consecin˛e negative pentru s„n„tatea ∫i
bun„starea animalelor s„lbatice, Ón cazul achizi˛ion„rii sau
introducerii lor ca animale de companie;
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d) riscurile care decurg din achizi˛ionarea
iresponsabil„ a animalelor de companie, care conduce la
cre∫terea num„rului animalelor nedorite ∫i abandonate.

CAPITOLUL V
CONSULT√RI MULTILATERALE
ARTICOLUL 15

Consult„ri multilaterale
(1) P„r˛ile procedeaz„, Óntr-un interval de 5 ani de la
intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii ∫i la fiecare 5 ani
∫i de fiecare dat„ c‚nd majoritatea reprezentan˛ilor
p„r˛ilor o cer, la consult„ri multilaterale Ón cadrul
Consiliului Europei Ón vederea examin„rii aplic„rii
prezentei conven˛ii ∫i a oportunit„˛ii revizuirii sale sau a
extinderii aplic„rii oric„reia dintre dispozi˛iile sale. Aceste
consult„ri vor avea loc Ón cursul reuniunilor convocate de
c„tre secretarul general al Consiliului Europei.
(2) Orice parte are dreptul s„ desemneze un
reprezentant care s„ participe la aceste consult„ri. Orice
stat membru al Consiliului Europei care nu este parte a
prezentei conven˛ii are dreptul de a fi reprezentat la
aceste consult„ri de un observator.
(3) Dup„ fiecare consultare, p„r˛ile supun Comitetului
de Mini∫tri al Consiliului Europei un raport asupra
consult„rii ∫i func˛ion„rii prezentei conven˛ii, incluz‚nd,
dac„ acestea consider„ necesar, propuneri viz‚nd
amendarea art. 15—23 din prezenta conven˛ie.
(4) Sub rezerva dispozi˛iilor prezentei conven˛ii, p„r˛ile
stabilesc regulile de procedur„ pentru desf„∫urarea
consult„rilor.

CAPITOLUL VI
AMENDAMENTE
ARTICOLUL 16

Amendamente
(1) Orice amendament la art. 1—14, propus de una
dintre p„r˛i sau de Comitetul de Mini∫tri al Consiliului
Europei, este comunicat secretarului general al Consiliului
Europei ∫i transmis prin intermediul s„u statelor membre
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ale Consiliului Europei, fiec„rei p„r˛i ∫i fiec„rui stat invitat
s„ adere la prezenta conven˛ie conform dispozi˛iilor art. 19.
(2) Orice amendament propus conform dispozi˛iilor
alin. (1) este examinat, Ón minimum dou„ luni de la
transmiterea sa de c„tre secretarul general al Consiliului
Europei, Ón cadrul unei consult„ri multilaterale Ón care acest
amendament poate fi adoptat cu o majoritate de dou„ treimi
din num„rul p„r˛ilor. Textul adoptat este comunicat p„r˛ilor.
(3) La expirarea unei perioade de 12 luni dup„
adoptarea sa Ón urma consult„rilor multilaterale, orice
amendament intr„ Ón vigoare, Ón afar„ de cazul Ón care
una dintre p„r˛i a exprimat obiec˛ii la acesta.

CAPITOLUL VII
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 17

Semnarea, ratificarea, acceptarea, aprobarea
Prezenta conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„
ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de
ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la
secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 18

Intrarea Ón vigoare
(1) Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ unei perioade de 6 luni dup„ data la
care patru state membre ale Consiliului Europei ∫i-au
exprimat consim˛„m‚ntul de a fi p„r˛i ale acesteia
conform dispozi˛iilor art. 17.
(2) Pentru orice stat membru al Consiliului Europei,
care Ó∫i va exprima ulterior consim˛„m‚ntul de a fi parte
la prezenta conven˛ie, ea va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„
data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare
sau de aprobare.
ARTICOLUL 19

Aderarea statelor nemembre
(1) Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea
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invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la aceasta, printr-o decizie luat„ de majoritatea prev„zut„
la art. 20 lit. d) din statutul Consiliului Europei ∫i de
unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante av‚nd
drept de reprezentare Ón Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei.
(2) Pentru orice stat Ón curs de aderare prezenta
conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data de depunere a
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 20

Clauz„ teritorial„
(1) Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumenului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ precizeze
teritoriul sau teritoriile Ón care se va aplica prezenta
conven˛ie.
(2) Orice parte poate, Ón orice moment ulterior, printro declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei s„ extind„ aplicarea prezentei conven˛ii la orice
alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare cu referire la acest teritoriu Ón prima zi din luna
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data
primirii declara˛iei de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
(3) Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea alin. (1) ∫i (2) va
putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu
desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare adresat„
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
intra Ón vigoare Ón prima zi din luna care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data recep˛ion„rii
notific„rii de c„tre secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 21

Rezerve
(1) Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumenului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare, s„ formuleze una sau mai
multe rezerve cu referire la art. 6 ∫i la art. 10 alin. (1)
lit. a). Nici o alt„ rezerv„ nu poate fi prezentat„.
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(2) Orice parte care a formulat o rezerv„ Ón virtutea alin.
(1) o poate retrage Ón totalitate sau par˛ial Ónaint‚nd o
notificare secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va intra Ón vigoare la data recep˛ion„rii
notific„rii de c„tre secretarul general al Consiliului Europei.
(3) Partea care a formulat o rezerv„ Ón cadrul unei
dispozi˛ii a prezentei conven˛ii nu poate cere aplicarea
acestei dispozi˛ii de c„tre o alt„ parte; totodat„, ea poate,
dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„, s„ cear„
aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care ea Óns„∫i a
acceptat-o.
ARTICOLUL 22

Denun˛area
(1) Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta conven˛ie adres‚nd o notificare secretarului
general al Consiliului Europei.
(2) Denun˛area va intra Ón vigoare Ón prima zi din luna
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data
recep˛ion„rii notific„rii de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 23

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat ce a aderat
la prezenta conven˛ie sau a fost invitat s„ o fac„:
a) fiecare semn„tur„;
b) depunerea tuturor instrumentelor de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) fiecare dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
conven˛ii Ón conformitate cu art. 18, 19, 20;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta conven˛ie.
Drept care, subsemna˛ii, fiind autoriza˛i Ón acest scop,
am semnat prezenta conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg la 13 noiembrie 1987, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite o copie certificat„
fiec„rui stat membru al Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat
invitat s„ adere la prezenta conven˛ie.

342

VIII. DREPT INTERNAﬁIONAL — CIRCULAﬁIA
PERSOANELOR

Seria Tratatelor europene nr. 31

ACORD EUROPEAN
PRIVIND SUPRIMAREA VIZELOR
PENTRU REFUGIAﬁI*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Dorind s„ faciliteze c„l„toriile refugia˛ilor reziden˛i pe
teritoriile lor,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Refugia˛ii reziden˛i legal pe teritoriul uneia dintre
p„r˛ile contractante vor fi scuti˛i, Ón termenii prezentului
acord ∫i sub condi˛ia reciprocit„˛ii, de formalitatea vizelor
pentru a intra pe teritoriul altor p„r˛i contractante ∫i
pentru a ie∫i prin toate punctele de frontier„, cu condi˛ia:
a) ca ei s„ fie titularii unui titlu de c„l„torie, valabil,
eliberat de autorit„˛ile p„r˛ii contractante unde au
reziden˛a legal„, conform dispozi˛iilor Conven˛iei
referitoare la statutul refugia˛ilor din 28 iulie 1951 sau ale
Acordului privind eliberarea unui titlu de c„l„torie pentru
refugia˛i din 15 octombrie 1946;
b) ca ∫ederea lor s„ nu dep„∫easc„ 3 luni.
2. Viza poate fi cerut„ pentru toate ∫ederile cu o durat„
mai mare de 3 luni sau pentru orice intrare pe teritoriul
unei alte p„r˛i contractante Ón vederea exercit„rii unei
activit„˛i lucrative.
ARTICOLUL 2

Termenul teritoriu al unei p„r˛i contractante va avea,
Ón ceea ce prive∫te prezentul Acord, semnifica˛ia pe care
aceast„ parte contractant„ i-o va atribui printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
*

Adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959.
A intrat Ón vigoare la 4 septembrie 1960.
Rom‚nia a ratificat Acordul prin Legea nr. 75 din 16 martie 2001, publicat„ Ón
îMonitorul Oficialal Rom‚niei“, Partea I, nr. 144 din 23 martie 2001.
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ARTICOLUL 3

Œn m„sura Ón care una sau mai multe p„r˛i
contractante consider„ necesar, trecerea frontierei nu se va
face dec‚t prin punctele autorizate.
ARTICOLUL 4

1. Dispozi˛iile prezentului Acord nu aduc atingere
dispozi˛iilor legale ∫i reglement„rilor referitoare la ∫ederea
str„inilor pe teritoriul fiec„rei p„r˛i contractante.
2. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a
refuza accesul sau ∫ederea pe teritoriul s„u persoanelor pe
care ea le consider„ indezirabile.
ARTICOLUL 5

Refugia˛ii care au intrat pe teritoriul unei p„r˛i
contractante Ón virtutea dispozi˛iilor prezentului Acord vor
fi readmi∫i Ón orice moment pe teritoriul p„r˛ii
contractante ale c„rei autorit„˛i le-au eliberat un titlu de
c„l„torie, la simpla cerere a primei p„r˛i contractante, cu
excep˛ia cazului Ón care aceasta a autorizat persoanele
respective s„ se stabileasc„ pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 6

Dispozi˛iile prezentului Acord nu aduc atingere
prevederilor legisla˛iilor na˛ionale, tratatelor, conven˛iilor
sau acordurilor bilaterale ori multilaterale existente sau
care vor intra Ón vigoare, Ón baza c„rora vor fi aplicate
refugia˛ilor reziden˛i legal pe teritoriul unei p„r˛i
contractante m„suri mai favorabile Ón ceea ce prive∫te
trecerea frontierei.
ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractant„ Ó∫i rezerv„ dreptul, din
ra˛iuni de ordine public„, de securitate sau de s„n„tate
public„, s„ nu aplice imediat prezentul Acord sau s„
suspende temporar aplicarea acestuia cu privire la toate
celelalte p„r˛i contractante sau la unele dintre acestea, cu
excep˛ia dispozi˛iilor art. 5. Aceast„ m„sur„ va fi imediat
notificat„ Secretarului general al Consiliului Europei. Se
va proceda Ón acela∫i mod Ón momentul Ón care m„sura Ón
cauz„ va Ónceta.
2. Orice parte contractant„ care se va prevala de unul
dintre drepturile prev„zute la alineatul precedent nu va
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putea pretinde aplicarea prezentului Acord de c„tre alt„
parte contractant„ dec‚t Ón m„sura Ón care Ól va aplica ea
Óns„∫i fa˛„ de aceast„ parte contractant„.
ARTICOLUL 8

Prezentul Acord este deschis spre semnare membrilor
Consiliului Europei care pot deveni parte la aceasta prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii;
b) semnare sub rezerva ratific„rii, urmat„ de ratificare.
Instrumentele de ratificare vor fi depuse pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9

1. Prezentul Acord va intra Ón vigoare la o lun„ de la
data la care 3 membri ai Consiliului Europei, conform
dispozi˛iilor art. 8, vor semna Acordul f„r„ rezerva
ratific„rii sau Ól vor ratifica.
2. Pentru oricare membru care, ulterior, va semna
Acordul f„r„ rezerva ratific„rii sau Ól va ratifica, Acordul va
intra Ón vigoare la o lun„ de la data semn„rii ori depunerii
instrumentului de ratificare.
ARTICOLUL 10

Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Acord
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei poate invita,
prin unanimitate de voturi, orice guvern nemembru al
Consiliului Europei, care este parte fie la Conven˛ia
privind statutul refugia˛ilor din 28 iulie 1951, fie la
Acordul privind eliberarea titlului de c„l„torie pentru
refugia˛i din 15 octombrie 1946, s„ adere la prezentul
Acord. Aderarea va avea efect la o lun„ de la data
depunerii instrumentului de aderare pe l‚ng„ Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 11

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
membrilor Consiliului Europei ∫i statelor care au aderat la
acest Acord:
a) orice semnare cu eventualele rezerve de ratificare,
depunerea oric„rui instrument de ratificare ∫i data intr„rii
Ón vigoare a prezentului Acord;
b) depunerea oric„rui instrument de aderare Ón baza
art. 10;
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c) orice notificare sau declara˛ie primit„ Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 2, 7 ∫i 12 ∫i data de la care
aceasta va avea efect.
ARTICOLUL 12

Orice parte contractant„ va putea Ónceta aplicarea
prezentului Acord prin intermediul unui preaviz de 3 luni,
dat printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei.
Drept care subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest scop,
au semnat prezentul Acord.
Œncheiat la Strasbourg la 20 aprilie 1959, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, cele dou„ texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar, care va fi depus la arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va trimite
copie certificat„ pentru conformitate guvernelor
semnatare.

Seria Tratatelor europene nr. 107

ACORD EUROPEAN
ASUPRA TRANSFERULUI RESPONSABILIT√ﬁII
CU PRIVIRE LA REFUGIAﬁI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Acord,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Dorind s„ amelioreze situa˛ia refugia˛ilor Ón statele
membre ale Consiliului Europei,
Dorind s„ faciliteze aplicarea art. 28 din Conven˛ia
privind statutul refugia˛ilor din 28 iulie 1951 ∫i a
paragrafelor 6 ∫i 11 din anex„, Óndeosebi Ón ceea ce
*

Adoptat la Strasbourg la 16 octombrie 1980. A intrat Ón vigoare la 1 decembrie 1980.
Rom‚nia a ratificat Acordul prin Legea nr. 88 din 10 mai 2000, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 235 din 29 mai 2000, cu urm„toarele rezerve:
1. Œn ceea ce prive∫te transferul responsabilit„˛ii potrivit art. 2 paragraful 1, acesta nu va
avea loc atunci c‚nd statul rom‚n a autorizat refugiatul s„ r„m‚n„ pe teritoriul s„u pentru o
durat„ care dep„∫e∫te valabilitatea titlului de c„l„torie, exclusiv Ón scop de studii sau de
preg„tire.
2. Statul rom‚n nu va accepta o cerere de readmisie prezentat„ Ón baza dispozi˛iilor art. 4
paragraful 2.
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prive∫te situa˛ia unui refugiat care Ó∫i schimb„ locul de
re∫edin˛„ ∫i se stabile∫te legal pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante,
Preocupate Ón special, Ón acest scop, de a preciza, Óntr-un
spirit liberal ∫i umanitar, condi˛iile Ón care
responsabilitatea eliber„rii unui titlu de c„l„torie este
transferat„ de la o parte contractant„ la alta,
Consider‚nd c„ este de dorit reglementarea acestei
materii Ón mod uniform Óntre statele membre ale
Consiliului Europei,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Œn sensul prezentului Acord:
a) expresia refugiat desemneaz„ o persoan„ c„reia i se
aplic„ Conven˛ia privind statutul refugia˛ilor din 28 iulie
1951 sau, dup„ caz, Protocolul privind statutul refugia˛ilor
din 31 ianuarie 1967;
b) expresia titlu de c„l„torie desemneaz„ titlul eliberat
Ón virtutea Conven˛iei sus-men˛ionate;
c) expresia primul stat desemneaz„ statul parte la
prezentul Acord, care a eliberat acest titlu de c„l„torie;
d) expresia al doilea stat desemneaz„ un alt stat parte
la prezentul Acord, Ón care se afl„ refugiatul, titular al
unui titlu de c„l„torie eliberat de primul stat.
ARTICOLUL 2

1. Transferul responsabilit„˛ii este considerat c„ a avut
loc la expirarea unei perioade de 2 ani de ∫edere efectiv„
∫i neÓntrerupt„ Ón al doilea stat, cu acordul autorit„˛ilor
acestuia, sau mai Ónainte, dac„ al doilea stat a admis ca
refugiatul s„ r„m‚n„ pe teritoriul s„u fie de o manier„
permanent„, fie pentru o durat„ care excede valabilit„˛ii
titlului de c„l„torie.
Aceast„ perioad„ de 2 ani curge Óncep‚nd de la data
admiterii refugiatului pe teritoriul celui de-al doilea stat
sau, dac„ o asemenea dat„ nu poate fi stabilit„, Óncep‚nd
de la data la care refugiatul s-a prezentat Ón fa˛a
autorit„˛ilor celui de-al doilea stat.
2. Pentru calcularea perioadei prev„zute la paragraful 1
al prezentului articol:
a) ∫ederile autorizate numai pentru studii, pentru
preg„tire profesional„ sau pentru Óngrijiri medicale nu
sunt luate Ón calcul;
b) durata deten˛iei unui refugiat Ón leg„tur„ cu o
condamnare penal„ nu este luat„ Ón calcul;
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c) perioada de-a lungul c„reia refugiatul este autorizat
s„ r„m‚n„ pe teritoriul celui de-al doilea stat Ón a∫teptarea
unei decizii ce va fi adoptat„ ca urmare a unui recurs
Ómpotriva unei decizii de refuz de ∫edere sau Ómpotriva
unei m„suri de Óndep„rtare nu este luat„ Ón calcul dec‚t
dac„ decizia adoptat„ este favorabil„ refugiatului;
d) perioadele Ón care refugiatul absenteaz„ temporar
de pe teritoriul celui de-al doilea stat pentru o perioad„ ce
nu dep„∫e∫te 3 luni consecutive sau, Ón mai multe reprize,
pentru o durat„ total„ ce nu dep„∫e∫te 6 luni vor fi luate
Ón calcul, ∫ederea nefiind considerat„ ca Óntrerupt„ sau
suspendat„ datorit„ unor astfel de absen˛e.
3. Transferul responsabilit„˛ii este, de asemenea,
considerat c„ a avut loc atunci c‚nd, Ón virtutea art. 4,
readmisia Ón primul stat nu mai poate fi cerut„.
ARTICOLUL 3

1. P‚n„ la data transferului responsabilit„˛ii titlul de
c„l„torie este prelungit sau reÓnnoit de primul stat.
2. Refugiatul nu este obligat s„ p„r„seasc„ al doilea
stat pentru a ob˛ine prelungirea sau reÓnnoirea titlului s„u
de c„l„torie ∫i poate Ón acest scop s„ se adreseze misiunilor
diplomatice sau serviciilor consulare ale primului stat.
ARTICOLUL 4

1. At‚ta timp c‚t nu a avut loc transferul
responsabilit„˛ii conform art. 2 paragrafele 1 ∫i 2, refugiatul
va fi readmis Ón orice moment pe teritoriul primului stat,
chiar ∫i dup„ expirarea titlului de c„l„torie. Œn acest din
urm„ caz readmisia va interveni la simpla cerere a celui de-al
doilea stat, cu condi˛ia ca aceast„ cerere s„ fie prezentat„ Ón
urm„toarele 6 luni de la expirarea titlului de c„l„torie.
2. Dac„ autorit„˛ile celui de-al doilea stat nu cunosc
unde se afl„ refugiatul ∫i nu pot din aceast„ cauz„ s„ fac„
cererea men˛ionat„ la paragraful 1 Ón cursul celor 6 luni
urm„toare expir„rii titlului de c„l„torie, aceast„ cerere
trebuie f„cut„ Ón cele 6 luni dup„ ce al doilea stat a luat
cuno∫tin˛„ de locul unde se afl„ refugiatul, dar nu mai
t‚rziu de 2 ani de la expirarea titlului de c„l„torie.
ARTICOLUL 5

1. Œncep‚nd de la data transferului responsabilit„˛ii:
a) responsabilitatea primului stat de a prelungi sau de
a reÓnnoi titlul de c„l„torie al refugiatului va Ónceta;
b) Ói revine celui de-al doilea stat responsabilitatea de
a-i elibera refugiatului un nou titlu de c„l„torie.
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2. Al doilea stat va informa primul stat c„ transferul
responsabilit„˛ii a avut loc.
ARTICOLUL 6

Dup„ data transferului responsabilit„˛ii cel de-al doilea
stat va facilita, Ón interesul reÓntregirii familiei ∫i pentru
ra˛iuni umanitare, admiterea pe teritoriul s„u a so˛ului ∫i
a copiilor minori sau care se afl„ Ón sarcina refugiatului.
ARTICOLUL 7

Administra˛iile competente ale p„r˛ilor pot comunica
direct Óntre ele Ón ceea ce prive∫te aplicarea prezentului
Acord. Aceste administra˛ii vor fi desemnate de fiecare stat
Ón momentul Ón care Ó∫i exprim„ consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin Acord, printr-o notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

1. Nici o dispozi˛ie a prezentului Acord nu aduce
atingere drepturilor ∫i avantajelor care au fost acordate
sau care ar putea fi acordate refugia˛ilor, independent de
prezentul Acord.
2. Nici o dispozi˛ie a prezentului Acord nu poate fi
interpretat„ ca Ómpiedic‚nd una dintre p„r˛i s„ extind„
beneficiul prezentului Acord la persoane care nu
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute.
3. Prevederile cuprinse Ón acordurile bilaterale
Óncheiate Óntre p„r˛i privind transferul responsabilit„˛ii de
a elibera titlurile de c„l„torie Ón virtutea Conven˛iei
privind statutul refugia˛ilor din 28 iulie 1951 sau
readmisia refugia˛ilor Ón absen˛a transferului Ónceteaz„ de
a fi aplicabile Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului Acord Óntre aceste p„r˛i. Drepturile ∫i
avantajele dob‚ndite sau Ón curs de dob‚ndire de c„tre
refugia˛i Ón virtutea acestor acorduri nu vor fi afectate.
ARTICOLUL 9

1. Prezentul Acord este deschis pentru semnare
statelor membre ale Consiliului Europei, care Ó∫i pot
exprima consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
a) semn„tur„, f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii ori
aprob„rii; sau
b) semn„tur„, sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare ori aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 10

1. Prezentul Acord va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la
data la care dou„ state membre ale Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Acord
potrivit dispozi˛iilor art. 9.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezentul Acord
acesta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 11

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Acord
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care
este parte la Conven˛ia de la Geneva din 28 iulie 1951 sau,
dup„ caz, la Protocolul de la New York din 31 ianuarie
1967, s„ adere la Acord. Decizia de invitare va fi luat„ cu
majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) din statut ∫i cu
unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante care au
dreptul de a ocupa un loc Ón Comitetul Mini∫trilor.
2. Pentru orice stat care ader„ Acordul va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de o lun„ de la data depunerii instrumentului de
aderare pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 12

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii ori Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile c„rora li se va aplica prezentul Acord.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment urm„tor,
printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general, s„ extind„
aplicarea prezentului Acord la orice teritoriu desemnat Ón
declara˛ia sa. Acordul va intra Ón vigoare cu privire la acest
teritoriu Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de o lun„ dup„ data primirii declara˛iei de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te Óntregul teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie,
prin notificare adresat„ Secretarului general. Retragerea va
avea efect Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 6 luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general.
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ARTICOLUL 13

F„r„ a prejudicia dispozi˛iile art. 12, prezentul Acord
se va aplica fiec„rei p„r˛i, ˛in‚ndu-se seama de limitele ∫i
de rezervele la obliga˛iile asumate de ele Ón virtutea
Conven˛iei privind statutul refugia˛ilor din 28 iulie 1951
sau, dup„ caz, a Protocolului privind statutul refugia˛ilor
din 31 ianuarie 1967.
ARTICOLUL 14

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii ori Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ uzeaz„
de una sau dou„ rezerve cuprinse Ón anexa la prezentul
Acord. Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón
virtutea paragrafului precedent poate s„ o retrag„ Ón
totalitate sau Ón parte, adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de
la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Partea care a formulat o rezerv„ la adresa unei
dispozi˛ii a prezentului Acord nu poate pretinde aplicarea
acestei dispozi˛ii de c„tre alt„ parte; totu∫i, dac„ rezerva
este par˛ial„ sau condi˛ional„, ea poate pretinde s„ se
aplice aceast„ dispozi˛ie Ón m„sura Ón care ea a acceptat-o.
ARTICOLUL 15

1. Dificult„˛ile referitoare la interpretarea ∫i la
aplicarea prezentului Acord vor fi reglate prin Ón˛elegere
direct„ Óntre autorit„˛ile administrative competente ∫i, Ón
func˛ie de nevoi, pe cale diplomatic„.
2. Orice diferend Óntre p„r˛i privind interpretarea sau
aplicarea prezentului Acord, care nu a putut fi reglat pe
calea negocierilor sau prin alte mijloace, va fi supus
arbitrajului, la cererea uneia dintre p„r˛ile aflate Ón
diferend. Fiecare parte va desemna un arbitru, iar cei 2
arbitri vor desemna un al treilea arbitru.
Dac„ Óntr-un interval de 3 luni de la cererea de arbitraj
una dintre p„r˛i nu a procedat la desemnarea arbitrului
s„u, acesta va fi desemnat, la cererea celeilalte p„r˛i, de
pre∫edintele Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului. Dac„
pre∫edintele Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului este
resortisant al uneia dintre p„r˛ile aflate Ón diferend,
desemnarea arbitrului va reveni vicepre∫edintelui Cur˛ii
sau dac„ vicepre∫edintele este resortisant al uneia dintre
p„r˛ile aflate Ón diferend, membrului cel mai vechi al
Cur˛ii, care nu este resortisant al nici uneia dintre p„r˛i.
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Aceea∫i procedur„ se va aplica Ón cazul Ón care cei 2 arbitri
nu se vor putea pune de acord Ón ceea ce prive∫te alegerea
celui de-al treilea arbitru.
Tribunalul arbitral Ó∫i va hot„rÓ procedura. Deciziile sale
vor fi luate cu majoritate de voturi. Sentin˛a va fi definitiv„.
ARTICOLUL 16

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezentul Acord, adres‚nd o notificare Secretarului general
al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Drepturile ∫i avantajele dob‚ndite sau Ón curs de
dob‚ndire de c„tre refugia˛i Ón virtutea prezentului Acord
nu vor fi afectate Ón caz de denun˛are a acestuia.
ARTICOLUL 17

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezentul Acord:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului Acord
conform art. 10, 11 ∫i 12;
d) orice alt act, notificare sau comunicare care are
leg„tur„ cu prezentul Acord.
Drept care subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest scop,
au semnat prezentul Acord.
Œncheiat la Strasbourg la 16 octombrie 1980, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o
copie certificat„ fiec„rui stat membru al Consiliului Europei
∫i oric„rui alt stat invitat s„ adere la prezentul Acord.
ANEX√
REZERVE
Œn virtutea art. 14 paragraful 1 din prezentul Acord,
orice stat poate declara:
1. c„, Ón ceea ce prive∫te transferul responsabilit„˛ii
potrivit art. 2, paragraful 1, acesta nu va avea loc pentru
singurul motiv c„ el a autorizat refugiatul s„ r„m‚n„ pe
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teritoriul s„u pentru o durat„ care dep„∫e∫te valabilitatea
titlului de c„l„torie, exclusiv Ón scop de studii sau de preg„tire;
2. c„ el nu va accepta o cerere de readmisie prezentat„
Ón baza dispozi˛iilor art. 4 paragraful 2.
Rezerve/Declara˛ii
S.T.E. Nr. 107
Belgia
Rezerv„ f„cut„ cu ocazia semn„rii la 16 octombrie 1980.
Originalul este Ón limba francez„.
Œn conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 14
din Acord, statul belgian declar„ c„, Ón ceea ce Ól prive∫te,
transferul responsabilit„˛ii Ón baza art. 2 paragraful 1 nu
se va aplica pentru unicul motiv c„ acesta a autorizat
∫ederea refugia˛ilor pe teritoriul s„u pe o durat„ care
dep„∫e∫te valabilitatea titlului de c„l„torie, exclusiv Ón scop
de studii sau de preg„tire.
Finlanda
Declara˛ie
consemnat„
Óntr-o
scrisoare
a
reprezentantului permanent al Finlandei la data de 4 iulie
1980, remis„ Secretarului general cu ocazia depunerii
instrumentului de ratificare la data de 4 iulie 1990.
Originalul este Ón limba englez„.
Am onoarea s„ v„ informez c„ Ón conformitate cu
art. 7 din Acordul european asupra transferului
responsabilit„˛ii cu privire la refugia˛i, autoritatea
competent„ Ón Finlanda este:
Ministerul de Interne, PL 257, SF — 00171 Helsinki
Tel.: 358—0—1601
Fax: 358—0—1604609
Germania
Rezerve consemnate Óntr-o scrisoare a Reprezentan˛ei
Permanente a Germaniei din data de 25 ianuarie 1995,
remis„ Secretarului general cu ocazia depunerii
instrumentului de ratificare la data de 25 ianuarie 1995.
Originalul este Ón limba englez„/francez„/german„.
Œn conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 14
din prezentul Acord, orice stat poate s„ declare:
1. c„, Ón ceea ce Ól prive∫te, transferul responsabilit„˛ii,
conform art. 2 paragraful 1, nu se va aplica pentru unicul
motiv c„ acesta a autorizat ∫ederea refugiatului pe teritoriul
s„u pentru o durat„ ce dep„∫e∫te valabilitatea titlului de
c„l„torie, exclusiv Ón scop de studii sau de preg„tire;
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2. c„ nu va accepta o cerere de readmisie prezentat„ Ón
baza dispozi˛iilor art. 4 paragraful 2.
Republica Federal„ Germania asociaz„ ratific„rii sale
rezervele conform alin. 1 ∫i 2.
Italia
Rezerve ∫i declara˛ie f„cute cu ocazia depunerii
instrumentului de ratificare la data de 8 noiembrie 1985.
Originalul este Ón limba francez„.
Rezerve
Œn conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 14
din Acord, Guvernul italian declar„:
1. c„, Ón ceea ce Ól prive∫te, transferul responsabilit„˛ii
Ón baza art. 2 paragraful 1 nu se va aplica pentru unicul
motiv c„ a autorizat refugiatul s„ locuiasc„ pe teritoriul
s„u pe o durat„ care dep„∫e∫te valabilitatea titlului de
c„l„torie, exclusiv Ón scop de studii sau de preg„tire;
2. c„ nu va accepta o cerere prezentat„ Ón baza
dispozi˛iilor art. 4 paragraful 2.
Declara˛ie
Autorit„˛ile competente men˛ionate la art. 7 din Acord
sunt: Ministerul de Interne, Departamentul de Poli˛ie,
Direc˛ia General„ a Afacerilor Generale, Serviciul pentru
Str„ini (Ministero dell’Interno, Dipartimento di Publica
Sicurezza, Direzione Generale degli Affari Generali, Servizio
Stranieri), Palazzo del Viminale, Via Agostino Depretis, Roma.
Olanda
Declara˛ie consemnat„ Ón instrumentul de acceptare
depus la 7 martie 1985. Originalul este Ón limba englez„.
Regatul ﬁ„rilor de Jos accept„ sus-numitul Acord
pentru Regat Ón Europa.
Declara˛ia consemnat„ Óntr-o scrisoare a reprezentantului
permanent al ﬁ„rilor de Jos din data de 7 martie 1985, remis„
Secretarului general cu ocazia depunerii instrumentului de
acceptare la aceea∫i dat„. Originalul este Ón limba englez„.
Autoritatea competent„ avut„ Ón vedere la art. 7 din
Acord este Departamentul pentru Str„ini (Directie
Vreemdelingenzaken) al Ministerului Justi˛iei, B.P. 20301,
2500 EH Haga.
Norvegia
Declara˛ie consemnat„ Óntr-o scrisoare a Ministerului
Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei din data de 16
octombrie 1980, remis„ Secretarului general cu ocazia
semn„rii Ón aceea∫i zi. Originalul este Ón limba englez„.
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Autorit„˛ile competente men˛ionate la art. 7 din Acord
sunt:
Ministerul Regal pentru Justi˛ie ∫i Poli˛ie, Post Office
Box 8005, Dep., Oslo 1
Telex: 11140 JDEP N
Oficiul de Stat pentru Str„ini, Post Office Box 8108,
Dep., Oslo 1
Telex: 11283 SUK N.
Spania
Rezerve ∫i declara˛ie consemnate Ón instrumentul de
ratificare, depuse la 21 mai 1987. Originalul este Ón limba
francez„.
Rezerve
Œn virtutea paragrafului 1 al art. 14 din Acord, Ón ceea
ce prive∫te Spania, transferul responsabilit„˛ii, potrivit
art. 2 paragraful 1, nu se va aplica pentru unicul motiv c„
aceasta a autorizat ∫ederea refugiatului pe teritoriul s„u pe
o durat„ care dep„∫e∫te valabilitatea titlului de c„l„torie,
exclusiv Ón scop de studii sau de peg„tire.
Spania nu va accepta o cerere de readmisie prezentat„
Ón baza dispozi˛iilor art. 4 paragraful 2.
Declara˛ie
Administra˛ia competent„ potrivit art. 7 este Direccion
General de Policia, Comisaria General de Documentacion,
Rafael Calvo 25, 28010 Madrid.
Suedia
Declara˛ie consemnat„ Óntr-o scrisoare a reprezentantului
permanent al Suediei din data de 5 noiembrie 1980,
Ónregistrat„ la Secretariatul General la 6 noiembrie 1980.
Originalul este Ón limba englez„.
Autoritatea competent„ potrivit art. 7 este Ministerul
Muncii (Arbetsmarknadsdepartementet).
Declara˛ie consemnat„ Óntr-o scrisoare a reprezentantului
permanent al Suediei din data de 4 octombrie 1988,
Ónregistrat„ la Secretariatul general la 6 octombrie 1988.
Originalul este Ón limba englez„.
Autoritatea competent„ men˛ionat„ la art. 7 din Acord
este: Statens invandrarverk, Box 6113, S—600 06 Norrkoping.
Elve˛ia
Declara˛ie consemnat„ Óntr-o scrisoare a Reprezentan˛ei
Permanente a Elve˛iei din data de 14 ianuarie 1986,
Ónregistrat„ la Secretariatul General la 16 ianuarie 1986.
Originalul este Ón limba francez„.
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Autoritatea competent„ men˛ionat„ la art. 7 din Acord
este Oficiul Federal al Poli˛iei, Diviziunea pentru refugia˛i
(Oficiul Federal al Poli˛iei face parte din Departamentul
Federal de Justi˛ie ∫i Poli˛ie).
Regatul Unit
Declara˛ie ∫i rezerv„ consemnate Ón instrumentul de
ratificare depus la 1 octombrie 1986. Originalul este Ón
limba englez„.
Declara˛ie
Articolul 12
Acordul este ratificat pentru Regatul Unit al Marii
Britanii ∫i Irlandei de Nord, Bailliage al Jersey, Bailliage al
Guernesey ∫i Insula Man.
Rezerv„
Articolul 2 paragraful 1
Acordul este ratificat cu rezerva — f„cut„, de asemenea,
pentru Bailliages al Jersey ∫i al Guernesey ∫i Insula Man —
ca, Ón conformitate cu dispozi˛iile paragrafului 1 al art. 14
din Acord, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de
Nord s„ declare c„, Ón ceea ce Ól prive∫te, transferul
responsabilit„˛ii conform paragrafului 1 al art. 2 din Acord
nu va fi aplicat pentru unicul motiv c„ acesta a autorizat
∫ederea refugiatului pe teritoriul s„u pe o durat„ care
dep„∫e∫te valabilitatea titlului de c„l„torie, exclusiv Ón scop
de studii sau de preg„tire.
Declara˛ie
consemnat„
Óntr-o
scrisoare
a
reprezentantului permanent al Regatului Unit din data de
29 septembrie 1986, remis„ Secretarului general cu ocazia
depunerii instrumentului de ratificare la data de
1 octombrie 1986. Originalul este Ón limba englez„.
Declara˛ie
Consemnat„ Óntr-o scrisoare a reprezentantului
permanent al Regatului Unit din data de 29 septembrie
1986, remis„ Secretarului general cu ocazia depunerii
instrumentului de ratificare la data de 1 octombrie 1986.
Originalul este Ón limba englez„.
Articolul 7
Administra˛ia competent„ pentru necesit„˛ile de
aplicare a Acordului este:
The Under Secretary of State, Immigration and
Nationality Department, Home Office, Lunar House,
Wellesley Road, GB—CROYDON CR9 2BY.
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IX. DREPT CIVIL

Seria Tratatelor europene nr. 58

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ŒN MATERIA ADOPﬁIEI DE COPII*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii.
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i, Ón vederea,
printre altele, a favoriz„rii programului lor social,
Consider‚nd c„, de∫i institu˛ia adop˛iei copiilor se
reg„se∫te Ón legisla˛ia tuturor statelor membre ale
Consiliului Europei, exist„ Ón aceste ˛„ri vederi divergente
asupra principiilor care ar trebui s„ guverneze adop˛ia,
precum ∫i deosebiri Ón privin˛a procedurii de adop˛ie ∫i a
efectelor juridice ale adop˛iei,
Consider‚nd c„ acceptarea de principii comune ∫i a
unor practici comune Ón ceea ce prive∫te adop˛ia copiilor
ar contribui la atenuarea dificult„˛ilor cauzate de aceste
divergen˛e ∫i ar permite Ón acela∫i timp promovarea
binelui copiilor care sunt adopta˛i,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:

PARTEA I
OBLIGAﬁII ™I C¬MP DE APLICARE
ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ asigure
conformitatea legisla˛iei sale cu dispozi˛iile p„r˛ii a II-a a
prezentei Conven˛ii ∫i s„ notifice Secretarului general al
Consiliului Europei m„surile luate Ón acest scop.
* Adoptat„

la Strasbourg Ón 24 aprilie 1967. A intrat Ón vigoare la 26 aprilie 1968.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 15 din 25 martie 1993, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 67 din 31 martie 1993.
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ARTICOLUL 2

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ ia Ón
considerare dispozi˛iile enun˛ate Ón partea a III-a a
prezentei Conven˛ii ∫i, dac„ le acord„ efect sau, dup„ ce le-a
acordat efect, Ónceteaz„ s„ mai acorde efect oric„reia
dintre dispozi˛ii, ea va trebui s„ notifice aceasta
Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 3

Prezenta Conven˛ie prive∫te numai institu˛ia juridic„ a
adop˛iei unui copil care, Ón momentul Ón care adoptatorul
solicit„ adop˛ia, nu a Ómplinit v‚rsta de 18 ani, nu este sau
nu a fost c„s„torit ∫i nu este socotit major.

PARTEA a II-a
DISPOZIﬁII PRINCIPALE
ARTICOLUL 4

Adop˛ia nu este valabil„ dec‚t dac„ este pronun˛at„ de
o autoritate judiciar„ sau administrativ„, denumit„ Ón
continuare autoritate competent„.
ARTICOLUL 5

1. Sub rezerva paragrafelor 2—4 ale prezentului articol,
adop˛ia nu este pronun˛at„ dec‚t dac„ cel pu˛in
consim˛„mintele urm„toare au fost acordate ∫i nu au fost
retrase:
a) consim˛„m‚ntul mamei ∫i, Ón cazul Ón care copilul
este legitim, cel al tat„lui s„u, dac„ nu exist„ nici tat„, nici
mam„ care s„ poat„ consim˛i, consim˛„m‚ntul oric„rei
persoane sau al oric„rui organism care ar fi abilitat s„
exercite drepturile p„rinte∫ti Ón aceast„ privin˛„.
2. Nu este permis autorit„˛ii competente:
a) de a renun˛a s„ ia consim˛„m‚ntului uneia dintre
persoanele vizate la paragraful 1 de mai sus; sau
b) de a trece peste refuzul consim˛„m‚ntul uneia
dintre persoanele sau organismele vizate la men˛ionatul
paragraf 1, dec‚t pentru motive excep˛ionale determinate
prin legisla˛ie.
3. Dac„ tat„l sau mama este lipsit„ de drepturile sale
p„rinte∫ti fa˛„ de copil sau, Ón orice caz, de dreptul de a
consim˛i la adop˛ie, legisla˛ia poate s„ prevad„ c„ nu se va
cere consim˛„m‚ntul s„u.
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4. Consim˛„m‚ntul unei mame la adop˛ia copilului s„u
nu va fi acceptat dec‚t dac„ este dat dup„ na∫tere, la
expirarea termenului prev„zut Ón legisla˛ie ∫i care nu
trebuie s„ fie mai mic de 6 s„pt„m‚ni sau, dac„ nu se
specific„ un termen, Ón momentul Ón care, potrivit avizului
autorit„˛ii competente, mama va fi putut s„ se
restabileasc„ Óndeajuns ca urmare a na∫terii.
5. Œn prezentul articol, se Ón˛elege prin tat„ ∫i mam„
persoanele care Ón mod legal sunt p„rin˛ii copilului.
ARTICOLUL 6

1. Legisla˛ia nu poate permite adop˛ia unui copil dec‚t
de c„tre dou„ persoane unite prin c„s„torie, fie c„ adopt„
simultan, fie succesiv, sau de c„tre un singur adoptator.
2. Legisla˛ia nu poate permite o nou„ adop˛ie a unui
copil dec‚t Óntr-unul sau mai multe din urm„toarele
cazuri:
a) c‚nd este vorba de un copil adoptiv al so˛ului
adoptatorului;
b) c‚nd precedentul adoptator a decedat;
c) c‚nd precedenta adop˛ie este anulat„;
d) c‚nd precedenta adop˛ie a Óncetat.
ARTICOLUL 7

1. Un copil nu poate fi adoptat dec‚t dac„ adoptatorul
a atins v‚rsta minim„ prescris„ Ón acest scop, aceast„
v‚rst„ neput‚nd fi mai mic„ de 21 de ani, nici mai mare
de 35 de ani.
2. Totu∫i legisla˛ia poate s„ prevad„ posibilitatea de
derogare de la condi˛ia v‚rstei minime:
a) dac„ adoptatorul este tat„l sau mama copilului; sau
b) ˛in‚nd seama de circumstan˛e excep˛ionale.
ARTICOLUL 8

1. Autoritatea competent„ nu va pronun˛a o adop˛ie
dec‚t dac„ ∫i-a format convingerea c„ adop˛ia va fi Ón
interesul copilului.
2. Œn fiecare caz autoritatea competent„ va da o
deosebit„ importan˛„, Ón a∫a fel Ónc‚t aceast„ adop˛ie s„-i
ofere copilului un c„min stabil ∫i armonios.
3. Ca regul„ general„, autoritatea competent„ nu va
considera Óndeplinite condi˛iile mai sus citate dac„
diferen˛a de v‚rst„ Óntre adoptator ∫i copil este sub cea
care separ„ Ón mod obi∫nuit p„rin˛ii de copiii lor.
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ARTICOLUL 9

1. Autoritatea competent„ nu va pronun˛a o adop˛ie
dec‚t dup„ o anchet„ corespunz„toare privind adoptatorul,
copilul ∫i familia sa.
2. Ancheta va trebui, corespunz„tor fiec„rui caz, s„
cuprind„, printre altele, urm„toarele elemente:
a) personalitatea, starea s„n„t„˛ii ∫i situa˛ia economic„
a adoptatorului, via˛a sa familial„, condi˛iile de locuit,
aptitudinea sa de educare a copilului;
b) motivele pentru care adoptatorul dore∫te s„ adopte
copilul;
c) motivele pentru care, Ón cazul Ón care numai unul
dintre cei doi so˛i solicit„ s„ adopte un copil, cel„lalt so˛
nu se asociaz„ la cerere;
d) potrivirea reciproc„ Óntre copil ∫i adoptator, durata
perioadei Ón care el a fost Óncredin˛at Ón grija sa;
e) personalitatea ∫i starea s„n„t„˛ii copilului; dac„ nu
exist„ interdic˛ie legal„, antecedentele copilului;
f) sentimentul copilului cu privire la adop˛ia propus„;
g) religia adoptatorului ∫i religia copilului, dac„ este
cazul.
3. Aceast„ anchet„ va trebui s„ fie Óncredin˛at„ unei
persoane sau unui organism recunoscut prin lege sau
agreat Ón acest scop de c„tre o autoritate judiciar„ sau
administrativ„. Ea va trebui, Ón m„sura posibilului, s„ fie
efectuat„ de lucr„tori sociali califica˛i Ón acest domeniu
prin preg„tirea sau experien˛a lor.
4. Dispozi˛iile prezentului articol nu afecteaz„ cu
nimic puterea ∫i obliga˛ia autorit„˛ii competente de a
ob˛ine toate informa˛iile sau dovezile care fac sau nu
obiectul anchetei ∫i pe care le consider„ ca put‚nd fi utile.
ARTICOLUL 10

1. Adop˛ia confer„ adoptatorului, cu privire la copilul
adoptat, drepturile ∫i Óndatoririle de orice natur„ care sunt
cele ale unui tat„ sau ale unei mame cu privire la copilul
s„u legitim.
Adop˛ia confer„ adoptatului fa˛„ de adoptator,
drepturile ∫i Óndatoririle de orice natur„ ale unui copil
legitim fa˛„ de tat„l sau de mama sa.
2. De Óndat„ ce se nasc drepturile ∫i Óndatoririle vizate
la paragraful 1 al prezentului articol, drepturile ∫i
Óndatoririle de aceea∫i natur„ dintre adoptat ∫i tat„l sau
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mama sa sau orice alt„ persoan„ sau organisme Ónceteaz„
s„ existe. Totu∫i, legisla˛ia poate prevedea ca so˛ul
adoptatorului s„-∫i p„streze drepturile ∫i Óndatoririle fa˛„
de adoptat, dac„ acesta este copilul s„u legitim, nelegitim
sau adoptiv.
Cu toate acestea, legisla˛ia poate men˛ine pentru
p„rin˛i obliga˛ia alimentar„ fa˛„ de copil, obliga˛ia de
Óntre˛inere, de a-i asigura o situa˛ie, de a-l Ónzestra, Ón
cazul Ón care adoptatorul nu aduce la Óndeplinire una
dintre aceste obliga˛ii.
3. Ca regul„ general„, adoptatul va putea fi Ón m„sur„
s„ dob‚ndeasc„ numele de familie al adoptatorului sau s„-l
adauge la propriul s„u nume de familie.
4. Dac„ un p„rinte firesc are drept de folosin˛„ asupra
bunurilor copilului s„u, dreptul de folosin˛„ al
adoptatorului asupra bunurilor adoptatului poate, Ón
pofida paragrafului 1 al prezentului articol, s„ fie limitat
prin legisla˛ie.
5. Œn materie succesoral„, Ón m„sura Ón care legisla˛ia
d„ copilului legitim un drept la succesiunea tat„lui sau
mamei sale, copilul adoptat este tratat Ón aceast„ privin˛„
la fel ca ∫i copilul legitim al adoptatorului.
ARTICOLUL 11

1. Dac„ copilul adoptat nu are, Ón cazul adop˛iei de
c„tre o singur„ persoan„, cet„˛enia adoptatorului sau, Ón
cazul adop˛iei de c„tre so˛i, cet„˛enia lor comun„, partea
contractant„ ai c„rei cet„˛eni sunt adoptatorul sau
adoptatorii va Ónlesni dob‚ndirea de c„tre copil a
cet„˛eniei acestora.
2. Pierderea cet„˛eniei, care ar putea rezulta din
adop˛ie, este subordonat„ posesiei sau dob‚ndirii unei alte
cet„˛enii.
ARTICOLUL 12

1. Num„rul de copii care pot fi adopta˛i de un singur
adoptator nu va fi limitat prin legisla˛ie.
2. Nu se va putea interzice prin legisla˛ie unei
persoane s„ adopte un copil pentru motivul c„ ea are sau
ar putea avea un copil legitim.
3. Dac„ adop˛ia Ómbun„t„˛e∫te situa˛ia juridic„ a
copilului, nu se va putea interzice prin legisla˛ie, unei
persoane, s„ adopte copilul s„u nelegitim.
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ARTICOLUL 13

1. At‚ta vreme c‚t adoptatul nu este major, adop˛ia nu
poate fi revocat„ dec‚t prin decizia unei autorit„˛i judiciare
sau administrative pentru motive grave ∫i numai dac„
revocarea pentru asemenea motive este admis„ prin legisla˛ie.
2. Paragraful precedent nu prive∫te cazurile Ón care:
a) adop˛ia este nul„;
b) adop˛ia nu Ónceteaz„ ca urmare a legitim„rii
adoptatului de c„tre adoptator.
ARTICOLUL 14

C‚nd anchetele efectuate pentru aplicarea art. 8 ∫i 9
din prezenta Conven˛ie se vor raporta la o persoan„ care
are sau a avut re∫edin˛a pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante, aceast„ parte contractant„ va face tot
posibilul ca informa˛iile necesare care Ói sunt cerute s„ fie
transmise f„r„ Ónt‚rziere. Autorit„˛ile pot comunica direct
Óntre ele Ón acest scop.
ARTICOLUL 15

Se vor lua m„suri pentru interzicerea oric„rui c‚∫tig
nejustificat provenind din Óncredin˛area unui copil Ón
vederea adop˛iei sale.
ARTICOLUL 16

Fiecare dintre p„r˛ile contractante p„streaz„ facultatea
de a adopta dispozi˛ii mai favorabile pentru copilul adoptat.

PARTEA a III-a
DISPOZIﬁII SUPLIMENTARE
ARTICOLUL 17

Adop˛ia nu poate fi pronun˛at„ dec‚t dac„ copilul a
fost Óncredin˛at Ón grija adoptatorilor o perioad„ Óndeajuns
de lung„ pentru ca autoritatea competent„ s„ poat„ Ón
mod ra˛ional s„ aprecieze rela˛iile care s-ar stabili Óntre ei,
dac„ adop˛ia ar fi pronun˛at„.
ARTICOLUL 18

Autorit„˛ile publice vor veghea la promovarea ∫i buna
func˛ionare a institu˛iilor publice sau private c„rora pot s„
se adreseze cei care doresc s„ adopte sau s„ fie adoptat un
copil, Ón vederea ob˛inerii de sprijin ∫i de sfaturi.
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ARTICOLUL 19

Aspectele sociale ∫i juridice ale adop˛iei vor figura Ón
programele de preg„tire a lucr„torilor sociali.
ARTICOLUL 20

1. Se vor lua m„suri ca o adop˛ie s„ poat„ interveni,
dac„ este cazul, f„r„ ca identitatea adoptatorului s„ fie
dezv„luit„ familiei copilului.
2. Se vor lua m„suri pentru a se reglementa sau a se
permite ca procedura adop˛iei s„ se desf„∫oare Ón ∫edin˛„
secret„.
3. Adoptatorul ∫i adoptatul vor putea ob˛ine
documente extrase din registrele publice, al c„ror con˛inut
atest„ faptul, data ∫i locul adoptatului, dar nu dezv„luie Ón
mod expres adop˛ia ∫i nici identitatea p„rin˛ilor fire∫ti.
4. Registrele publice vor fi ˛inute sau, cel pu˛in,
con˛inutul lor va fi reprodus Ón a∫a fel Ónc‚t persoanele
care nu au un interes legitim s„ nu poat„ afla faptul c„ o
persoan„ a fost adoptat„ sau, dac„ acest fapt este cunoscut,
identitatea p„rin˛ilor fire∫ti.

PARTEA a IV-a
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 21

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„ sau
acceptat„. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor
fi depuse pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului
Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau
de acceptare.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat semnatar
care o va ratifica sau accepta ulterior, dup„ 3 luni de la
data depunerii instrumentului s„u de ratificare sau de
acceptare.
ARTICOLUL 22

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii, Comitetul
Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat
nemembru al Consiliului s„ adere la prezenta Conven˛ie.
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2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei, a unui
instrument de aderare, care va produce efect dup„ 3 luni
de la data depunerii sale.
ARTICOLUL 23

1. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„turii sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u
de ratificare, de acceptare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile c„rora urmeaz„ s„ li se aplice
prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de aderare,
sau Ón orice alt moment urm„tor, s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat
Ón declara˛ie, ale c„rui rela˛ii interna˛ionale le asigur„ sau
pentru care este abilitat„ s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„ Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat prin aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 27 din prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 24

1. Orice parte contractant„, a c„rei legisla˛ie prevede
mai mult dec‚t o form„ de adop˛ie, va avea facultatea s„
aplice numai uneia dintre aceste forme dispozi˛iile
paragrafelor 1, 2, 3 ∫i 4 ale art. 10 din prezenta Conven˛ie
∫i paragrafelor 2 ∫i 3 ale art. 12.
2. Partea contractant„ care folose∫te aceast„ facultate o
va notifica Secretarului general al Consiliului Europei Ón
momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de
aderare, sau c‚nd va face o declara˛ie potrivit paragrafului 2
al art. 23 din prezenta Conven˛ie, ∫i va indica modalit„˛ile
de exercitare a acestei facult„˛i.
3. Aceast„ parte contractant„ poate pune cap„t
exercit„rii acestei facult„˛i; ea va aviza despre aceasta pe
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 25

1. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u
de ratificare, de acceptare sau de aderare, sau c‚nd va face
o declara˛ie potrivit paragrafului 2 al art. 23 din prezenta
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Conven˛ie, s„ formuleze cel mult dou„ rezerve cu privire
la dispozi˛iile p„r˛ii a II-a a acesteia.
Rezerve cu caracter general nu sunt permise; fiecare
rezerv„ nu poate fi formulat„ dec‚t cu privire la o singur„
dispozi˛ie.
Fiecare rezerv„ va avea efect timp de 5 ani cu Óncepere
de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii fa˛„ de
partea avut„ Ón vedere. Ea va putea fi reÓnnoit„ pentru
perioade succesive de c‚te 5 ani, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei
Ónaintea expir„rii fiec„rei perioade.
2. Fiecare parte contractant„ poate retrage, total sau Ón
parte, o rezerv„ f„cut„ de ea Ón temeiul paragrafului
precedent, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei ∫i care va produce efect la data
primirii sale.
ARTICOLUL 26

Fiecare parte contractant„ va comunica Secretarului
general al Consiliului Europei numele ∫i adresa autorit„˛ilor
c„rora li se pot transmite cererile prev„zute de art. 14.
ARTICOLUL 27

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare f„r„ limit„
de durat„.
2. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 28

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii potrivit art. 21;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 1;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 2;
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f) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafelor 2 ∫i 3 ale art. 23;
g) orice informa˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafelor 2 ∫i 3 ale art. 24;
h) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 din art. 25;
i) reÓnnoirea oric„rei rezerve, efectuat„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 1 din art. 25;
j) retragerea oric„rei rezerve, efectuat„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 25;
k) orice notificare formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 26;
l) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 27 ∫i data la care denun˛area va produce efect.
Drept pentru care subsemnatele, autorizate Ón acest
scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg, ast„zi, 24 aprilie 1967, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar, care se va depune Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica copie certificat„ conform
fiec„ruia dintre statele semnatare ∫i care ader„.

Seria Tratatelor europene nr. 85

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ASUPRA STATUTULUI JURIDIC
AL COPIILOR N√SCUﬁI ŒN AFARA C√S√TORIEI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ ˛elul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i, Ón special
favoriz‚nd adoptarea de reguli comune Ón domeniul
juridic,
Constat‚nd c„, Óntr-un mare num„r de state membre,
s-au efectuat sau sunt Óntreprinse eforturi pentru
*

Adoptat„ la Strasbourg la 15 octombrie 1975. A intrat Ón vigoare la 11 august 1978.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 101 din 16 septembrie 1992, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992.
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ameliorarea statutului juridic al copiilor n„scu˛i Ón afara
c„s„toriei, reduc‚ndu-se Ón acest scop diferen˛ele Óntre
statutul juridic al acestor copii ∫i cel al copiilor n„scu˛i din
c„s„torie, aceste diferen˛e defavoriz‚nd pe primii pe plan
juridic ∫i social,
Consider‚nd c„ Ón acest domeniu exist„ Ónc„ largi
disparit„˛i Ón drepturile statelor membre,
Convinse c„ condi˛ia copiilor n„scu˛i Ón afara
c„s„toriei trebuie s„ fie ameliorat„ ∫i c„ stabilirea de
anumite reguli comune privind statutul lor juridic ar
favoriza realizarea acestui obiectiv ∫i ar contribui Ón
acela∫i timp la o armonizare a legisla˛iilor statelor membre
Ón acest domeniu,
Consider‚nd, totu∫i, c„ este necesar„ aranjarea unor
etape progresive pentru acele State care estimeaz„ c„ nu
pot fi Ón m„sur„ s„ adopte imediat anumite reguli ale
prezentei Conven˛ii,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ asigure
conformitatea legisla˛iei sale cu dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii ∫i s„ notifice Secretarului general al Consiliului
Europei m„surile luate Ón acest scop.
ARTICOLUL 2

Filia˛ia matern„ a oric„rui copil n„scut Ón afara
c„s„toriei este stabilit„ prin simplul fapt al na∫terii
copilului.
ARTICOLUL 3

Filia˛ia patern„ a oric„rui copil n„scut Ón afara
c„s„toriei poate fi constatat„ sau stabilit„ prin
recunoa∫terea voluntar„ sau prin decizie juridic„.
ARTICOLUL 4

Recunoa∫terea voluntar„ a paternit„˛ii nu poate face
obiectul unei opozi˛ii sau contesta˛ii, c‚nd aceste
proceduri sunt prev„zute de legisla˛ia intern„, dec‚t Ón
cazul Ón care persoana care vrea s„ recunoasc„ sau care a
recunoscut copilul nu este din punct de vedere biologic
tat„l acestuia.
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ARTICOLUL 5

Œn ac˛iunile referitoare la filia˛ia patern„, probele
∫tiin˛ifice susceptibile s„ stabileasc„ sau s„ Óndep„rteze
paternitatea trebuie s„ fie admise.
ARTICOLUL 6

1. Tat„l ∫i mama unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei
au aceea∫i obliga˛ie de Óntre˛inere fa˛„ de acest copil ca ∫i
cea care exist„ fa˛„ de copilul n„scut Ón cadrul c„s„toriei.
2. C‚nd obliga˛ia de Óntre˛inere a unui copil n„scut din
c„s„torie incumb„ anumitor membri ai familiei tat„lui sau
mamei, copilul n„scut Ón afara c„s„toriei beneficiaz„ Ón
mod egal de aceast„ obliga˛ie.
ARTICOLUL 7

1. C‚nd filia˛ia unui copil n„scut Ón afara c„s„toriei
este stabilit„ fa˛„ de doi p„rin˛i, autoritatea p„rinteasc„ nu
poate fi atribuit„ automat numai tat„lui.
2. Autoritatea p„rinteasc„ trebuie s„ poat„ fi transferat„;
cazurile de transfer decurg din legisla˛ia intern„.
ARTICOLUL 8

C‚nd tat„l sau mama unui copil n„scut Ón afara
c„s„toriei nu are autoritatea p„rinteasc„ asupra acestui
copil sau supravegherea sa, acest p„rinte poate ob˛ine un
drept de vizit„ Ón cazurile corespunz„toare.
ARTICOLUL 9

Drepturile copilului n„scut Ón afara c„s„toriei la
succesiunea tat„lui ∫i mamei sale ∫i a membrilor familiilor
lor sunt acelea∫i ca ∫i Ón cazul Ón care s-ar fi n„scut Ón
timpul c„s„toriei.
ARTICOLUL 10

C„s„toria Óntre tat„l ∫i mama unui copil n„scut Ón
afara c„s„toriei confer„ acestui copil statutul juridic al
unui copil n„scut Ón timpul c„s„toriei.
ARTICOLUL 11

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„,
acceptat„ sau aprobat„. Instrumentele de ratificare,
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acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general
al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care o va ratifica, accepta
sau aproba ulterior, ea va intra Ón vigoare la trei luni dup„
data depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare
sau aprobare.
ARTICOLUL 12

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului s„ adere la
prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, la Secretarul
general al Consiliului Europei, a unui instrument de
aderare care va avea efect la trei luni dup„ data depunerii
sale.
ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile la care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau
aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii, prin declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt
teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i c„ruia el Ói asigur„
rela˛iile interna˛ionale sau pentru care este abilitat s„
hot„rasc„.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute de articolul 15 al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 14

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare sau c‚nd el va face o declara˛ie
conform paragrafului 2 al articolului 13 din prezenta
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Conven˛ie, s„ formuleze cel mult trei rezerve referitoare la
dispozi˛iile articolelor 2—10 ale acesteia.
Nu sunt admise rezerve cu caracter general; fiecare
rezerv„ nu poate avea ca obiect dec‚t o singur„ dispozi˛ie.
2. Fiecare rezerv„ va avea efect timp de cinci ani
Óncep‚nd de la intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
pentru fiecare parte implicat„. Ea va putea fi reÓnnoit„
pentru perioade succesive de cinci ani, printr-o declara˛ie
adresat„ Ónainte de expirarea fiec„rei perioade Secretarului
general al Consiliului Europei.
3. Orice parte contractant„ Ó∫i poate retrage, Ón
totalitate sau Ón parte, o rezerv„ formulat„ de ea Ón
virtutea paragrafelor precedente, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei ∫i care
va c„p„ta efect de la data primirii sale.
ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect dup„ ∫ase luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat care va fi
aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii conform articolului 11;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
articolului 1;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea paragrafelor 2 ∫i
3 ale articolului 13;
f) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al articolului 14;
g) reÓnnoirea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
paragrafului 2 al articolului 14;
h) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 3 al articolului 14;
i) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
articolului 15 ∫i data la care denun˛area va c„p„ta efect.
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Drept pentru care, subsemna˛ii, corespunz„tor
autoriza˛i Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg, la 15 octombrie 1975, Ón
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte av‚nd aceea∫i valoare,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus la arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va trimite o copie certificat„ conform„ acesteia
fiec„rui Stat semnatar ∫i aderent.

Seria Tratatelor europene nr. 105

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ASUPRA RECUNOA™TERII ™I EXECUT√RII
HOT√R¬RILOR ŒN MATERIE DE ŒNCREDINﬁARE
A COPIILOR ™I DE RESTABILIRE
A ŒNCREDINﬁ√RII COPIILOR*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei conven˛ii,
recunosc‚nd c„ Ón statele membre ale Consiliului
Europei luarea Ón considerare a interesului copilului este
de o importan˛„ decisiv„ Ón materie de hot„r‚ri privind
Óncredin˛area sa,
consider‚nd c„ instituirea de m„suri destinate
facilit„rii recunoa∫terii ∫i aplic„rii hot„r‚rilor privind
Óncredin˛area copilului va avea drept efect asigurarea unei
mai bune protec˛ii a interesului copiilor,
consider‚nd c„ este de dorit, Ón acest scop, s„ se
sublinieze c„ dreptul la vizit„ al p„rin˛ilor este corolarul
normal al dreptului la Óncredin˛are,
constat‚nd num„rul cresc‚nd al cazurilor Ón care unii
copii au fost deplasa˛i f„r„ drept peste o grani˛„
interna˛ional„ ∫i dificult„˛ile Ónt‚lnite pentru solu˛ionarea
Ón mod adecvat a problemelor ridicate de aceste cazuri,
dornice s„ introduc„ dispozi˛ii potrivite care s„
permit„ restabilirea Óncredin˛„rii copiilor atunci c‚nd
aceast„ Óncredin˛are a fost Óntrerupt„ Ón mod arbitrar,
* Adoptat„ la Luxemburg la 20 mai 1980.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Legea nr. 216 din 22 mai 2003, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003.
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convinse de oportunitatea de a lua, Ón acest scop,
m„surile adaptate la diferite nevoi ∫i la diferite
Ómprejur„ri,
dornice s„ stabileasc„ rela˛ii de cooperare judiciar„
Óntre autorit„˛ile lor,
au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Œn sensul prezentei conven˛ii, se Ón˛elege prin:
a) copil — o persoan„, indiferent de cet„˛enie, cu
condi˛ia s„ nu fi Ómplinit Ónc„ v‚rsta de 16 ani ∫i s„ nu
aib„ dreptul de a-∫i stabili ea Óns„∫i re∫edin˛a, conform
legii re∫edin˛ei obi∫nuite sau a cet„˛eniei ori conform legii
interne a statului solicitat;
b) autoritate — orice autoritate judiciar„ sau
administrativ„;
c) hot„r‚re referitoare la Óncredin˛are — orice hot„r‚re
a unei autorit„˛i, Ón m„sura Ón care decide asupra Óngrijirii
persoanei copilului, inclusiv dreptul de a-i stabili
re∫edin˛a, precum ∫i asupra dreptului la vizit„;
d) deplasare f„r„ drept — deplasarea unui copil peste o
grani˛„ interna˛ional„ prin Ónc„lcarea unei hot„r‚ri
referitoare la Óncredin˛area sa, pronun˛at„ Óntr-un stat
contractant ∫i executorie Óntr-un asemenea stat; de
asemenea, se consider„ deplasare f„r„ drept:
(i) neÓnapoierea unui copil peste o grani˛„
interna˛ional„ la Óncheierea perioadei exercit„rii
unui drept la vizit„ referitor la acel copil sau la
Óncheierea unei ∫ederi temporare pe un alt teritoriu
dec‚t cel Ón care se exercit„ Óncredin˛area sa;
(ii) o trecere declarat„ ulterior ilicit„ Ón sensul art. 12.

TITLUL I
Autorit„˛i centrale
ARTICOLUL 2

1. Fiecare stat contractant va desemna o autoritate
central„ care va exercita func˛iile prev„zute Ón prezenta
conven˛ie.
2. Statele federale ∫i statele Ón care mai multe sisteme
de drept sunt Ón vigoare au dreptul de a desemna mai
multe autorit„˛i centrale a c„ror competen˛„ o stabilesc.
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3. Orice desemnare efectuat„ prin aplicarea
prezentului articol trebuie s„ fie comunicat„ secretarului
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 3

1. Autorit„˛ile centrale ale statelor contractante trebuie
s„ coopereze Óntre ele ∫i s„ promoveze o Ón˛elegere Óntre
autorit„˛ile competente ale ˛„rilor respective. Ele trebuie
s„ ac˛ioneze cu toat„ promptitudinea necesar„.
2. Œn vederea facilit„rii aplic„rii prezentei conven˛ii,
autorit„˛ile centrale ale statelor contractante:
a) asigur„ transmiterea cererilor de informa˛ii care
provin de la autorit„˛ile competente ∫i care privesc
problemele de drept sau de fapt referitoare la procedurile
Ón curs;
b) Ó∫i comunic„ reciproc, la cerere, informa˛ii privind
dreptul lor referitor la Óncredin˛area copiilor ∫i la evolu˛ia lui;
c) se informeaz„ reciproc asupra dificult„˛ilor
susceptibile s„ apar„ cu prilejul aplic„rii conven˛iei ∫i se
str„duiesc s„ Ónl„ture, Ón m„sura posibilului, obstacolele
din calea aplic„rii ei.
ARTICOLUL 4

1. Orice persoan„ care a ob˛inut Óntr-un stat
contractant o hot„r‚re referitoare la Óncredin˛area unui
copil ∫i care dore∫te s„ ob˛in„ Óntr-un alt stat contractant
recunoa∫terea sau executarea acestei hot„r‚ri se poate
adresa Ón acest scop, prin cerere, autorit„˛ii centrale a
fiec„rui stat contractant.
2. Cererea trebuie s„ fie Ónso˛it„ de documentele
men˛ionate la art. 13.
3. Autoritatea central„ sesizat„, dac„ este alta dec‚t
autoritatea central„ a statului solicitat, transmite
documentele acesteia din urm„ pe cale direct„ ∫i f„r„
Ónt‚rziere.
4. Autoritatea central„ sesizat„ poate refuza interven˛ia
sa atunci c‚nd condi˛iile cerute de prezenta conven˛ie nu
sunt Óndeplinite Ón mod evident.
5. Autoritatea central„ sesizat„ Ól informeaz„ f„r„
Ónt‚rziere pe solicitant asupra solu˛ion„rii cererii sale.
ARTICOLUL 5

1. Autoritatea central„ a statului solicitat ia sau ordon„
Ón cel mai scurt termen toate dispozi˛iile pe care le
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consider„ potrivite, sesiz‚nd, dac„ este cazul, autorit„˛ile
sale competente, pentru:
a) a g„si locul unde se afl„ copilul;
b) a evita, Ón special prin m„surile provizorii necesare,
ca interesele copilului sau ale solicitantului s„ fie lezate;
c) a asigura recunoa∫terea sau executarea hot„r‚rii;
d) a asigura predarea copilului c„tre reclamant atunci
c‚nd se acord„ executarea hot„r‚rii;
e) a informa autoritatea solicitant„ asupra m„surilor
luate ∫i a solu˛iilor date.
2. Atunci c‚nd autoritatea central„ a statului solicitat
are motive s„ cread„ c„ copilul se afl„ pe teritoriul altui
stat contractant, ea transmite documentele autorit„˛ii
centrale a acestui stat, pe cale direct„ ∫i f„r„ Ónt‚rziere.
3. Cu excep˛ia cheltuielilor de repatriere, fiecare stat
contractant se angajeaz„ s„ nu cear„ de la solicitant nici o
plat„ pentru orice m„sur„ luat„ Ón contul acestuia Ón
temeiul paragrafului 1 al prezentului articol de autoritatea
central„ a acestui stat, inclusiv cheltuielile procesuale ∫i,
c‚nd este cazul, cheltuielile necesitate de participarea unui
avocat.
4. Dac„ recunoa∫terea sau executarea este refuzat„ ∫i
dac„ autoritatea central„ a statului solicitat consider„ c„
trebuie s„ dea curs cererii solicitantului de a introduce Ón
acest stat o ac˛iune pe fond, aceast„ autoritate pune totul
Ón aplicare pentru a asigura reprezentarea solicitantului Ón
aceast„ procedur„ Ón condi˛ii nu mai pu˛in favorabile
dec‚t cele de care poate beneficia o persoan„ care este
rezident„ ∫i cet„˛ean al acestui stat ∫i, Ón acest scop, poate
sesiza Ón special autorit„˛ile competente.
ARTICOLUL 6

1. Sub rezerva acordurilor private Óncheiate Óntre
autorit„˛ile centrale interesate ∫i a dispozi˛iilor
paragrafului 3 al prezentului articol:
a) comunic„rile adresate autorit„˛ii centrale a statului
solicitat sunt redactate Ón limba sau Ón una dintre limbile
oficiale ale acestui stat ori vor fi Ónso˛ite de o traducere Ón
aceast„ limb„;
b) autoritatea central„ a statului solicitat trebuie totu∫i
s„ accepte comunic„rile redactate Ón limba francez„ sau
englez„ ori Ónso˛ite de o traducere Ón una dintre aceste
limbi.
2. Comunic„rile emise de autoritatea central„ a
statului solicitat, inclusiv rezultatele anchetelor efectuate,
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pot fi redactate Ón limba sau Ón una dintre limbile oficiale
ale acestui stat ori Ón limba francez„ sau englez„.
3. Orice stat contractant poate exclude aplicarea Ón
Óntregime sau Ón parte a dispozi˛iilor paragrafului 1 lit. b)
al prezentului articol. Atunci c‚nd un stat contractant a
f„cut aceast„ rezerv„, orice alt stat contractant poate s„ o
aplice, de asemenea, Ón privin˛a acestui stat.
TITLUL II
Recunoa∫terea ∫i executarea hot„r‚rilor
∫i restabilirea Óncredin˛„rii copilului
ARTICOLUL 7

Hot„r‚rile referitoare la Óncredin˛are, pronun˛ate Óntrun stat contractant, sunt recunoscute ∫i, atunci c‚nd sunt
executorii Ón statul de origine, sunt puse Ón executare Ón
orice alt stat contractant.
ARTICOLUL 8

1. Œn caz de deplasare f„r„ drept, autoritatea central„ a
statului solicitat va trece imediat la restituirea copilului:
a) atunci c‚nd Ón momentul introducerii cererii Ón
statul Ón care hot„r‚rea a fost pronun˛at„ sau la data
deplas„rii f„r„ drept, dac„ aceasta a avut loc anterior,
copilul, precum ∫i p„rin˛ii s„i aveau numai cet„˛enia
acelui stat ∫i copilul avea re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul
statului men˛ionat; ∫i
b) c‚nd o autoritate central„ a fost sesizat„ asupra
cererii de restituire Ón termen de 6 luni Óncep‚nd de la
data deplas„rii f„r„ drept.
2. Dac„, conform legii statului solicitat, nu se pot
satisface dispozi˛iile paragrafului 1 al prezentului articol
f„r„ interven˛ia unei instan˛e, nici unul dintre motivele de
refuz prev„zute de prezenta conven˛ie nu se va aplica Ón
procedura judiciar„.
3. Dac„ un acord omologat de o autoritate competent„
a survenit Óntre persoana c„reia Ói este Óncredin˛at copilul
∫i o alt„ persoan„ pentru a-i acorda acesteia din urm„
dreptul la vizit„ ∫i c‚nd, la Óncheierea perioadei convenite,
copilul, fiind dus Ón str„in„tate, nu este restituit persoanei
care Ól avea Ón Óncredin˛are, se trece la restabilirea
dreptului la Óncredin˛are conform paragrafului 1 lit. b) ∫i
paragrafului 2 ale prezentului articol. Acela∫i lucru se face
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Ón cazul hot„r‚rii autorit„˛ii competente care acord„
acela∫i drept unei persoane care nu are Óncredin˛area
copilului.
ARTICOLUL 9

1. Œn alte cazuri de deplasare f„r„ drept dec‚t cele
prev„zute de art. 8 ∫i dac„ o autoritate central„ a fost
sesizat„ Ón termen de 6 luni Óncep‚nd de la data deplas„rii,
recunoa∫terea ∫i executarea nu pot fi refuzate dec‚t:
a) dac„, atunci c‚nd este vorba despre o hot„r‚re
pronun˛at„ Ón absen˛a p‚r‚tului sau a reprezentantului
s„u legal, cererea de chemare Ón judecat„ sau un act
echivalent nu a fost comunicat ori notificat reclamantului
potrivit legii sau Ón timp util pentru a se putea ap„ra;
totu∫i aceast„ absen˛„ a comunic„rii sau notific„rii nu va
constitui un motiv de refuz al recunoa∫terii sau execut„rii
atunci c‚nd comunicarea ori notificarea nu s-a produs
deoarece p‚r‚tul a t„inuit locul unde se g„se∫te persoana
care a ini˛iat ac˛iunea Ón statul de origine;
b) dac„, atunci c‚nd este vorba despre o hot„r‚re
pronun˛at„ Ón absen˛a p‚r‚tului sau a reprezentantului
s„u legal, competen˛a autorit„˛ii care a luat-o nu este
Óntemeiat„:
ii(i) pe re∫edin˛a obi∫nuit„ a p‚r‚tului; sau
i(ii) pe ultima re∫edin˛„ obi∫nuit„ comun„ a p„rin˛ilor
copilului, cu condi˛ia ca unul dintre ei s„ aib„ Ónc„
re∫edin˛a obi∫nuit„;
sau
(iii) pe re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului;
c) dac„ hot„r‚rea este incompatibil„ cu o hot„r‚re
referitoare la Óncredin˛are, devenit„ executorie Ón statul
solicitat Ónainte de deplasarea copilului, cu condi˛ia ca acel
copil s„ nu aib„ re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul statului
solicitant Ón anul ce preced„ deplasarea sa.
2. Dac„ nici o autoritate central„ nu a fost sesizat„,
dispozi˛iile paragrafului 1 al prezentului articol sunt
aplicabile atunci c‚nd recunoa∫terea ∫i executarea sunt
cerute Óntr-un termen de 6 luni Óncep‚nd de la deplasarea
f„r„ drept.
3. Œn nici un caz hot„r‚rea nu poate face obiectul unui
examen de fond.
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ARTICOLUL 10

1. Œn alte cazuri dec‚t cele prev„zute la art. 8 ∫i 9,
recunoa∫terea, precum ∫i executarea pot fi refuzate nu
numai din motivele prev„zute la art. 9, ci ∫i datorit„ unuia
dintre motivele urm„toare:
a) dac„ se constat„ c„ efectele hot„r‚rii sunt clar
incompatibile cu principiile fundamentale de drept ce
ac˛ioneaz„ asupra familiei ∫i copiilor Ón statul solicitat;
b) dac„ se constat„ c„ din cauza schimb„rii
Ómprejur„rilor care includ trecerea timpului, dar exclud
simpla schimbare a re∫edin˛ei copilului Ón urma unei
deplas„ri f„r„ drept, efectele hot„r‚rii de baz„ nu mai sunt
conforme interesului copilului;
c) dac„ Ón momentul introducerii ac˛iunii Ón statul de
origine:
i(i) copilul avea cet„˛enia statului solicitat sau
re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón acest stat, Ón timp ce nici
una dintre aceste leg„turi nu exist„ cu statul de
origine;
(ii) copilul avea Ón acela∫i timp cet„˛enia statului de
origine ∫i a statului solicitat ∫i re∫edin˛a sa
obi∫nuit„ Ón statul solicitat;
d) dac„ hot„r‚rea este incompatibil„ cu o hot„r‚re
pronun˛at„ fie Ón statul solicitat, fie Óntr-un stat ter˛, fiind
executorie Ón statul solicitat, Ón urma unei proceduri
ini˛iate Ónainte de introducerea cererii de recunoa∫tere sau
de executare ∫i dac„ refuzul este conform interesului
copilului.
2. Œn acelea∫i cazuri procedura de recunoa∫tere,
precum ∫i procedura de executare pot fi suspendate
pentru unul dintre urm„toarele motive:
a) dac„ hot„r‚rea de origine face obiectul unui recurs
ordinar;
b) dac„ o procedur„ privind Óncredin˛area copilului,
ini˛iat„ Ónainte ca procedura Ón statul de origine s„ fie
introdus„, este Ón curs Ón statul solicitat;
c) dac„ o alt„ hot„r‚re referitoare la Óncredin˛area
copilului face obiectul unei proceduri de executare sau
oric„rei alte proceduri referitoare la recunoa∫terea acestei
hot„r‚ri.
ARTICOLUL 11

1. Hot„r‚rile asupra dreptului la vizit„ ∫i dispozi˛iile
hot„r‚rilor referitoare la Óncredin˛are care privesc dreptul
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la vizit„ sunt recunoscute ∫i puse Ón executare Ón acelea∫i
condi˛ii ca celelalte hot„r‚ri referitoare la Óncredin˛are.
2. Totu∫i autoritatea competent„ a statului solicitat
poate stabili modalit„˛ile de aplicare ∫i de exercitare a
dreptului la vizit„, ˛in‚nd cont Ón special de angajamentele
luate de p„r˛i pe aceast„ tem„.
3. Atunci c‚nd nu s-a hot„r‚t asupra dreptului la vizit„
sau c‚nd recunoa∫terea ori executarea hot„r‚rii referitoare
la Óncredin˛are este refuzat„, autoritatea central„ a statului
solicitat poate sesiza autorit„˛ile sale competente pentru a
decide asupra dreptului la vizit„, la cererea persoanei care
invoc„ acest drept.
ARTICOLUL 12

Atunci c‚nd, la data la care copilul este deplasat peste
o grani˛„ interna˛ional„, nu exist„ o hot„r‚re executorie
asupra Óncredin˛„rii pronun˛at„ Óntr-un stat contractant,
dispozi˛iile prezentei conven˛ii se aplic„ la orice hot„r‚re
ulterioar„ referitoare la Óncredin˛area acestui copil ∫i care
declar„ deplasarea ilegal„, pronun˛at„ Óntr-un stat
contractant la cererea oric„rei persoane interesate.
TITLUL III
Procedura
ARTICOLUL 13

1. Cererea privind recunoa∫terea sau executarea Óntrun alt stat contractant a unei decizii referitoare la
Óncredin˛are trebuie s„ fie Ónso˛it„:
a) de un document care abiliteaz„ autoritatea central„
a statului solicitat s„ ac˛ioneze Ón numele reclamantului
sau s„ desemneze Ón acest scop un alt reprezentant;
b) de un exemplar al hot„r‚rii care reune∫te condi˛iile
necesare autenticit„˛ii sale;
c) c‚nd este vorba despre o hot„r‚re pronun˛at„ Ón
absen˛a p‚r‚tului sau a reprezentantului s„u legal, de
orice document de natur„ s„ stabileasc„ faptul c„ cererea
de chemare Ón judecat„ sau un act echivalent a fost
comunicat ori notificat, potrivit legii, p‚r‚tului;
d) dac„ este cazul, de orice document care stabile∫te
c„, conform legii statului de origine, decizia este
executorie;
e) dac„ este posibil, de un raport indic‚nd locul Ón care
s-ar putea afla copilul Ón statul solicitat;
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f) de propuneri asupra modalit„˛ilor de restabilire a
Óncredin˛„rii copilului.
2. Documentele men˛ionate mai sus trebuie s„ fie
Ónso˛ite, dac„ este cazul, de o traducere conform regulilor
prev„zute la art. 6.
ARTICOLUL 14

Orice stat contractant aplic„ pentru recunoa∫terea ∫i
executarea unei hot„r‚ri referitoare la Óncredin˛are o
procedur„ simpl„ ∫i rapid„. Œn acest scop el vegheaz„ ca
cererea de exequatur s„ poat„ fi introdus„ Ón temeiul unei
simple cereri.
ARTICOLUL 15

1. Œnainte de a decide asupra aplic„rii paragrafului 1
lit. b) al art. 10, autoritatea reprezent‚nd statul solicitat:
a) trebuie s„ ia cuno∫tin˛„ de punctul de vedere al
copilului, except‚nd cazul c‚nd exist„ o imposibilitate
practic„, Ón special Ón privin˛a v‚rstei ∫i capacit„˛ii de
discern„m‚nt a acestuia; ∫i
b) poate cere efectuarea de anchete potrivite.
2. Cheltuielile anchetelor efectuate Óntr-un stat
contractant revin statului Ón care sunt efectuate.
3. Cererile de anchet„ ∫i rezultatele lor pot fi adresate
autorit„˛ii respective prin intermediul autorit„˛ilor
centrale.
ARTICOLUL 16

Pentru atingerea scopurilor prezentei conven˛ii, nici o
legalizare sau formalitate similar„ nu poate fi cerut„.
TITLUL IV
Rezerve
ARTICOLUL 17

1. Orice stat contractant poate face o rezerv„ conform
c„reia, Ón cazurile prev„zute la art. 8 ∫i 9 sau la unul
dintre aceste articole, recunoa∫terea ∫i executarea
hot„r‚rilor referitoare la Óncredin˛are vor putea fi refuzate
pentru acele motive prev„zute la art. 10 care vor fi
indicate Ón rezerv„.
2. Recunoa∫terea ∫i executarea hot„r‚rilor pronun˛ate
Óntr-un stat contractant, care au f„cut rezerva prev„zut„ la
paragraful 1 al prezentului articol, pot fi refuzate Ón orice
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alt stat contractant pentru unul dintre motivele adi˛ionale
indicate Ón aceast„ rezerv„.
ARTICOLUL 18

Orice stat contractant poate face rezerva conform
c„reia nu este legat de dispozi˛iile art. 12. Dispozi˛iile
prezentei conven˛ii nu se aplic„ hot„r‚rilor prev„zute la
art. 12 care au fost pronun˛ate Óntr-un stat contractant care
a f„cut aceast„ rezerv„.
TITLUL V
Alte instrumente
ARTICOLUL 19

Prezenta conven˛ie nu Ómpiedic„ invocarea unui alt
instrument interna˛ional care leag„ statul de origine de
statul solicitat sau a dreptului cutumiar al statului solicitat
pentru a ob˛ine recunoa∫terea ori executarea unei sentin˛e.
ARTICOLUL 20

1. Prezenta conven˛ie nu aduce atingere angajamentelor pe care un stat contractant ∫i le poate asuma fa˛„
de un stat necontractant Ón temeiul unui instrument
interna˛ional privind materiile reglementate de prezenta
conven˛ie.
2. Atunci c‚nd dou„ sau mai multe state contractante
au stabilit ori sunt Ón curs s„ stabileasc„ o legisla˛ie
uniform„ Ón domeniul Óncredin˛„rii copiilor sau un sistem
deosebit de recunoa∫tere ori de executare a hot„r‚rilor Ón
acest domeniu, vor avea dreptul s„ aplice Óntre ele aceast„
legisla˛ie sau acest sistem, Ón locul prezentei conven˛ii ori
al oric„rei p„r˛i a acesteia. Pentru a se prevala de aceast„
dispozi˛ie, aceste state vor trebui s„ notifice decizia lor
secretarului general al Consiliului Europei. Orice
modificare sau revocare a acestei hot„r‚ri trebuie, de
asemenea, s„ fie notificat„.
TITLUL VI
Clauze finale
ARTICOLUL 21

Prezenta conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
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accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 22

1. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
data la care 3 state membre ale Consiliului Europei Ó∫i vor
fi dat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin conven˛ie
conform dispozi˛iilor art. 21.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 23

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la prezenta conven˛ie printr-o hot„r‚re luat„ cu
majoritatea de voturi prev„zut„ la art. 20 lit. d) din statut
∫i Ón unanimitate de reprezentan˛ii statelor contractante
av‚nd drept de a face parte din comitet.
2. Pentru orice stat care ader„, conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 24

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul ori
teritoriile c„rora li se va aplica prezenta conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment succesiv,
printr-o declara˛ie adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
conven˛ii la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón privin˛a acestui teritoriu
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de 3 luni de la data primirii declara˛iei de c„tre secretarul
general.
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3. Orice declara˛ie dat„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ secretarului general. Retragerea va avea
efect din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 6 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
secretarul general.
ARTICOLUL 25

1. Un stat care cuprinde dou„ sau mai multe unit„˛i
teritoriale Ón care sisteme de drept diferite se aplic„ Ón
materie de Óncredin˛are a copiilor ∫i de recunoa∫tere ∫i
executare a hot„r‚rilor referitoare la Óncredin˛are poate, Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„
prezenta conven˛ie se va aplica la toate acele unit„˛i
teritoriale ori la una sau mai multe dintre ele.
2. El poate, Ón orice moment dup„ aceea, printr-o
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei conven˛ii la orice
alt„ unitate teritorial„ desemnat„ Ón declara˛ie. Conven˛ia
va intra Ón vigoare fa˛„ de aceast„ unitate teritorial„ Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de
3 luni de la data primirii declara˛iei de c„tre secretarul
general.
3. Orice declara˛ie dat„ Ón temeiul celor dou„ paragrafe
precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
unitate teritorial„ desemnat„ Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ secretarului general. Retragerea va avea
efect din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 6 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
secretarul general.
ARTICOLUL 26

1. Œn privin˛a unui stat care, Ón materie de Óncredin˛are
a copiilor, are dou„ sau mai multe sisteme de drept de
aplicare teritorial„:
a) referirea la legea re∫edin˛ei obi∫nuite sau a
cet„˛eniei unei persoane trebuie s„ fie Ón˛eleas„ ca referire
la sistemul de drept stabilit de reguli Ón vigoare Ón acest
stat sau, Ón lipsa acestor reguli, la sistemul cu care
persoana respectiv„ are leg„turile cele mai str‚nse;
b) referirea la un stat de origine sau la un stat solicitat
trebuie s„ fie Ón˛eleas„, dup„ caz, ca referire la unitatea
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teritorial„ Ón care hot„r‚rea a fost pronun˛at„ sau la
unitatea teritorial„ Ón care recunoa∫terea ori executarea
hot„r‚rii sau restabilirea Óncredin˛„rii este cerut„.
2. Paragraful 1 lit. a) al prezentului articol se aplic„, de
asemenea, mutatis mutandis la statele care, Ón materie de
Óncredin˛are a copiilor, au dou„ sau mai multe sisteme de
drept de aplicare personal„.
ARTICOLUL 27

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ uzeaz„
de una sau mai multe rezerve ce figureaz„ la paragraful 3
al art. 6, la art. 17 ∫i la art. 18. Nu este admis„ nici o alt„
rezerv„.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón
temeiul paragrafului precedent poate s„ o retrag„ Ón
Óntregime sau par˛ial, adres‚nd o notificare secretarului
general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect de
la data primirii notific„rii de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 28

La sf‚r∫itul celui de-al treilea an care urmeaz„ datei
intr„rii Ón vigoare a prezentei conven˛ii ∫i, la ini˛iativa sa,
Ón orice alt moment dup„ aceast„ dat„, secretarul general
al Consiliului Europei va invita reprezentan˛ii autorit„˛ilor
centrale desemnate de statele contractante s„ se reuneasc„
Ón vederea studierii ∫i facilit„rii func˛ion„rii conven˛iei.
Orice stat membru al Consiliului Europei care nu este
parte la conven˛ie va putea fi reprezentat de un
observator. Lucr„rile fiec„reia dintre aceste reuniuni vor
face obiectul unui raport care va fi adresat spre informare
Comitetului de Mini∫tri al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 29

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta conven˛ie, adres‚nd o notificare secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect din prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre secretarul general.
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ARTICOLUL 30

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei conven˛ii
conform art. 22, 23, 24 ∫i 25;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, autoriza˛i Ón acest scop, au
semnat prezenta conven˛ie.
Adoptat„ la Luxembourg la 20 mai 1980, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus la
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copia conform„ fiec„ruia
dintre statele membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui
alt stat invitat s„ adere la prezenta conven˛ie.

Seria Tratatelor europene nr. 62

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ŒN DOMENIUL INFORMAﬁIEI ASUPRA
DREPTULUI STR√IN*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este acela
de a realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Convinse c„ stabilirea unui sistem de asisten˛„
reciproc„ interna˛ional„ Ón vederea facilit„rii ob˛inerii de
c„tre autorit„˛ile judiciare a informa˛iilor asupra dreptului
str„in va contribui la atingerea acestui scop,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
*

Adoptat„ la Londra Ón 7 iunie 1968. A intrat Ón vigoare la 17 decembrie 1969.
Rom‚nia a aderat la Conven˛ie prin Hot„r‚rea Guvernului Rom‚niei nr. 153 din 7 martie
1991, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 63 bis din 26 martie 1991.
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ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare a Conven˛iei
1. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i transmit„,
conform dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii, informa˛ii
privind dreptul lor Ón domeniul civil ∫i comercial, precum
∫i Ón domeniul procedurii civile ∫i comerciale ∫i al
organiz„rii judiciare.
2. Totu∫i, dou„ sau mai multe p„r˛i contractante vor
putea, Ón ceea ce le prive∫te, s„ extind„ sfera de aplicare a
prezentei Conven˛ii ∫i Ón alte domenii dec‚t cele
men˛ionate Ón paragraful precedent. Textul unei astfel de
Ón˛elegeri va fi comunicat Secretarului general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 2

Organe na˛ionale de leg„tur„
1. Pentru aplicarea prezentei Conven˛ii, fiecare parte
contractant„ va crea sau va desemna un organ unic (numit Ón
continuare organ primitor), care va avea urm„toarele sarcini:
a) de a primi cererile de informa˛ii prev„zute de
paragraful 1 al art. 1, care provin din partea unei alte p„r˛i
contractante;
b) de a da curs acestor cereri, conform art. 6.
Acest organ poate fi un compartiment ministerial sau
un alt organ de stat.
2. Fiecare parte contractant„ va putea crea sau
desemna unul sau mai multe organe (denumite Ón
continuare organe transmi˛„toare), Óns„rcinate cu primirea
cererilor de informa˛ii din partea autorit„˛ilor sale
judiciare ∫i cu transmiterea lor c„tre organul primitor,
str„in, competent. Organul primitor va putea fi desemnat
∫i ca organ transmi˛„tor.
3. Fiecare parte contractant„ va comunica Secretarului
general al Consiliului Europei denumirea ∫i adresa
oraganului s„u primitor ∫i, dac„ este cazul, pe cele ale
organului/organelor sale transmi˛„toare.
ARTICOLUL 3

Autorit„˛ile abilitate s„ formuleze cererea de informa˛ii
1. Cererea de informa˛ii va trebui s„ emane
Óntotdeauna de la o autoritate judiciar„, chiar dac„ nu a
fost formulat„ de aceasta. Cererea va putea fi f„cut„ numai
atunci c‚nd un proces a fost deja pornit.
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2. Orice parte contractant„ va putea, dac„ nu ∫i-a creat
sau desemnat organele transmi˛„toare, s„ indice, prin
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, acele organe ale sale pe care le consider„ drept
autoritate judiciar„, Ón sensul paragrafului precedent.
3. Dou„ sau mai multe p„r˛i contractante vor putea
conveni, Ón ceea ce le prive∫te, s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii la cereri provenind de la alte autorit„˛i
dec‚t cele judiciare. Textul unui astfel de acord va fi
comunicat Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 4

Con˛inutul cererii de informa˛ii
1. Œn cererea de informa˛ii se vor indica autoritatea
judiciar„ de la care eman„, precum ∫i natura procesului.
Œn cerere se vor preciza, c‚t mai exact posibil, punctele cu
privire la care se cere informa˛ia referitoare la dreptul
statului c„ruia i se adreseaz„ cererea ∫i, Ón cazul Ón care ar
exista mai multe sisteme juridice Ón statul solicitat,
sistemul Ón leg„tur„ cu care se cer informa˛iile.
2. La cerere se va ad„uga o expunere a datelor
necesare at‚t pentru o Ón˛elegere corect„, c‚t ∫i pentru
formularea unui r„spuns exact ∫i precis; se vor putea
anexa copii de pe documente, Ón cazul Ón care acestea ar
putea fi necesare pentru clarificarea Ón˛elesului cererii.
3. Cererea va putea s„ includ„ Óntreb„ri ∫i din alte
domenii dec‚t cele men˛ionate Ón art. 1 paragraful 1, dac„
sunt legate de punctele principale ale cererii.
4. C‚nd cererea nu este formulat„ de c„tre o autoritate
judiciar„, ea va fi Ónso˛it„ de o decizie din partea
autorit„˛ii judiciare care a aprobat-o.
ARTICOLUL 5

Transmiterea cererii de informa˛ii
Cererea de informa˛ii va fi adresat„ direct organului
primitor al statului solicitat de c„tre un organ transmi˛„tor
sau, Ón lipsa unui asemenea organ, de c„tre autoritatea
judiciar„ de la care eman„.
ARTICOLUL 6

Autorit„˛i Ómputernicite s„ r„spund„
1. Organul primitor sesizat cu o cerere de informa˛ii
va putea fie s„ formuleze el Ónsu∫i r„spunsul, fie s„
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transmit„ cererea unui alt organ de stat sau oficial, care va
formula r„spunsul.
2. Organul primitor va putea, Ón cazuri justificate sau
din motive de organizare administrativ„, s„ transmit„
cererea c„tre un organism privat sau c„tre un jurist
calificat, care va formula r„spuns.
3. Œn cazul Ón care aplicarea prevederilor paragrafului
precedent este de natur„ s„ implice cheltuieli, organul
primitor, Ónainte de a efectua transmiterea vizat„ de acel
paragraf, va indica autorit„˛ii de la care eman„ cererea,
organismul privat sau juri∫tii c„rora li se va transmite
cererea; Ón acest caz, organul primitor va face, Ón m„sura
posibilit„˛ilor, o informare cu privire la costul probabil ∫i
va cere consim˛„m‚ntul autorit„˛ii care a adresat cererea.
ARTICOLUL 7

Con˛inutul r„spunsului
R„spunsul va trebui s„ aib„ drept scop informarea
autorit„˛ii de la care eman„ cererea, Ón mod obiectiv ∫i
impar˛ial, asupra dreptului statului solicitat. R„spunsul va
cuprinde, dup„ caz, texte de legi, regulamente ∫i decizii
judiciare. El va fi Ónso˛it, Ón m„sura considerat„ necesar„
pentru o bun„ informare a solicitantului, de documente
complementare, precum extrase din lucr„ri de doctrin„ ∫i
lucr„ri preg„titoare. El va putea fi Ónso˛it, eventual, de
comentarii explicative.
ARTICOLUL 8

Efectele r„spunsului
Informa˛iile cuprinse Ón r„spuns nu oblig„ autoritatea
judiciar„ de la care eman„ cererea.
ARTICOLUL 9

Comunicarea r„spunsului
Organul primitor va comunica r„spunsul fie organului
transmi˛„tor, dac„ cererea i-a fost transmis„ de c„tre acesta,
fie autorit„˛ii judiciare, dac„ aceasta l-a sesizat direct.
ARTICOLUL 10

Obliga˛ia de a r„spunde
1. Organul primitor c„ruia i-a fost adresat„ o cerere de
informa˛ii are obliga˛ia, sub rezerva dispozi˛iilor art. 11,
de a-i da curs, conform dispozi˛iilor art. 6.
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2. Œn cazul Ón care r„spunsul nu este formulat de c„tre
Ónsu∫i organul primitor, acesta r„m‚ne totu∫i obligat s„
vegheze ca r„spunsul s„ fie transmis Ón condi˛iile
prev„zute la art. 12.
ARTICOLUL 11

Excep˛ii de la obliga˛ia de a r„spunde
Statul solicitat va putea s„ refuze a da curs cererii de
informa˛ii, atunci c‚nd interesele sale sunt afectate de
litigiul care a ocazionat formularea cererii sau atunci c‚nd
consider„ c„ r„spunsul ar fi de natur„ s„ aduc„ atingere
suveranit„˛ii sau securit„˛ii sale.
ARTICOLUL 12

Termenul de r„spuns
R„spunsul la o cerere de informa˛ii trebuie dat c‚t mai
repede posibil. Totu∫i, dac„ elaborarea r„spunsului
necesit„ un timp mai lung, organul primitor va informa
despre aceasta autoritatea sr„in„ care a f„cut cererea,
preciz‚nd totodat„, dac„ este cu putin˛„, data la care va
putea fi comunicat r„spunsul.
ARTICOLUL 13

Informa˛ii complementare
1. Organul primitor, precum ∫i organul sau persoana
Óns„rcinat„ de acesta, conform art. 6, s„ furnizeze
r„spunsul, vor putea cere autorit„˛ii de la care eman„
cererea informa˛iile complementare pe care le consider„
necesare pentru elaborarea r„spunsului.
2. Cererea de informa˛ii complementare va fi
transmis„ de organul primitor pe calea prev„zut„ de art. 9
pentru comunicarea r„spunsului.
ARTICOLUL 14

Limbi
1. Cererea de informa˛ii ∫i anexele sale vor fi redactate
Ón limba sau Ón limbile oficiale ale statului solicitat sau vor
fi Ónso˛ite de o traducere Ón aceast„ limb„. R„spunsul va fi
redactat Ón limba statului solicitat.
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2. Totu∫i, dou„ sau mai multe p„r˛i contractante vor
putea conveni, Ón ceea ce le prive∫te, derogarea de la
dispozi˛iile paragrafului precedent.
ARTICOLUL 15

Cheltuieli
1. R„spunsul nu trebuie s„ implice plata unor taxe sau
cheltuieli de nici o natur„, cu excep˛ia celor men˛ionate Ón
paragraful 3 al art. 6, car vor fi suportate de statul de la
care eman„ cererea.
2. Totu∫i, dou„ sau mai multe p„r˛i contractante vor
putea conveni, Ón ceea ce le prive∫te, derogarea de la
dispozi˛iile paragrafului precedent.
ARTICOLUL 16

State federale
Œn statele federale, func˛iile organului primitor, altele
dec‚t cele exercitate Ón conformitate cu prevederile art. 2
paragraful 1 lit. a), vor putea fi atribuite, din motive de
ordin constitu˛ional, altor organe de stat.
ARTICOLUL 17

Intrarea Ón vigoare a Conven˛iei
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre a fi semnat„ de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi
ratificat„ sau acceptat„. Instrumentele ratific„rii sau accept„rii
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la trei luni dup„ data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau
acceptare.
3. Œn privin˛a oric„rui stat semnatar care o va ratifica
sau accepta ulterior, Conven˛ia va intra Ón vigoare la trei
luni dup„ data depunerii instrumentului s„u de ratificare
sau acceptare.
ARTICOLUL 18

Aderarea unui stat care nu este membru al Consiliului
Europei
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul de mini∫tri al Consiliului Europei va putea
invita orice stat, care nu este membru al Consiliului
Europei, s„ adere la prezenta Conven˛ie.
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2. Aderarea se va efectua prin depunerea, la Secretarul
general al Consiliului Europei, a unui instrument de
aderare care va produce efect dup„ trei luni de la data
depunerii sale.
ARTICOLUL 19

Sfera teritorial„ a Conven˛iei
1. Oricare parte contractant„ poate desemna, Ón
momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare,
teritoriul sau teritoriile unde se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Oricare parte contractant„ poate, Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare
sau de aderare, sau Ón orice alt moment ulterior, s„
extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, Ón
sensul includerii oric„rui alt teritoriu desemnat Ón
declara˛ie ∫i de ale c„rui rela˛ii interna˛ionale r„spunde
sau pentru care este Óndrept„˛it„ s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute de art. 20 al prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 20

Durata Conven˛iei ∫i denun˛area ei
1. Prezenta Conven˛ie r„m‚ne Ón vigoare pentru un
timp nelimitat.
2. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va produce efect dup„ ∫ase luni de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 21

Func˛iile Secretarului general al Consiliului Europei
Secretarul general al Consiliului Europei va Ón∫tiin˛a
statele membre ale Consiliului Europei ∫i toate statele care
au aderat la prezenta Conven˛ie, cu privire la:
a) toate semn„turile;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
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c) data intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
conform art. 17;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 1 paragraful 2, art. 2 paragraful 3, art. 3 paragraful 2
∫i art. 19 paragrafele 2 ∫i 3;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 20 ∫i data la care denun˛area va produce efect.
Drept pentru care subsemnatele, fiind autorizate Ón
acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Londra, la 7 iunie 1968, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copii conforme cu
originalul fiec„rui stat semnatar ∫i aderant.
Seria Tratatelor europene nr. 174

CONVENﬁIA CIVIL√
ASUPRA CORUPﬁIEI*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state
ale Comunit„˛ii Europene, semnatare ale prezentei
Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea unei uniuni mai str‚nse Óntre membrii s„i,
Con∫tiente de importan˛a Ónt„ririi cooper„rii
interna˛ionale Ón lupta Ómpotriva corup˛iei,
Subliniind faptul c„ corup˛ia reprezint„ o amenin˛are
grav„ pentru suprema˛ia dreptului, a democra˛iei ∫i a
drepturilor omului, echit„˛ii ∫i justi˛iei sociale, Ómpiedic„
dezvoltarea economic„ ∫i pune Ón pericol func˛ionarea
corect„ ∫i echitabil„ a economiilor de pia˛„,
Recunosc‚nd consecin˛ele negative ale corup˛iei
asupra persoanelor, Óntreprinderilor ∫i statelor, precum ∫i
asupra institu˛iilor interna˛ionale,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 4 noiembrie 1999.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 147 din 1 aprilie 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2002.
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Convinse de importan˛a contribu˛iei dreptului civil la
lupta Ómpotriva corup˛iei, mai ales prin facilitarea unei
desp„gubiri echitabile a persoanelor care au suferit o
pagub„,
Reamintind concluziile ∫i rezolu˛iile conferin˛elor
mini∫trilor europeni ai justi˛iei: a 19-a (Malta, 1994), a 21-a
(Republica Ceh„, 1997) ∫i a 22-a (Republica Moldova, 1999),
ﬁin‚nd seama de Programul de ac˛iune Ómpotriva
corup˛iei adoptat de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei noiembrie 1996,
ﬁin‚nd, de asemenea, seama de studiul referitor la
posibilitatea elabor„rii unei conven˛ii asupra ac˛iunilor
civile pentru repararea pagubelor rezult‚nd din fapte de
corup˛ie, aprobat„ de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei din februarie 1997,
Lu‚nd Ón considerare Rezolu˛ia (97) 24 cu privire la
cele 20 de principii directoare Ón lupta Ómpotriva corup˛iei
adoptat„ de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei Ón
noiembrie 1997, cu prilejul sesiunii 101, Rezolu˛ia (98) 7
cu privire la autorizarea cre„rii Acordului par˛ial ∫i l„rgit
pentru stabilirea îGrupului de state Ómpotriva corup˛iei“ —
GRECO adoptat„ de Comitetul Mini∫trilor al Consiliului
Europei Ón mai 1998, cu prilejul sesiunii sale 102, ∫i
Rezolu˛ia (99), 5 pentru Ónfiin˛area GRECO, adoptat„ la
1 mai 1999,
Reamintind Declara˛ia final„ ∫i Planul de ac˛iune
adoptat de ∫efii de stat ∫i de guvern din Consiliul Europei
cu prilejul celei de-a doua reuniuni la v‚rf de la
Strasbourg din octombrie 1997,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
M√SURI CARE URMEAZ√ S√ FIE LUATE
LA NIVEL NAﬁIONAL
ARTICOLUL 1

Obiect
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern, mijloace
eficiente Ón favoarea persoanelor care au suferit o pagub„
rezult‚nd dintr-un act de corup˛ie, cu scopul de a le
permite s„ Ó∫i apere drepturile ∫i interesele, inclusiv
posibilitatea ob˛inerii de daune-interese.
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ARTICOLUL 2

Definirea corup˛iei
Œn accep˛iunea prezentei Conven˛ii, prin corup˛ie se
Ón˛elege faptul de a solicita, de a oferi, de a da sau de a
accepta, direct ori indirect, un comision ilicit sau un alt
avantaj necuvenit ori promisiunea unui astfel de avantaj
necuvenit care afecteaz„ exerci˛iul normal al unei
func˛iuni sau comportamentul cerut beneficiarului
comisionului ilicit sau avantajului necuvenit ori
promisiunii unui astfel de avantaj necuvenit.
ARTICOLUL 3

Repararea prejudiciilor
1. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„
persoanele care au suferit un prejudiciu rezult‚nd dintr-un
act de corup˛ie dispun de o ac˛iune Ón vederea ob˛inerii
repara˛iei integrale a acestui prejudiciu.
2. Aceast„ repara˛ie se poate referi la pagubele
patrimoniale deja suferite, c‚∫tigul nerealizat ∫i
prejudiciile nepatrimoniale.
ARTICOLUL 4

Responsabilitatea
1. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„
pentru ca prejudiciul s„ poat„ fi reparat trebuie s„ fie
Óndeplinite urm„toarele condi˛ii:
I. p‚r‚tul a s„v‚r∫it sau a autorizat actul de corup˛ie
ori a omis s„ ia m„surile potrivite pentru prevenirea
actului de corup˛ie;
II. reclamantul a suferit o pagub„; ∫i
III. exist„ o leg„tur„ de cauzalitate Óntre actul de
corup˛ie ∫i prejudiciu.
2. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„, dac„ mai
mul˛i p‚r‚˛i r„spund pentru prejudiciul rezult‚nd din acela∫i
act de corup˛ie, ei vor r„spunde Ón solidar pentru acesta.
ARTICOLUL 5

Responsabilitatea statului
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern proceduri
corespunz„toare care s„ permit„ persoanelor care au
suferit un prejudiciu rezult‚nd dintr-un act de corup˛ie
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comis de unul dintre func˛ionarii s„i publici Ón exerci˛iul
func˛iilor sale s„ cear„ s„ fie desp„gubi˛i de c„tre stat sau,
Ón cazul Ón care partea nu este un stat, de c„tre autorit„˛ile
competente ale acestei p„r˛i.
ARTICOLUL 6

Vinov„˛ie concurent„
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„
repararea prejudiciilor poate fi redus„ sau eliminat„
˛in‚nd seama de circumstan˛ele dac„ reclamantul a
contribuit, din vina sa, la producerea prejudiciului sau la
agravarea lui.
ARTICOLUL 7

Termene
1. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„
ac˛iunea Ón repararea prejudiciului se prescrie la expirarea
unui termen de cel pu˛in 3 ani socoti˛i din ziua Ón care
persoana care a suferit un prejudiciu a avut cuno∫tin˛„ sau
ar fi trebuit Ón mod normal s„ aib„ cuno∫tin˛„ de prejudiciu
ori de actul de corup˛ie sau de identitatea persoanei
responsabile. Totu∫i aceast„ ac˛iune nu va putea fi
exercitat„ dup„ expirarea unui termen de cel pu˛in 10 ani
socoti˛i de la data la care actul de corup˛ie a fost comis.
2. Dreptul p„r˛ilor care reglementeaz„ suspendarea ∫i
Óntreruperea termenelor se aplic„, dup„ caz, termenelor
prev„zute Ón paragraful 1.
ARTICOLUL 8

Valabilitatea contractelor
1. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„ orice
contract sau orice clauz„ a unui contract al c„rui obiect
este un act de corup˛ie este lovit„ de nulitate.
2. Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern c„ orice
contractant al c„rui consim˛„m‚nt a fost viciat de un act de
corup˛ie poate cere tribunalului anularea acestui contract,
f„r„ prejudicierea dreptului s„u de a cere daune-interese.
ARTICOLUL 9

Protec˛ia salaria˛ilor
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern o protec˛ie
adecvat„ Ómpotriva oric„rei sanc˛iuni nejustificate fa˛„ de
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salaria˛ii care, de bun„-credin˛„ ∫i pe baz„ de suspiciuni
legitime, denun˛„ faptele de corup˛ie persoanelor sau
autorit„˛ilor responsabile.
ARTICOLUL 10

Stabilirea bilan˛ului ∫i verific„ri de conturi
1. Fiecare parte ia m„surile necesare Ón dreptul s„u
intern astfel Ónc‚t conturile anuale ale societ„˛ilor s„ fie
stabilite clar ∫i ca acestea s„ dea o imagine fidel„ asupra
situa˛iei financiare a societ„˛ii.
2. Œn scopul prevenirii actelor de corup˛ie fiecare parte
prevede Ón dreptul s„u intern ca persoanele Óns„rcinate cu
controlul conturilor s„ asigure c„ conturile anuale prezint„
o imagine fidel„ a situa˛iei financiare a societ„˛ii.
ARTICOLUL 11

Ob˛inerea probelor
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern proceduri
eficace pentru culegerea de probe Ón cadrul unei proceduri
civile consecutive unui act de corup˛ie.
ARTICOLUL 12

M„suri conservatorii
Fiecare parte prevede Ón dreptul s„u intern m„suri
judiciare conservatorii Ón vederea ap„r„rii drepturilor ∫i
intereselor p„r˛ilor Ón cursul procedurii civile consecutive
unui act de corup˛ie.

CAPITOLUL II
COOPERAREA INTERNAﬁIONAL√
™I CONTINUITATEA PUNERII ŒN APLICARE
ARTICOLUL 13

Cooperarea interna˛ional„
P„r˛ile coopereaz„ eficace Ón problemele referitoare la
procedurile civile Ón cauzele de corup˛ie, mai ales Ón ceea ce
prive∫te notificarea actelor, ob˛inerea de probe Ón str„in„tate,
competen˛a, recunoa∫terea ∫i executarea hot„r‚rilor str„ine
∫i cheltuielile, Ón conformitate cu dispozi˛iile instrumentelor
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interna˛ionale pertinente referitoare la cooperarea
interna˛ional„ Ón materie civil„ ∫i comercial„ la care ele sunt
p„r˛i, precum ∫i cu cele din dreptul lor intern.
ARTICOLUL 14

Continuitate
Grupul de state Ómpotriva corup˛iei (GRECO) asigur„
continuitatea punerii Ón aplicare a prezentei Conven˛ii de
c„tre p„r˛i.

CAPITOLUL III
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 15

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei, statelor care nu
sunt membre, care au participat la elaborarea sa, precum
∫i celor din Comunitatea European„.
2. Prezenta Conven˛ie va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Prezenta Conven˛ie va avea efect Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
la care 14 semnatari Ó∫i vor exprima consim˛„m‚ntul de a
fi parte la Conven˛ie, conform dispozi˛iilor paragrafului 1.
Un semnatar care nu este membru al Grupului de stat
Ómpotriva corup˛iei (GRECO) Ón momentul ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii va deveni automat membru Ón
ziua intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii.
4. Pentru orice semnatar care Ó∫i va exprima ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi parte la Conven˛ie, aceasta va intra
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni dup„ data exprim„rii consim˛„m‚ntului
s„u de a fi parte la Conven˛ie conform dispozi˛iilor
paragrafului 1. Orice semnatar care nu este membru al
Grupului de stat Ómpotriva corup˛iei (GRECO) Ón
momentul ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii va deveni
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automat membru Ón ziua intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, Ón ceea ce Ól prive∫te.
5. Modalit„˛i speciale de participare a Comunit„˛ii
Europene la Grupul de state Ómpotriva corup˛iei (GRECO)
vor fi determinate potrivit necesit„˛ilor, de comun acord
cu Comunitatea European„.
ARTICOLUL 16

Aderarea la Conven˛ie
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea, dup„
consultarea p„r˛ilor la Conven˛ie, s„ invite orice stat care nu
este membru al Consiliului Europei ∫i nu a participat la
elaborarea sa s„ adere la prezenta Conven˛ie printr-o decizie
luat„ cu majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) din Statutul
Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea reprezentan˛ilor
p„r˛ilor av‚nd dreptul de a face parte din Comitet.
2. Pentru orice stat care ader„ la Conven˛ie aceasta va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni dup„ data depunerii instrumentului
de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.
Orice stat care ader„ la prezenta Conven˛ie va deveni
automat membru al GRECO, dac„ nu este deja membru Ón
momentul ader„rii, Ón ziua intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, Ón ceea ce Ól prive∫te.
ARTICOLUL 17

Rezerve
Nici o rezerv„ nu este admis„ la dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 18

Aplicare teritorial„
1. Orice stat sau Comunitatea European„ va putea, Ón
momentul semn„rii ori Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, s„ desemneze teritoriul s„u ca fiind unul
dintre teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte va putea, Ón continuare, Ón orice
moment, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
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Conven˛ii la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare pentru acest teritoriu Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3
luni dup„ data primirii respectivei declara˛ii de Secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza celor dou„ paragrafe
precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data primirii respectivei
notific„ri de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 19

Rela˛ii cu alte instrumente ∫i acorduri
1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere drepturilor ∫i
obliga˛iilor decurg‚nd din instrumente interna˛ionale
multilaterale privind probleme speciale.
2. P„r˛ile la Conven˛ie vor putea Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la
problemele reglementate de prezenta Conven˛ie, cu scopul
de a completa sau de a Ónt„ri dispozi˛iile acesteia ori
pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le consacr„
sau, f„r„ prejudicierea obiectivelor ∫i principiilor prezentei
Conven˛ii, s„ se supun„ unor reguli Ón materie Ón cadrul
unui sistem special care este obligatoriu Ón momentul
deschiderii spre semnare a prezentei Conven˛ii.
3. Œn cazul Ón care dou„ sau mai mult de dou„ p„r˛i au
Óncheiat deja un acord ori un tratat asupra unei probleme
reglementate de prezenta Conven˛ie sau dac„ ele au
stabilit o alt„ modalitate a rela˛iilor lor Ón privin˛a acestei
probleme, ele vor avea facultatea de a aplica respectivul
acord, tratat sau aranjament Ón locul prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 20

Amendamente
1. Amendamentele la prezenta Conven˛ie pot fi
propuse de fiecare parte ∫i orice propunere va fi
comunicat„ de Secretarul general al Consiliului Europei,
statelor membre ale Consiliului Europei, statelor care nu
sunt membre, ce au participat la elaborarea acestei
Conven˛ii, Comunit„˛ii Europene, precum ∫i oric„rui stat
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care a aderat sau care a fost invitat s„ adere la prezenta
Conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 16.
2. Orice amendament propus de o parte este
comunicat Comitetului european de cooperare juridic„
(CDCJ) al Consiliul Europei, care prezint„ Comitetului
Mini∫trilor al Consiliului Europei avizul s„u asupra
amendamentului propus.
3. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei
examineaz„ amendamentul propus ∫i avizul prezentat de
Comitetul european de cooperare juridic„ (CDCJ) al
Consiliului Europei ∫i, dup„ consultarea p„r˛ilor la aceast„
Conven˛ie care nu sunt membre ale Consiliului Europei,
poate adopta amendamentul.
4. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
Mini∫trilor al Consiliului Europei conform paragrafului 3
este transmis p„r˛ilor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat conform paragrafului 3
va intra Ón vigoare Ón a treisprezecea zi dup„ ce toate
p„r˛ile Ól vor fi informat pe Secretarul general al
Consiliului Europei c„ l-au acceptat.
ARTICOLUL 21

Reglementarea diferendelor
1. Comitetul european de cooperare juridic„ (CDCJ) al
Consiliului Europei va fi informat asupra interpret„rii ∫i
aplic„rii prezentei Conven˛ii.
2. Œn caz de diferend Óntre p„r˛i asupra interpret„rii
sau aplic„rii prezentei Conven˛ii, ele se vor str„dui s„
ajung„ la o reglementare a diferendului prin negociere sau
prin orice alt mijloc pa∫nic, la alegerea lor, inclusiv prin
supunerea diferendului Comitetului european de
cooperare juridic„ (CDCJ) al Consiliului Europei unui
tribunal arbitral, care va lua decizii ce vor obliga p„r˛ile la
diferend, sau Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, potrivit unui
acord comun Óntre p„r˛ile contractante.
ARTICOLUL 22

Denun˛are
1. Fiecare parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie printr-o notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei.
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2. Denun˛area va avea efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 23

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i tuturor
celorlal˛i semnatari ∫i p„r˛i la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
conform art. 15 ∫i 16;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd leg„tur„
cu prezenta Conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Semnat„ la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar original, care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o
copie cetificat„ pentru conformitate fierc„rui stat membru al
Consiliului Europei, statelor care nu sunt membre, ce au
participat la elaborarea Conven˛iei, Comunit„˛ii Europene,
precum ∫i oric„rui stat invitat s„ adere la prezenta Conven˛ie.

404

Seria Tratatelor europene nr. 166

CONVENﬁIA EUROPEAN√
ASUPRA CET√ﬁENIEI*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale acestei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o leg„tur„ mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Lu‚nd Ón considerare numeroasele instrumente
interna˛ionale privind cet„˛enia, pluralitatea de cet„˛enii ∫i
apatridia,
Recunosc‚nd c„, Ón materie de cet„˛enie, at‚t
interesele legitime ale statelor, c‚t ∫i cele ale persoanelor
trebuie luate Ón considerare,
Dornice s„ promoveze dezvoltarea progresiv„ a
principiilor juridice privind cet„˛enia, precum ∫i adoptarea
lor Ón dreptul intern ∫i dornice s„ evite, pe c‚t este posibil,
cazurile de apatridie,
Dornice s„ evite discriminarea Ón materiile referitoare
la cet„˛enie,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 6 noiembrie 1997. A intrat Ón vigoare la 1 martie 2000.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 396 din 14 iunie 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 490 din 9 iulie 2002.
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare Rom‚nia a formulat urm„toarele rezerve:
1. Cu privire la aplicarea art. 6 paragraful 4 lit. e), f) ∫i g) din Conven˛ie:
îRom‚nia Ó∫i rezerv„ dreptul de a acorda cet„˛enia sa persoanelor n„scute pe teritoriul
s„u din p„rin˛i cu cet„˛enie str„in„ ∫i persoanelor care domiciliaz„, Ón mod legal ∫i obi∫nuit,
pe teritoriul s„u, inclusiv apatrizilor ∫i refugia˛ilor recunoscu˛i, la cerere, cu respectarea
condi˛iilor prev„zute Ón legisla˛ia intern„.“
2. Cu privire la aplicarea art. 8 paragraful 1 din Conven˛ie:
îRom‚nia Ó∫i rezerv„ dreptul de a permite renun˛area la cet„˛enia sa, dac„ persoana
solicitant„ Óntrune∫te condi˛iile prev„zute Ón legisla˛ia intern„.“
3. Cu privire la aplicarea art. 17 paragraful 1 din Conven˛ie:
îCet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia, care mai au o alt„ cet„˛enie, se bucur„ pe
teritoriul Rom‚niei de acelea∫i drepturi ∫i au acelea∫i obliga˛ii ca ∫i ceilal˛i cet„˛eni rom‚ni,
Ón conformitate cu prevederile Constitu˛iei Rom‚niei.“
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Con∫tinente de dreptul la respectarea vie˛ii de familie,
astfel cum este prev„zut la art. 8 din Conven˛ia privind
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
Constat‚nd c„ statele au pozi˛ii diferite la problema
pluralit„˛ii de cet„˛enii ∫i recunosc‚nd c„ fiecare stat este
liber s„ decid„ asupra consecin˛elor care decurg, Ón
dreptul s„u intern, din faptul c„ unul dintre cet„˛enii s„i
dob‚nde∫te sau are o alt„ cet„˛enie,
Convenind c„ este de dorit s„ g„seasc„ solu˛ii
corespunz„toare la consecin˛ele pluralit„˛ii de cet„˛enii,
mai ales Ón privin˛„ drepturilor ∫i obliga˛iilor cet„˛enilor
care au mai multe cet„˛enii,
Consider‚nd c„ este de dorit pentru o persoan„ care
are cet„˛enia a dou„ sau mai multe state p„r˛i s„ nu fie
nevoit„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ obliga˛iile militare dec‚t fa˛„
de una dintre aceste p„r˛i,
Constat‚nd necesitatea de a promova cooperarea
interna˛ional„ Óntre autorit„˛ile na˛ionale responsabile de
problemele de cet„˛enie,
Au convenit cele ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
PROBLEME GENERALE
ARTICOLUL 1

Obiectul Conven˛iei
Prezenta Conven˛ie stabile∫te principii ∫i reguli Ón materie
de cet„˛enie a persoanelor fizice ∫i reguli care determin„
obliga˛iile militare Ón caz de pluralitate de cet„˛enii, la care
dreptul intern al statelor p„r˛i trebuie s„ se conformeze.
ARTICOLUL 2

Defini˛ii
Œn sensul prezentei Conven˛ii:
a) cet„˛enie Ónseamn„ leg„tura juridic„ dintre o
persoan„ ∫i un stat ∫i nu indic„ originea etnic„ a persoanei;
b) pluralitate de cet„˛enii Ónseamn„ posesia simultan„
a dou„ sau mai multe cet„˛enii de c„tre aceea∫i persoan„;
c) copil Ónseamn„ orice persoan„ p‚n„ la v‚rsta de 18
ani, except‚nd situa˛ia Ón care v‚rsta majoratului este
Ómplinit„ mai Ónainte Ón baza dreptului care Ói este aplicabil;
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d) drept intern Ónseamn„ toate tipurile de dispozi˛ii
enun˛ate Ón cadrul sistemului juridic na˛ional, Ón special
constitu˛ia,
legile,
reglement„rile,
decretele,
jurisprunden˛a, regulile cutumiare ∫i practica, precum ∫i
regulile ce decurg din instrumentele interna˛ionale
obligatorii.

CAPITOLUL II
PRINCIPII GENERALE PRIVIND CET√ﬁENIA
ARTICOLUL 3

Competen˛a statului
1. Fiecare stat va determina prin legisla˛ia proprie care
sunt cet„˛enii s„i.
2. Aceast„ legisla˛ie trebuie acceptat„ de celelalte state,
cu condi˛ia ca ea s„ fie Ón conformitate cu conven˛iile
interna˛ionale aplicabile, cu dreptul interna˛ional
cutumiar ∫i cu principiile de drept general recunoscute Ón
materie de cet„˛enie.
ARTICOLUL 4

Principii
Regulile privind cet„˛enia fiec„rui stat parte trebuie s„
se bazeze pe urm„toarele principii:
a) fiecare persoan„ are dreptul la o cet„˛enie;
b) apatridia trebuie evitat„;
c) nimeni nu poate fi, Ón mod arbitrar, privat de cet„˛enia sa;
d) nici c„s„toria, nici desfacerea c„s„toriei Óntre un
cet„˛ean al unui stat parte ∫i un str„in, nici schimbarea
cet„˛eniei unuia dintre so˛i Ón timpul c„s„toriei nu pot
avea efect de plin drept asupra cet„˛eniei celuilalt so˛.
ARTICOLUL 5

Nediscriminarea
1. Reglement„rile unui stat parte referitoare la
cet„˛enie nu trebuie s„ con˛in„ deosebiri sau s„ includ„
practici care s„ constituie o discriminare bazat„ pe sex,
religie, ras„, culoare sau originea na˛ional„ ori etnic„.
2. Fiecare stat parte trebuie s„ se conduc„ dup„
principiul nediscrimin„rii Óntre cet„˛enii s„i, fie c„ sunt
cet„˛eni prin na∫tere, fie c„ au dob‚ndit ulterior cet„˛enia
acestuia.
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CAPITOLUL III
REGULI REFERITOARE LA CET√ﬁENIE
ARTICOLUL 5

Dob‚ndirea cet„˛eniei
1. Fiecare stat parte trebuie s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern dob‚ndirea de plin drept a cet„˛eniei sale de c„tre
urm„toarele persoane:
a) copiii, Ón cazul Ón care unul dintre p„rin˛i are Ón
momentul na∫terii acestor copii cet„˛enia acestui stat
parte, sub rezerva excep˛iilor care pot fi prev„zute Ón
dreptul intern pentru copiii n„scu˛i Ón str„in„tate, cu
privire la copiii a c„ror filia˛ie este stabilit„ prin
recunoa∫tere, prin hot„r‚re judec„toreasc„ sau printr-o
procedur„ similar„, fiecare stat parte poate s„ prevad„ c„
acel copil dob‚nde∫te cet„˛enia sa conform procedurii
determinate de dreptul s„u intern;
b) nou-n„scu˛ii g„si˛i pe teritoriul s„u, care altfel ar fi
apatrizi.
2. Fiecare stat parte trebuie s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern dob‚ndirea cet„˛eniei sale de c„tre copiii n„scu˛i pe
teritoriul s„u, care nu dob‚ndesc la na∫tere o alt„
cet„˛enie. Aceast„ cet„˛enie va fi acordat„:
a) de plin drept, la na∫tere; sau
b) ulterior, copiilor care au r„mas apatrizi, prin cerere
adresat„, conform modalit„˛ilor prev„zute de dreptul
intern al statului parte, autorit„˛ii competente de c„tre
copilul respectiv sau Ón numele s„u. Aceast„ cerere poate fi
condi˛ionat„ de domiciliul legal ∫i obi∫nuit pe teritoriul
s„u Óntr-o perioad„ ce nu dep„∫e∫te 5 ani, imediat
precedent„ depunerii cererii.
3. Fiecare stat parte trebuie s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern, pentru persoanele care domiciliaz„ Ón mod legal ∫i
obi∫nuit pe teritoriul s„u, posibilitatea unei naturaliz„ri.
Nu trebuie s„ se prevad„ printre condi˛iile de naturalizare
o perioad„ de domiciliu mai mare de 10 ani Ónainte de
depunerea cererii.
4. Fiecare stat parte trebuie s„ faciliteze Ón dreptul s„u
intern dob‚ndirea cet„˛eniei sale de c„tre urm„toarele
persoane:
a) so˛ii cet„˛enilor s„i;
b) copiii unuia dintre cet„˛enii s„i, care fac obiectul
excep˛iei prev„zute la art. 6 paragraful 1 lit. a);
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c) copii, Ón cazul Ón care unul dintre p„rin˛i
dob‚nde∫te sau a dob‚ndit cet„˛enia sa;
d) copii adopta˛i de unul dintre cet„˛enii s„i;
e) persoanele n„scute pe teritoriul s„u ∫i care
domiciliaz„ acolo Ón mod legal ∫i obi∫nuit;
f) persoanele care domiciliaz„ pe teritoriul s„u Ón mod
legal ∫i obi∫nuit, Óntr-o perioad„ care Óncepe Ónaintea
v‚rstei de 18 ani, perioad„ ce trebuie determinat„ de
dreptul intern al statului parte Ón cauz„;
g) apatrizii ∫i refugia˛ii recunoscu˛i care domiciliaz„ Ón
mod legal ∫i obi∫nuit pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 7

Pierderea cet„˛eniei de plin drept sau
la ini˛iativa unui stat parte
1. Un stat parte nu poate s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern pierderea cet„˛eniei sale de plin drept sau la
ini˛iativa sa, cu excep˛ia urm„toarelor cazuri:
a) dob‚ndirea voluntar„ a unei alte cet„˛enii;
b) dob‚ndirea cet„˛eniei statului parte ca urmare a
unui comportament fraudulos, prin informa˛ie fals„ sau
prin ascunderea unui fapt pertinent din partea
solicitantului;
c) angajarea voluntar„ Ón for˛e militare str„ine;
d) comportament care aduce un prejudiciu grav
intereselor esen˛iale ale statului parte;
e) absen˛a oric„rei leg„turi efective Óntre statul parte ∫i
un cet„˛ean care domiciliaz„ Ón mod obi∫nuit Ón
str„in„tate;
f) atunci c‚nd s-a stabilit, pe perioada minorit„˛ii unui
copil, c„ nu sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute de
dreptul intern care antreneaz„ dob‚ndirea de plin drept a
cet„˛eniei statului parte;
g) adoptarea unui copil atunci c‚nd acesta dob‚nde∫te
sau are cet„˛enia str„in„ a unuia sau a ambilor p„rin˛i
adoptivi ai s„i.
2. Un stat parte poate s„ prevad„ pierderea cet„˛eniei
sale de c„tre copiii ai c„ror p„rin˛i pierd calitatea sa, cu
excep˛ia cazurilor prev„zute de lit. c) ∫i d) ale
paragrafului 1. Totu∫i copiii nu Ó∫i pierd cet„˛enia dac„ cel
pu˛in unul dintre p„rin˛ii lor p„streaz„ aceast„ cet„˛enie.
3. Un stat parte nu poate s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern pierderea cet„˛eniei sale Ón temeiul paragrafelor 1
∫i 2 ale acestui articol dac„ persoana Ón cauz„ devine astfel
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apatrid, cu excep˛ia cazurilor men˛ionate la paragraful 1
lit. b) al acestui articol.
ARTICOLUL 8

Pierderea cet„˛eniei la ini˛iativa persoanei
1. Fiecare stat parte trebuie s„ permit„ renun˛area la
cet„˛enia sa, cu condi˛ia ca persoanele respective s„ nu
devin„ apatrizi.
2. Totu∫i un stat parte poate s„ prevad„ Ón dreptul s„u
intern faptul c„ doar cet„˛enii care domiciliaz„ Ón mod
obi∫nuit Ón str„in„tate pot renun˛a la cet„˛enia sa.
ARTICOLUL 9

Redob‚ndirea cet„˛eniei
Fiecare stat parte va facilita, pentru cazurile ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de dreptul s„u intern, redob‚ndirea
cet„˛eniei de c„tre persoanele care o aveau ∫i care
domiciliaz„ Ón mod obi∫nuit ∫i legal pe teritoriul s„u.

CAPITOLUL IV
PROCEDURI REFERITOARE LA CET√ﬁENIE
ARTICOLUL 10

Examinarea cererilor
Fiecare stat parte trebuie s„ fac„ astfel Ónc‚t s„ examineze
Óntr-un termen rezonabil cererile privind dob‚ndirea,
p„strarea, pierderea cet„˛eniei sale, redob‚ndirea acesteia sau
eliberarea unui atestat de cet„˛enie.
ARTICOLUL 11

Hot„r‚ri
Fiecare stat parte trebuie s„ fac„ astfel Ónc‚t hot„r‚rile
privind dob‚ndirea, p„strarea, pierderea cet„˛eniei sale,
redob‚ndirea acesteia sau eliberarea unui atestat de
cet„˛enie s„ fie motivate Ón scris.
ARTICOLUL 12

Dreptul la o cale de atac
Fiecare stat parte trebuie s„ fac„ astfel Ónc‚t hot„r‚rile
privind dob‚ndirea, p„strarea, pierderea cet„˛eniei sale,
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redob‚ndirea acesteia sau eliberarea unui atestat de cet„˛enie
s„ poat„ face obiectul unei c„i de atac administrative sau
judiciare, Ón conformitate cu dreptul s„u intern.
ARTICOLUL 13

Cheltuieli administrative
1. Fiecare stat parte trebuie s„ fac„ astfel Ónc‚t
cheltuielile administrative ocazionate de dob‚ndirea,
p„strarea, pierderea cet„˛eniei, redob‚ndirea cet„˛eniei
sale sau eliberarea unui atestat de cet„˛enie s„ fie
rezonabile.
2. Fiecare stat parte trebuie s„ fac„ astfel Ónc‚t
cheltuielile administrative ocazionate de o cale de atac
administrativ„ sau judiciar„ s„ nu constituie un obstacol
pentru solicitan˛i.

CAPITOLUL V
PLURALITATE DE CET√ﬁENII
ARTICOLUL 14

Cazuri de pluralitate de cet„˛enii de plin drept
1. Un stat parte trebuie s„ permit„:
a) copiilor care au dob‚ndit automat la na∫tere
cet„˛enii diferite s„ p„streze aceste cet„˛enii;
b) cet„˛enilor s„i s„ aib„ o alt„ cet„˛enie dac„ aceast„
alt„ cet„˛enie este dob‚ndit„ automat prin c„s„torie.
2. P„strarea cet„˛eniilor men˛ionate la paragraful 1
este subordonat„ dispozi˛iilor pertinente ale art. 7.
ARTICOLUL 15

Alte posibile cazuri de pluralitate de cet„˛enii
Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu limiteaz„ dreptul
fiec„rui stat parte de a stabili Ón dreptul s„u intern dac„:
a) cet„˛enii s„i care dob‚ndesc sau de˛in cet„˛enia unui
alt stat p„streaz„ ori pierd cet„˛enia acestui stat parte;
b) dob‚ndirea sau p„strarea cet„˛eniei sale este
condi˛ionat„ de renun˛area ori pierderea unei alte
cet„˛enii.
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ARTICOLUL 16

P„strarea cet„˛eniei precedente
Un stat parte nu trebuie s„ fac„ din renun˛area sau
pierderea unei alte cet„˛enii o condi˛ie pentru dob‚ndirea
ori men˛inerea cet„˛eniei sale atunci c‚nd aceast„
renun˛are sau aceast„ pierdere nu este posibil„ ori nu
poate fi cerut„ Ón mod rezonabil.
ARTICOLUL 17

Drepturi ∫i obliga˛ii referitoare la pluralitatea de cet„˛enii
1. Cet„˛enii unui stat parte care au o alt„ cet„˛enie
trebuie s„ aib„, pe teritoriul acestui stat parte unde
domiciliaz„, acelea∫i drepturi ∫i obliga˛ii ca ∫i ceilal˛i
cet„˛eni ai acestui stat parte.
2. Dispozi˛iile prezentului capitol nu aduc atingere:
a) regulilor de drept interna˛ional referitoare la
protec˛ia diplomatic„ sau consular„ pe care un stat parte o
acord„ unuia dintre cet„˛enii s„i care posed„ Ón acela∫i
timp o alt„ cet„˛enie;
b) aplic„rii regulilor de drept interna˛ional privat ale
fiec„rui stat parte Ón caz de pluralitate de cet„˛enii.

CAPITOLUL VI
SUCCESIUNEA STATELOR ™I CET√ﬁENIA
ARTICOLUL 18

Principii
1. Fiind vorba de probleme de cet„˛enie Ón caz de
succesiune a statelor, fiecare stat parte implicat trebuie s„
respecte principiile preeminen˛ei dreptului, regulile Ón
materie de drepturi ale omului ∫i principiile men˛ionate la
art. 4 ∫i 5 la paragraful 2 al acestui articol, Óndeosebi
pentru a evita apatridia.
2. Pronun˛‚ndu-se asupra acord„rii sau p„str„rii
cet„˛eniei Ón caz de succesiune a statelor, fiecare stat parte
implicat trebuie s„ ˛in„ seama Óndeosebi:
a) de leg„tura real„ ∫i efectiv„ dintre persoana
respectiv„ ∫i stat;
b) de domiciliul obi∫nuit al persoanei respective Ón
momentul succesiunii statelor;
c) de voin˛a persoanei respective;

412

d) de originea teritorial„ a persoanei respective.
3. Dac„ dob‚ndirea cet„˛eniei este subordonat„
pierderii unei cet„˛enii str„ine, sunt aplicabile dispozi˛iile
art. 16.
ARTICOLUL 19

Reglementarea prin acord interna˛ional
Œn caz de succesiune a statelor, statele p„r˛i implicate
trebuie s„ se str„duiasc„ s„ reglementeze problemele
referitoare la cet„˛enie prin acord Óncheiat Óntre ele ∫i,
dac„ este cazul, Ón rela˛iile lor cu alte state implicate.
Asemenea acorduri trebuie s„ respecte principiile ∫i
regulile con˛inute sau evocate Ón prezentul capitol.
ARTICOLUL 20

Principiile privind persoanele care nu sunt cet„˛eni
1. Fiecare stat parte trebuie s„ respecte urm„toarele
principii:
a) cet„˛enii unui stat predecesor care domiciliaz„ Ón
mod obi∫nuit pe teritoriul a c„rui suveranitate este
transmis„ unui stat succesor, a c„rui cet„˛enie nu au
dob‚ndit-o, trebuie s„ aib„ dreptul s„ r„m‚n„ Ón acest stat;
b) persoanele men˛ionate la lit. a) trebuie s„
beneficieze de egalitate de tratament cu cet„˛enii statului
succesor Ón ceea ce prive∫te drepturile sociale ∫i
economice.
2. Fiecare stat parte poate s„ exclud„ persoanele vizate
la paragraful 1 din func˛iile din administra˛ia public„
Ónvestite cu exercitarea puterii publice.

CAPITOLUL VII
OBLIGAﬁII MILITARE
ŒN CAZ DE PLURALITATE DE CET√ﬁENII
ARTICOLUL 21

Modalit„˛i de executare a obliga˛iilor militare
1. Orice persoan„ care are cet„˛enia a dou„ sau mai
multe state p„r˛i nu este ˛inut„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„
obliga˛iile militare dec‚t fa˛„ de unul dintre aceste state
p„r˛i.
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2. Acorduri speciale Óntre statele p„r˛i interesate vor
putea determina modalit„˛ile de aplicare a dispozi˛iei
prev„zute la paragraful 1.
3. Œn lipsa unor acorduri speciale Óncheiate sau pe cale
de a fi Óncheiate, urm„toarele dispozi˛ii sunt aplicabile Ón
cazul persoanelor care au cet„˛enia a dou„ sau mai multe
state p„r˛i:
a) persoanele vor fi supuse obliga˛iilor militare ale
statului parte pe teritoriul c„ruia domiciliaz„ Ón mod
obi∫nuit. Totu∫i aceste persoane vor avea facultatea ca,
p‚n„ la v‚rsta de 19 ani, s„ se supun„ obliga˛iilor militare
Óntr-un stat parte, a c„rui cet„˛enie de asemenea o au, sub
forma unui angajament voluntar, pentru o durat„ total„ ∫i
efectiv„ cel pu˛in egal„ cu cea a serviciului militar activ
din cel„lalt stat parte;
b) persoanele care domiciliaz„ Ón mod obi∫nuit pe
teritoriul unui stat parte ai c„rui cet„˛eni nu sunt sau al
unui stat necontractant vor putea s„ aleag„ dintre statele
p„r˛i a c„ror cet„˛enie o au pe acela Ón care doresc s„ Ó∫i
Óndeplineasc„ obliga˛iile militare;
c) persoanele care, potrivit regulilor prev„zute la lit. a)
∫i b), Ó∫i vor fi satisf„cut obliga˛iile militare fa˛„ de un stat
parte, Ón condi˛iile prev„zute de legisla˛ia acestui stat
parte, vor fi considerate c„ ∫i-au satisf„cut obliga˛iile
militare fa˛„ de statul parte sau statele p„r˛i ai c„ror
cet„˛eni sunt deopotriv„;
d) persoanele care, Ónainte de intrarea Ón vigoare a
prezentei Conven˛ii Óntre statele p„r˛i a c„ror cet„˛enie o
au, ∫i-au satisf„cut Ón oricare dintre aceste state p„r˛i
obliga˛iile militare prev„zute de legisla˛ia acestuia, vor fi
considerate c„ ∫i-au satisf„cut aceste obliga˛ii Ón statul
parte sau Ón statele p„r˛i ai c„ror cet„˛eni sunt deopotriv„;
e) dac„ persoanele ∫i-au Óndeplinit serviciul militar
activ Ón unul dintre statele p„r˛i a c„ror cet„˛enie o au, Ón
conformitate cu lit. a), ∫i Ó∫i transfer„ ulterior domiciliul
lor obi∫nuit pe teritoriul unui alt stat parte a c„rui
cet„˛enie o au, ele nu vor putea fi supuse, dac„ este cazul,
obliga˛iilor militare de rezerv„ dec‚t Ón acest din urm„ stat
parte;
f) aplicarea dispozi˛iilor prezentului articol nu
afecteaz„ cu nimic cet„˛enia persoanelor;
g) Ón caz de mobilizare Ón unul dintre statele p„r˛i,
obliga˛iile care decurg din dispozi˛iile prezentului articol
nu sunt aplicabile acestui stat parte.
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ARTICOLUL 22

Dispensa sau scutirea de obliga˛ii militare
ori de serviciul civil de Ónlocuire
Œn lipsa unor acorduri speciale Óncheiate sau care
urmeaz„ s„ fie Óncheiate, dispozi˛iile urm„toare sunt
aplicabile, Ón egal„ m„sur„, persoanelor care au cet„˛enia a
dou„ sau mai multe state p„r˛i:
a) prevederile art. 21 paragraful 3 lit. c) se aplic„
persoanelor care au fost exonerate de obliga˛iile lor
militare sau au Óndeplinit, Ón schimb, un serviciu civil;
b) vor fi considerate c„ ∫i-au satisf„cut obliga˛iile
militare persoanele cet„˛eni ai unui stat parte care nu
prevede serviciul militar obligatoriu, dac„ Ó∫i au domiciliul
obi∫nuit pe teritoriul acestui stat parte. Cu toate acestea,
ele vor putea s„ nu fie considerate c„ ∫i-au satisf„cut
obliga˛iile militare fa˛„ de statul parte sau fa˛„ de statele
p„r˛i ai c„ror cet„˛eni sunt deopotriv„ ∫i unde este
prev„zut un serviciu militar, dec‚t dac„ acest domiciliu
obi∫nuit a durat p‚n„ la o anumit„ v‚rst„ pe care fiecare
stat parte o va indica Ón momentul semn„rii ori depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare;
c) vor fi, de asemenea, considerate c„ ∫i-au satisf„cut
obliga˛iile militare persoanele cet„˛eni ai unui stat parte
care nu prevede un serviciu militar obligatoriu, dac„ ele s-au
angajat voluntar Ón for˛ele militare ale acestui stat parte
pentru o durat„ total„ ∫i efectiv„ cel pu˛in egal„ cu
serviciul militar activ al statului parte sau statelor p„r˛i a
c„ror cet„˛enie o au deopotriv„, indiferent care ar fi
domiciliul lor obi∫nuit.

CAPITOLUL VIII
COOPERAREA ŒNTRE STATELE P√RﬁI
ARTICOLUL 23

Cooperarea Óntre statele p„r˛i
1. Œn vederea facilit„rii cooper„rii Óntre statele p„r˛i,
autorit„˛ile lor competente trebuie:
a) s„ comunice Secretarului general al Consiliului
Europei informa˛ii privind dreptul lor intern referitor la
cet„˛enie, incluz‚nd situa˛iile de apatridie ∫i de pluralitate
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de cet„˛enii, precum ∫i evolu˛iile intervenite Ón aplicarea
prezentei Conven˛ii;
b) s„ Ó∫i comunice reciproc, la cerere, informa˛ii
privind dreptul intern referitor la cet„˛enie ∫i evolu˛iile
intervenite Ón aplicarea prezentei Conven˛ii.
2. Statele p„r˛i trebuie s„ coopereze Óntre ele ∫i cu
celelalte state membre ale Consiliului Europei Ón cadrul
organului interguvernamental corespunz„tor al Consiliului
Europei pentru a reglementa toate problemele pertinente ∫i
a promova dezvoltarea progresiv„ a principiilor ∫i a practicii
juridice privind cet„˛enia ∫i problemele aferente acesteia.
ARTICOLUL 24

Schimbul de informa˛ii
Fiecare stat parte poate, Ón orice moment, s„ declare c„
se angajeaz„ s„ informeze un alt stat parte care a f„cut
aceea∫i declara˛ie, despre dob‚ndirea voluntar„ a
cet„˛eniei sale de c„tre cet„˛enii celuilalt stat parte, sub
rezerva legilor aplicabile privind protec˛ia datelor. O astfel
de declara˛ie poate men˛iona condi˛iile Ón care statul parte
va furniza asemenea informa˛ii. Declara˛ia poate fi retras„
Ón orice moment.

CAPITOLUL IX
APLICAREA CONVENﬁIEI
ARTICOLUL 25

Declara˛ii privind aplicarea Conven˛iei
1. Orice stat parte poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aderare, s„ declare c„ va exclude prevederile cap. VII de la
aplicarea prezentei Conven˛ii.
2. Dispozi˛iile cap. VII sunt aplicabile doar Ón cadrul
rela˛iilor dintre statele p„r˛i fa˛„ de care el a intrat Ón
vigoare.
3. Orice stat parte poate, Ón orice moment urm„tor, s„
notifice Secretarului general al Consiliului Europei c„ va
aplica dispozi˛iile cap. VII, exclus Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare. Aceast„ notificare
va avea efect la data primirii sale.
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ARTICOLUL 26

Efectele Conven˛iei
1. Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu aduc atingere
dispozi˛iilor de drept intern ∫i instrumentelor
interna˛ionale obligatorii, care sunt sau vor intra Ón
vigoare, Ón baza c„rora drepturi suplimentare sunt sau vor
fi acordate persoanelor, Ón domeniul cet„˛eniei.
2. Prezenta Conven˛ie nu Ómpiedic„ aplicarea:
a) Conven˛iei asupra reducerii cazurilor de pluralitate
de cet„˛enii ∫i asupra obliga˛iilor militare Ón caz de
pluralitate de cet„˛enii, din anul 1963, ∫i a protocoalelor
sale;
b) altor instrumente interna˛ionale obligatorii, Ón
m„sura Ón care aceste instrumente sunt compatibile cu
prezenta Conven˛ie, Ón rela˛iile dintre statele p„r˛i legate
prin aceste instrumente.

CAPITOLUL X
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 27

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei ∫i de c„tre statele
nemembre care au participat la elaborarea sa. Aceste state
pot s„ Ó∫i exprime consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnarea sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare, pentru toate
statele care ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate
prin aceast„ Conven˛ie, Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data la care 3 state
membre ale Consiliului Europei Ó∫i vor exprima
consim˛„m‚ntul de a fi legate prin aceast„ Conven˛ie,
conform dispozi˛iilor paragrafului precedent.
3. Pentru orice stat care Ó∫i va exprima ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi legat prin aceast„ Conven˛ie,
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aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
semn„rii sau depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 28

Aderarea
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea s„
invite orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu
a participat la elaborarea sa, s„ adere la aceast„ Conven˛ie.
2. Pentru orice stat care ader„ la prezenta Conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 29

Rezerve
1. Nici o rezerv„ nu poate fi formulat„ fa˛„ de orice
dispozi˛ie con˛inut„ Ón cap. I, II ∫i VI. Orice stat poate, Ón
momentul semn„rii ori Ón momentul depunerii
instrumentului de ratificare, de aceptare, de aprobare sau
de aderare, s„ formuleze una sau mai multe rezerve fa˛„
de alte dispozi˛ii ale Conven˛iei, cu condi˛ia ca ele s„ fie
compatibile cu obiectul ∫i scopul prezentei Conven˛ii.
2. Orice stat care formuleaz„ una sau mai multe
rezerve trebuie s„ notifice Secretarului general al
Consiliului Europei con˛inutul pertinent al dreptului s„u
intern sau orice informa˛ie pertinent„.
3. Un stat care a formulat una sau mai multe rezerve
Ón baza paragrafului 1 va examina retragerea lor, Ón
Óntregime sau Ón parte, de Óndat„ ce Ómprejur„rile permit
acest lucru. Aceast„ retragere se efectueaz„ adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general.
4. Un stat care extinde aplicarea prezentei Conven˛ii la
un teritoriu desemnat printr-o declara˛ie prev„zut„ Ón
aplicarea paragrafului 2 al art. 30 poate, pentru teritoriul
respectiv, s„ formuleze una sau mai multe rezerve, potrivit
dispozi˛iilor paragrafelor precedente.
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5. Un stat parte care a formulat rezerve fa˛„ de oricare
dintre dispozi˛iile cap. VII nu poate pretinde aplicarea
acestei dispozi˛ii de c„tre un alt stat parte dec‚t Ón m„sura
Ón care statul Ónsu∫i a acceptat-o.
ARTICOLUL 30

Aplicare teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile cu privire la care se aplic„
prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea acestei Conven˛ii cu privire
la oricare alt teritoriu indicat Ón declara˛ie ∫i cu privire la
care asigur„ rela˛iile interna˛ionale sau pentru care este
abilitat s„ dispun„. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare
Ón privin˛a acestui teritoriu Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafelor
precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu indicat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data primirii
notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 31

Denun˛area
1. Orice stat parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie Ón totalitate sau numai cap. VII,
adres‚nd o comunicare Secretarului general al Consiliului
Europei.
2. Denun˛area va avea efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii comunic„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 32

Notific„ri f„cute de Secretarul general
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, oric„rui
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semnatar, oric„rei p„r˛i ∫i oricui alt stat care a aderat la
prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 27 ∫i 28;
d) orice rezerv„ ∫i orice retragere de rezerv„ formulate
conform dispozi˛iilor art. 29;
e) orice notificare sau declara˛ie formulat„ conform
dispozi˛iilor art. 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ∫i 31;
f) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Drept care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg la 6 noiembrie 1997, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica o copie de pe aceasta,
certificat„ pentru conformitate, fiec„rui stat membru al
Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat
la elaborarea prezentei Conven˛ii ∫i oric„rui stat invitat s„
adere la aceast„ Conven˛ie.

Seria Tratatelor europene nr. 197

CONVENﬁIA
PRIVIND LUPTA ŒMPOTRIVA TRAFICULUI
DE FIINﬁE UMANE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentei conven˛ii,
consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i;
* Adoptat„ la Var∫ovia la 16 mai 2005.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 300, din 11 iulie 2006, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 622 din 19 iulie 2006.
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consider‚nd c„ traficul de fiin˛e umane constituie o
violare a drepturilor omului ∫i o atingere adus„ demnit„˛ii
∫i integrit„˛ii fiin˛ei umane;
consider‚nd c„ traficul de fiin˛e umane poate conduce
la o situa˛ie de sclavie pentru victime;
consider‚nd c„ respectarea drepturilor victimelor,
protec˛ia acestora, precum ∫i lupta Ómpotriva traficului de
fiin˛e umane trebuie s„ reprezinte obiective primordiale;
consider‚nd c„ orice ac˛iune sau ini˛iativ„ Ón domeniul
luptei Ómpotriva traficului de fiin˛e umane trebuie s„ fie
nediscriminatorie ∫i s„ ia Ón considerare egalitatea dintre
femei ∫i b„rba˛i, precum ∫i o abordare bazat„ pe drepturile
copilului;
reamintind declara˛iile mini∫trilor afacerilor externe ai
statelor membre de la cea de-a 112-a (14 ∫i 15 mai 2003) ∫i
114-a (12 ∫i 13 mai 2004) Sesiune a Comitetului de
Mini∫tri, f„c‚nd apel la o ac˛iune Ónt„rit„ a Consiliului
Europei Ón domeniul traficului de fiin˛e umane;
av‚nd Ón vedere Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (1950) ∫i
protocoalele sale;
av‚nd Ón vedere urm„toarele recomand„ri ale
Comitetului de Mini∫tri c„tre statele Consiliului Europei:
Recomandarea nr. R (91) privind exploatarea sexual„,
pornografia, prostitu˛ia, precum ∫i traficul de copii ∫i de
tineri adul˛i; Recomandarea nr. (97) 13 privind
intimidarea martorilor ∫i drepturile ap„r„rii; Recomandarea nr. R (2000) 11 privind lupta Ómpotriva
traficului de fiin˛e umane Ón scopul exploat„rii sexuale;
Recomandarea Rec (2001) 16 privind protec˛ia copiilor
Ómpotriva exploat„rii sexuale; Recomandarea Rec (2002) 5
privind protec˛ia femeilor Ómpotriva violen˛ei;
av‚nd Ón vedere urm„toarele recomand„ri ale Adun„rii
Parlamentare a Consiliului Europei: Recomandarea 1.325
(1997) privind traficul de femei ∫i prostitu˛ia for˛at„ Ón
statele membre ale Consiliului Europei; Recomandarea
1.450 (2000) privind violen˛a Ómpotriva femeilor Ón
Europa; Recomandarea 1.545 (2002) privind campania
Ómpotriva traficului de femei; Recomandarea 1.610 (2003)
privind migra˛ia Ón leg„tur„ cu traficul de femei ∫i
prostitu˛ie; Recomandarea 1.611 (2003) privind traficul de
organe Ón Europa; Recomandarea 1.663 (2004) privind
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sclavia domestic„: aservirea, persoane au pair ∫i so˛ii
cump„rate prin coresponden˛„;
av‚nd Ón vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii
Europene din 19 iulie 2002 privind lupta Ómpotriva
traficului de fiin˛e umane; Decizia-cadru a Consiliului
Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul
victimelor Ón cadrul procedurilor penale ∫i Directiva
Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind
titlul de ∫edere eliberat cet„˛enilor statelor ter˛e, care sunt
victime ale traficului de fiin˛e umane sau care au f„cut
obiectul unei ac˛iuni de facilitare a migra˛iei ilegale ∫i care
coopereaz„ cu autorit„˛ile competente;
˛in‚nd cont de Conven˛ia Na˛iunilor Unite Ómpotriva
criminalit„˛ii transna˛ionale organizate ∫i de Protocolul la
aceasta privind prevenirea, reprimarea ∫i sanc˛ionarea
traficului de persoane, Ón special al femeilor ∫i copiilor, Ón
scopul consolid„rii protec˛iei asigurate de aceste
instrumente ∫i dezvolt„rii normelor enun˛ate de ele;
˛in‚nd cont de celelalte instrumente juridice
interna˛ionale relevante Ón domeniul luptei Ómpotriva
traficului de fiin˛e umane;
˛in‚nd cont de necesitatea de a elabora un instrument
juridic interna˛ional global care s„ se concentreze pe
drepturile fundamentale ale victimelor traficului ∫i s„
stabileasc„ un mecanism specific de monitorizare,
au convenit urm„toarele:

CAPITOLUL I
Obiective, domeniu de aplicare,
principiul nediscrimin„rii ∫i defini˛ii
ARTICOLUL 1

Obiectivele Conven˛iei
1. Obiectivele prezentei conven˛ii sunt:
a) prevenirea ∫i combaterea traficului de fiin˛e umane,
garant‚nd egalitatea dintre femei ∫i b„rba˛i;
b) protec˛ia drepturilor fundamentale ale victimelor
traficului, realizarea unui cadru complet de protec˛ie ∫i
asisten˛„ a victimelor ∫i martorilor, garant‚nd egalitatea
dintre femei ∫i b„rba˛i, precum ∫i asigurarea de anchete ∫i
urm„riri eficiente;
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c) promovarea cooper„rii interna˛ionale Ón domeniul
luptei Ómpotriva traficului de fiin˛e umane.
2. Pentru a asigura o aplicare eficient„ a dispozi˛iilor
sale de c„tre p„r˛i, prezenta conven˛ie stabile∫te un
mecanism specific de monitorizare.
ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare
Prezenta conven˛ie se aplic„ tuturor formelor de trafic
de fiin˛e umane, celor na˛ionale sau transna˛ionale, cu sau
f„r„ leg„tur„ cu criminalitatea organizat„.
ARTICOLUL 3

Principiul nediscrimin„rii
Aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii de c„tre
p„r˛i, Ón special cele privind m„surile de protec˛ie ∫i
promovare a drepturilor victimelor, trebuie asigurat„ f„r„
nicio discriminare bazat„ pe sex, ras„, culoare, limb„,
religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine
na˛ional„ ori social„, apartenen˛„ la o minoritate
na˛ional„, avere, locul na∫terii sau orice alt„ situa˛ie.
ARTICOLUL 4

Defini˛ii
Pentru scopurile prezentei conven˛ii:
a) expresia trafic de fiin˛e umane desemneaz„
recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea
persoanelor, prin amenin˛area cu ori prin utilizarea for˛ei
sau a altor forme de constr‚ngere, prin r„pire, fraud„,
Ón∫el„ciune, abuz de autoritate ori de o situa˛ie de
vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de pl„˛i sau
de avantaje pentru ob˛inerea consim˛„m‚ntului unei
persoane av‚nd autoritate asupra altei persoane, Ón scopul
exploat„rii. Exploatarea cuprinde cel pu˛in exploatarea
prostitu˛iei celorlal˛i sau alte forme de exploatare sexual„,
munca ori serviciile for˛ate, sclavia sau practicile similare
acesteia, aservirea ori prelevarea de organe;
b) consim˛„m‚ntul unei victime a traficului de fiin˛e
umane la exploatarea enun˛at„ la lit. a) nu prezint„
relevan˛„ atunci c‚nd a fost utilizat unul dintre mijloacele
enun˛ate la lit. a);

423

c) recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau
primirea unui copil Ón scopul exploat„rii se consider„
trafic de fiin˛e umane, chiar dac„ nu implic„ niciunul
dintre mijloacele enun˛ate la lit. a);
d) termenul copil desemneaz„ orice persoan„ cu v‚rsta
mai mic„ de 18 ani;
e) termenul victim„ desemneaz„ orice persoan„ fizic„
care este supus„ traficului de fiin˛e umane, astfel cum
acesta este definit Ón prezentul articol.

CAPITOLUL II
Prevenirea, cooperarea ∫i alte m„suri
ARTICOLUL 5

Prevenirea traficului de fiin˛e umane
1. Fiecare parte va lua m„suri pentru stabilirea ∫i
Ónt„rirea coordon„rii pe plan na˛ional dintre diferite
organisme cu atribu˛ii Ón prevenirea ∫i lupta Ómpotriva
traficului de fiin˛e umane.
2. Fiecare parte va stabili ∫i/sau va sus˛ine politici ∫i
programe eficiente Ón vederea prevenirii traficului de
fiin˛e umane, prin mijloace cum ar fi: cercet„ri, campanii
de informare, sensibilizare ∫i educare, ini˛iative sociale ∫i
economice ∫i programe de preg„tire, destinate Ón special
persoanelor vulnerabile la trafic ∫i profesioni∫tilor
implica˛i Ón combaterea traficului de fiin˛e umane.
3. Fiecare parte va promova o abordare bazat„ pe
drepturile fundamentale ale omului ∫i va recurge la o
abordare integrat„ a egalit„˛ii dintre b„rba˛i ∫i femei,
precum ∫i la o abordare axat„ pe respectarea copiilor, Ón
dezvoltarea, aplicarea ∫i evaluarea tuturor politicilor ∫i
programelor prev„zute la paragraful 2.
4. Fiecare parte va lua m„surile corespunz„toare care
sunt necesare pentru a asigura legalitatea migra˛iilor, Ón
special prin transmiterea, prin intermediul autorit„˛ilor
competente, a informa˛iilor exacte privind condi˛iile care
permit intrarea ∫i ∫ederea legal„ pe teritoriul acesteia.
5. Fiecare parte va lua m„suri specifice Ón scopul
reducerii vulnerabilit„˛ii copiilor fa˛„ de trafic, Ón special
prin crearea unui mediu protector pentru ace∫tia.
6. M„surile stabilite Ón conformitate cu prezentul
articol vor implica, unde este cazul, organiza˛iile
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neguvernamentale, alte organiza˛ii competente ∫i
reprezentan˛i ai societ„˛ii civile angaja˛i Ón prevenirea
traficului de fiin˛e umane, Ón protec˛ia sau Ón asistarea
victimelor.
ARTICOLUL 6

M„surile pentru descurajarea cererii
Pentru a descuraja cererea care favorizeaz„ toate
formele de exploatare a persoanelor, Ón special a femeilor
∫i copiilor, care conduc la trafic, fiecare parte va adopta ori
va dezvolta cadrul juridic, administrativ, educativ, social,
cultural sau de orice alt„ natur„, inclusiv:
a) cercet„ri privind cele mai bune practici, metode ∫i
strategii;
b) m„suri de sensibilizare a opiniei publice asupra
r„spunderii ∫i rolului important al mass-media ∫i al
societ„˛ii civile pentru identificarea cererii drept una
dintre cauzele de baz„ ale traficului de fiin˛e umane;
c) campanii de informare pentru grupuri-˛int„, care s„
implice Ón mod corespunz„tor, printre altele, autorit„˛ile
publice ∫i factorii de decizie politici;
d) m„suri preventive, incluz‚nd programe educative
destinate fetelor ∫i b„ie˛ilor pe perioada ∫colariz„rii
acestora, care s„ sublinieze caracterul inacceptabil al
discrimin„rii bazate pe sex ∫i consecin˛ele ei negative,
importan˛a egalit„˛ii dintre femei ∫i b„rba˛i, precum ∫i
demnitatea ∫i integritatea fiec„rei fiin˛e umane.
ARTICOLUL 7

M„suri privind frontiera
1. F„r„ a aduce prejudicii angajamentelor interna˛ionale privind libera circula˛ie a persoanelor, p„r˛ile vor
Ónt„ri, Ón m„sura posibilului, controalele la frontier„
necesare pentru prevenirea ∫i descoperirea traficului de
fiin˛e umane.
2. Fiecare parte va adopta m„surile legislative sau alte
m„suri necesare pentru prevenirea, Ón m„sura posibilului,
a utiliz„rii mijoacelor de transport de c„tre transportatorii
comerciali pentru comiterea infrac˛iunilor stabilite Ón
conformitate cu prezenta conven˛ie.
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3. C‚nd este cazul ∫i f„r„ a prejudicia conven˛iile
interna˛ionale aplicabile, aceste m„suri vor prevedea
obliga˛ia transportatorilor comerciali, inclusiv a oric„rei
companii de transport, proprietarului sau operatorului
oric„rui mijloc de transport, de a verifica dac„ to˛i
pasagerii sunt Ón posesia documentelor de c„l„torie
solicitate pentru intrarea Ón statul de destina˛ie.
4. Fiecare parte va lua m„surile necesare, Ón
conformitate cu dreptul intern, pentru a prevedea
sanc˛iuni Ón cazul nerespect„rii obliga˛iei prev„zute la
paragraful 3.
5. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a permite, Ón conformitate cu
dreptul s„u intern, refuzarea intr„rii sau revocarea vizei
persoanelor implicate Ón comiterea infrac˛iunilor stabilite
Ón conformitate cu prezenta conven˛ie.
6. P„r˛ile vor Ónt„ri cooperarea dintre serviciile de
control la frontier„, Ón special prin stabilirea ∫i men˛inerea
c„ilor de comunicare directe.
ARTICOLUL 8

Securitatea ∫i controlul documentelor
Fiecare parte va adopta m„surile necesare:
a) pentru a se asigura c„ documentele de c„l„torie sau
de identitate pe care le elibereaz„ sunt de o calitate care
nu permite cu u∫urin˛„ folosirea improprie, falsificarea,
modificarea, reproducerea ori emiterea ilegal„ a acestora; ∫i
b) pentru asigurarea integrit„˛ii ∫i securit„˛ii
documentelor de c„l„torie sau de identitate eliberate de
aceasta sau Ón numele s„u ∫i pentru Ómpiedicarea cre„rii ∫i
eliber„rii ilegale a acestora.
ARTICOLUL 9

Legitimitatea ∫i valabilitatea documentelor
La cererea celeilalte p„r˛i, fiecare parte va verifica, Ón
conformitate cu dreptul intern ∫i Óntr-un termen rezonabil,
legitimitatea ∫i valabilitatea documentelor de c„l„torie sau
de identitate eliberate ori presupuse c„ ar fi fost emise Ón
numele s„u ∫i care sunt suspectate de a fi utilizate pentru
traficul cu fiin˛e umane.
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CAPITOLUL III
M„suri pentru protec˛ia ∫i promovarea
drepturilor victimelor, cu garantarea egalit„˛ii
Óntre femei ∫i b„rba˛i
ARTICOLUL 10

Identificarea victimelor
1. Fiecare parte se va asigura c„ autorit„˛ile sale
competente dispun de persoane preg„tite ∫i calificate Ón
prevenirea ∫i lupta Ómpotriva traficului de fiin˛e umane ∫i
Ón identificarea ∫i sprijinirea victimelor, Ón special a
copiilor, precum ∫i c„ autorit„˛ile competente implicate
colaboreaz„ Óntre ele ∫i cu organiza˛iile de asisten˛„
relevante, pentru a permite identificarea victimelor printro procedur„ care s„ aib„ Ón vedere situa˛ia special„ a
femeilor ∫i copiilor victime ∫i, atunci c‚nd este cazul,
eliberarea de permise de ∫edere Ón condi˛iile art. 14.
2. Fiecare parte va lua m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru identificarea victimelor, atunci
c‚nd este cazul, Ón colaborare cu alte p„r˛i ∫i organiza˛ii de
asisten˛„. Fiecare parte se va asigura c„, dac„ autorit„˛ile
competente consider„ c„ exist„ motive temeinice pentru a
crede c„ o persoan„ a fost victim„ a traficului de persoane,
aceasta s„ nu fie Óndep„rtat„ de pe teritoriul s„u p‚n„ la
finalizarea, de c„tre autorit„˛ile competente, a procedurii
de identificare Ón calitate de victim„ a infrac˛iunii
prev„zute la art. 18 ∫i c„ aceasta va beneficia de asisten˛a
prev„zut„ la art. 12 paragrafele 1 ∫i 2.
3. Œn caz de incertitudine asupra v‚rstei victimei ∫i
c‚nd exist„ motive de a crede c„ victima este copil, pe
perioada de verificare a v‚rstei, se prezum„ c„ aceasta este
copil ∫i i se acord„ m„suri de protec˛ie specifice.
4. Din momentul Ón care un copil neÓnso˛it este
identificat ca victim„, fiecare parte:
a) va prevedea reprezentarea sa de c„tre un tutore
legal, o organiza˛ie sau o autoritate care ac˛ioneaz„ Ón
conformitate cu interesul superior al copilului;
b) va lua m„surile necesare pentru stabilirea identit„˛ii
∫i na˛ionalit„˛ii sale;
c) va depune toate eforturile pentru identificarea
familiei atunci c‚nd este Ón interesul superior al copilului.
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ARTICOLUL 11

Protec˛ia vie˛ii private
1. Fiecare parte va proteja via˛a privat„ ∫i identitatea
victimelor. Datele cu caracter personal Ón leg„tur„ cu
acestea vor fi Ónregistrate ∫i utilizate Ón condi˛iile
prevederilor Conven˛iei pentru protec˛ia persoanelor cu
privire la procesarea automatizat„ a datelor cu caracter
personal (Seria Tratatelor europene nr. 108).
2. Œn special, fiecare parte va adopta m„suri pentru a
se asigura c„ identitatea sau elementele care permit
identificarea unui copil victim„ a traficului s„ nu fie
f„cute publice prin mass-media ori prin alte mijloace, Ón
afar„ de circumstan˛e excep˛ionale care s„ permit„ g„sirea
membrilor familiei copilului sau a asigura bun„starea ∫i
protec˛ia acestuia.
3. Cu respectarea art. 10 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
a∫a cum este interpretat de Curtea European„ a
Drepturilor Omului, fiecare parte va avea Ón vedere
adoptarea de m„suri pentru a Óncuraja mass-media s„
apere via˛a privat„ ∫i identitatea victimelor, prin
autoreglementare ori prin intermediul m„surilor de
reglementare sau de coreglementare.
ARTICOLUL 12

Asisten˛a victimelor
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a asista victimele Ón reabilitarea
fizic„, psihologic„ ∫i social„. O astfel de asisten˛„ va
include cel pu˛in:
a) condi˛ii de via˛„ care s„ poat„ asigura subzisten˛a
lor, prin m„suri precum cazare corespunz„toare ∫i sigur„,
asisten˛a psihologic„ ∫i material„;
b) accesul la Óngrijiri medicale de urgen˛„;
c) servicii de traducere ∫i interpretare, dac„ este cazul;
d) consiliere ∫i informa˛ii privind, Ón special,
drepturile prev„zute de lege pentru ei ∫i serviciile ce le
sunt puse la dispozi˛ie, Óntr-o limb„ pe care acestea o pot
Ón˛elege;
e) asisten˛„ care s„ permit„ ca drepturile ∫i interesele
lor s„ fie prezentate ∫i luate Ón considerare Ón etapele
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procedurii penale desf„∫urate Ómpotriva autorilor de
infrac˛iuni;
f) accesul la educa˛ie pentru copii.
2. Fiecare parte va lua Ón considerare necesit„˛ile Ón
domeniul securit„˛ii ∫i protec˛iei victimelor.
3. Œn plus, fiecare parte va asigura asisten˛a medical„
necesar„ sau orice alt tip de asisten˛„ victimelor care au
re∫edin˛a legal„ pe teritoriul s„u ∫i care nu dispun de
resurse adecvate ∫i au nevoie de ele.
4. Fiecare parte va adopta regulile prin care victimelor
cu re∫edin˛a legal„ pe teritoriul s„u le este permis accesul
la pia˛a muncii, la preg„tire profesional„ ∫i la Ónv„˛„m‚nt.
5. Dac„ este cazul ∫i Ón condi˛iile prev„zute Ón dreptul
intern, fiecare parte va lua m„suri pentru a coopera cu
organiza˛iile neguvernamentale, cu alte organiza˛ii
competente sau reprezentan˛i ai societ„˛ii civile care ofer„
asisten˛„ victimelor.
6. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a se asigura c„ asisten˛a acordat„
unei victime nu este condi˛ionat„ de dorin˛a acesteia de a
fi martor.
7. Pentru aplicarea dispozi˛iilor prev„zute Ón prezentul
articol, fiecare parte se va asigura c„ serviciile sunt
furnizate cu acordul ∫i cu informarea victimelor, lu‚nd Ón
considerare nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile ∫i
drepturile copiilor privind cazarea, educa˛ia ∫i Óngrijirile
medicale potrivite.
ARTICOLUL 13

Termenul de recuperare ∫i de reflec˛ie
1. Fiecare parte va prevedea Ón dreptul intern un
termen de recuperare ∫i de reflec˛ie de cel pu˛in 30 de
zile, atunci c‚nd exist„ motive temeinice de a crede c„
persoana Ón cauz„ este o victim„. Acest termen trebuie s„
aib„ o durat„ suficient„ pentru a permite persoanei Ón
cauz„ s„ se recupereze, s„ evite influen˛a trafican˛ilor ∫i/
sau s„ ia o decizie Ón cuno∫tin˛„ de cauz„ privind
cooperarea cu autorit„˛ile competente. Pe durata acestui
termen nicio m„sur„ de expulzare nu va putea fi pus„ Ón
aplicare Ón privin˛a sa. Aceast„ prevedere nu afecteaz„
activit„˛ile realizate de autorit„˛ile competente Ón fiecare
dintre etapele procedurii na˛ionale relevante, Ón special pe
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durata anchetei ∫i urm„ririi penale. Pe durata acestui
termen, p„r˛ile vor acorda persoanei Ón cauz„ dreptul de
∫edere pe teritoriul lor.
2. Pe durata acestui termen, persoanele vizate la
paragraful 1 au dreptul de a beneficia de m„surile
prev„zute la art. 12 paragrafele 1 ∫i 2.
3. P„r˛ile nu sunt obligate s„ respecte acest termen
pentru motive de ordine public„ sau dac„ se descoper„ c„
statutul de victim„ a fost invocat Ón mod nejustificat.
ARTICOLUL 14

Permisul de ∫edere
1. Fiecare parte va elibera victimelor un permis de
∫edere reÓnnoibil fie Ón una dintre urm„toarele ipoteze, fie
Ón ambele:
a) autoritatea competent„ consider„ c„ ∫ederea lor este
necesar„ datorit„ situa˛iei lor personale;
b) autoritatea competent„ consider„ c„ ∫ederea lor este
necesar„ datorit„ cooper„rii cu autorit„˛ile competente Ón
cadrul unei anchete sau proceduri penale.
2. Atunci c‚nd legisla˛ia o impune, permisul de ∫edere
al victimelor copii va fi eliberat Ón conformitate cu
interesul superior al acestora ∫i, dac„ este cazul, prelungit
Ón acelea∫i condi˛ii.
3. Neprelungirea sau retragerea unui permis de ∫edere
este supus„ condi˛iilor prev„zute Ón dreptul intern al
p„r˛ii.
4. Dac„ o victim„ depune o cerere pentru un permis
de ∫edere de alt„ categorie, partea Ón cauz„ va lua Ón
considerare faptul c„ victima a beneficiat sau beneficiaz„
de un permis de ∫edere ob˛inut Ón baza paragrafului 1.
5. Av‚nd Ón vedere obliga˛iile p„r˛ilor prev„zute la
art. 40, fiecare parte se va asigura c„ acordarea unui
permis, potrivit prezentei dispozi˛ii, nu va afecta dreptul
de a solicita ∫i de a beneficia de azil.
ARTICOLUL 15

Compensa˛ii ∫i recurs
1. Fiecare parte va garanta victimelor, de la primul
contact cu autorit„˛ile competente, accesul la informa˛ii
privind procedurile judiciare ∫i administrative relevante
Óntr-o limb„ pe care acestea o pot Ón˛elege.
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2. Fiecare parte va prevedea Ón dreptul intern dreptul
de a fi asistat de un ap„r„tor ∫i dreptul la asisten˛„
juridic„ gratuit„ pentru victime, Ón condi˛iile prev„zute de
dreptul intern.
3. Fiecare parte va prevedea Ón dreptul intern dreptul
victimelor de a fi compensate de c„tre autorii
infrac˛iunilor.
4. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a asigura garantarea compens„rii
victimelor, Ón condi˛iile prev„zute de dreptul intern, de
exemplu, prin stabilirea unui fond pentru compensarea
victimelor sau a altor m„suri ori programe destinate
asisten˛ei ∫i integr„rii sociale a victimelor, care ar putea fi
finan˛ate prin sumele provenite din aplicarea m„surilor
prev„zute la art. 23.
ARTICOLUL 16

Repatrierea ∫i returnarea victimelor
1. Partea al c„rei cet„˛ean este victima sau Ón care
aceasta avea dreptul de ∫edere cu titlu permanent Ón
momentul intr„rii pe teritoriul p„r˛ii primitoare va facilita
∫i va accepta, ˛in‚nd cont de drepturile, securitatea ∫i
demnitatea persoanei, returnarea acesteia f„r„ Ónt‚rziere
nejustificat„ sau neÓntemeiat„.
2. Atunci c‚nd o parte returneaz„ o victim„ Ón alt stat,
aceast„ returnare va fi efectuat„ ˛in‚ndu-se cont de
drepturile, securitatea ∫i demnitatea persoanei, precum ∫i
de stadiul oric„rei proceduri judiciare legate de faptul c„
este victim„ ∫i va fi, de preferin˛„, voluntar„.
3. La cererea p„r˛ii primitoare, partea solicitat„ va
verifica dac„ persoana este cet„˛eanul s„u sau dac„ avea
drept de ∫edere cu titlu permanent pe teritoriul ei Ón
momentul intr„rii pe teritoriul p„r˛ii primitoare.
4. Pentru a facilita returnarea unei victime care nu
posed„ documentele adecvate, partea al c„rei cet„˛ean este
aceast„ persoan„ sau Ón care aceasta avea drept de ∫edere
cu titlu permanent Ón momentul intr„rii pe teritoriul
p„r˛ii primitoare va accepta s„ elibereze, la cererea p„r˛ii
primitoare, documentele de c„l„torie sau orice alt„
autoriza˛ie necesar„ pentru a permite persoanei s„
c„l„toreasc„ ∫i s„ reintre pe teritoriul s„u.
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5. Fiecare parte va lua m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a stabili programe de repatriere
cu participarea institu˛iilor na˛ionale sau interna˛ionale ∫i
a organiza˛iilor neguvernamentale implicate. Aceste
programe vor avea ca scop evitarea revictimiz„rii. Fiecare
parte va depune toate eforturile pentru a favoriza
reintegrarea victimelor Ón societatea statului de Óntoarcere,
inclusiv reintegrarea Ón sistemul educativ ∫i pe pia˛a
muncii, Ón special prin dob‚ndirea ∫i perfec˛ionarea
competen˛elor profesionale. Œn ceea ce prive∫te copiii,
aceste programe ar trebui s„ includ„ exercitarea dreptului
la educa˛ie, precum ∫i m„surile destinate s„ le asigure
Óngrijirea ori primirea adecvat„ de c„tre familia lor sau de
structurile de protec˛ie corespunz„toare.
6. Fiecare parte va lua m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru punerea la dispozi˛ia victimelor,
dup„ caz Ón colaborare cu orice parte implicat„, a
informa˛iilor de contact privind structurile care le pot
asista Ón ˛ara unde aceste victime sunt returnate sau
repatriate, cum ar fi autorit„˛ile de aplicare a legii,
organiza˛iile neguvernamentale, juri∫tii Ón m„sur„ de a-i
consilia ∫i organismele de asisten˛„ social„.
7. Copiii victime nu vor fi repatria˛i Óntr-un stat dac„,
urmare unei evalu„ri privind riscul ∫i securitatea, exist„
indicii c„ returnarea nu este Ón interesul superior al copilului.
ARTICOLUL 17

Egalitatea Óntre femei ∫i b„rba˛i
Atunci c‚nd va aplica m„surile prev„zute Ón prezentul
capitol, fiecare parte va urm„ri promovarea egalit„˛ii Óntre
femei ∫i b„rba˛i ∫i va adopta o abordare de integrare a
egalit„˛ii de gen Ón dezvoltarea, aplicarea ∫i evaluarea
acestor m„suri.

CAPITOLUL IV
Dreptul penal material
ARTICOLUL 18

Incriminarea traficului de fiin˛e umane
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a califica drept infrac˛iune faptele
enun˛ate la art. 4, dac„ au fost comise cu inten˛ie.
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ARTICOLUL 19

Incriminarea utiliz„rii serviciilor unei victime
Fiecare parte va evalua posibilitatea adopt„rii unor
m„suri legislative ∫i a altor m„suri necesare pentru a
califica drept infrac˛iune, Ón conformitate cu dreptul
intern, utilizarea serviciilor care fac obiectul exploat„rii
prev„zute la art. 4 lit. a), av‚nd cuno∫tin˛„ de faptul c„
persoana Ón cauz„ este victim„ a traficului de fiin˛e
umane.
ARTICOLUL 20

Incriminarea faptelor privind documentele de c„l„torie
sau de identitate
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a califica drept infrac˛iune
urm„toarele fapte, atunci c‚nd acestea au fost comise cu
inten˛ie Ón scopul de a permite traficul de fiin˛e umane:
a) confec˛ionarea unui document de c„l„torie sau de
identitate falsificat;
b) procurarea sau furnizarea unui astfel de document;
c) re˛inerea, sustragerea, ascunderea, deteriorarea ori
distrugerea unui document de c„l„torie sau de identitate
al unei alte persoane.
ARTICOLUL 21

Tentativa ∫i complicitatea
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a califica drept infrac˛iune orice
form„ de complicitate comis„ inten˛ionat pentru
s„v‚r∫irea uneia dintre infrac˛iunile stabilite Ón
conformitate cu art. 18 ∫i 20.
2. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a califica drept infrac˛iune orice
form„ de tentativ„ inten˛ionat„ de comitere a uneia dintre
infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu art. 18 ∫i art. 20 lit. a).
ARTICOLUL 22

R„spunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru asigurarea tragerii la r„spundere a
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persoanelor juridice pentru infrac˛iunile prev„zute de
prezenta conven˛ie, atunci c‚nd sunt comise Ón numele
acestora de c„tre orice persoan„ fizic„, care ac˛ioneaz„ fie
individual, fie Ón calitate de membru al unui organ al
persoanei juridice, care exercit„ o func˛ie de conducere Ón
cadrul acesteia, Ón baza:
a) unei puteri de reprezentare a persoanei juridice;
b) unei autorit„˛i de a decide Ón numele persoanei
juridice;
c) unei autorit„˛i de a exercita controlul Ón cadrul
persoanei juridice.
2. Cu excep˛ia cazurilor deja prev„zute la paragraful 1,
fiecare parte va lua m„surile necesare pentru asigurarea
tragerii la r„spundere a persoanei juridice, atunci c‚nd
absen˛a supravegherii sau controlului din partea persoanei
fizice prev„zute la paragraful 1 a f„cut posibil„ comiterea
unei infrac˛iuni stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie, Ón interesul persoanei juridice, de c„tre o
persoan„ fizic„ care se afl„ sub autoritatea acesteia.
3. Œn func˛ie de principiile juridice ale p„r˛ii,
r„spunderea persoanei juridice poate fi penal„, civil„ sau
administrativ„.
4. Aceast„ r„spundere va fi stabilit„ f„r„ a afecta
r„spunderea penal„ a persoanelor fizice care au comis
infrac˛iunea.
ARTICOLUL 23

Sanc˛iuni ∫i m„suri
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a institui sanc˛iuni efective,
propor˛ionale ∫i preventive pentru infrac˛iunile stabilite Ón
aplicarea art. 18—21. Acestea vor cuprinde, pentru
infrac˛iunile stabilite conform art. 18 comise de persoane
fizice, sanc˛iuni privative de libertate care pot conduce la
extr„dare.
2. Fiecare parte va veghea ca persoanele juridice
responsabile potrivit art. 22 s„ fac„ obiectul sanc˛iunilor
sau m„surilor penale ori de alt„ natur„, efective,
propor˛ionale ∫i preventive, inclusiv al sanc˛iunilor
pecuniare.
3. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a-i permite confiscarea sau
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privarea de mijloacele ori produsele infrac˛iunilor stabilite
Ón baza art. 18 ∫i art. 20 lit. a) sau a bunurilor a c„ror
valoare corespunde acestor produse.
4. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a permite Ónchiderea temporar„
sau definitiv„ a oric„rui local utilizat pentru comiterea
traficului de fiin˛e umane, f„r„ a Ónc„lca drepturile ter˛ilor
de bun„-credin˛„, ori pentru a interzice autorului acestei
infrac˛iuni, cu titlu temporar sau definitiv, desf„∫urarea
activit„˛ii cu ocazia c„reia infrac˛iunea a fost comis„.
ARTICOLUL 24

Circumstan˛e agravante
Fiecare parte va lua m„surile necesare ca urm„toarele
Ómprejur„ri s„ fie considerate circumstan˛e agravante Ón
determinarea sanc˛iunii aplicate infrac˛iunilor stabilite
conform art. 18:
a) infrac˛iunea a pus Ón pericol via˛a victimei Ón mod
deliberat sau prin neglijen˛„ grav„;
b) infrac˛iunea a fost comis„ Ómpotriva unui copil;
c) infrac˛iunea a fost comis„ de c„tre un func˛ionar
public Ón exerci˛iul atribu˛iilor de serviciu;
d) infrac˛iunea a fost comis„ Ón cadrul unei re˛ele de
crim„ organizat„.
ARTICOLUL 25

Condamn„ri anterioare
Fiecare parte va adopta m„surile legislative, precum ∫i
de alt„ natur„, pentru a prevedea posibilitatea de a lua Ón
considerare cu ocazia individualiz„rii pedepsei
condamn„rile definitive pronun˛ate pe teritoriul altei p„r˛i
pentru infrac˛iunile prev„zute de prezenta conven˛ie.
ARTICOLUL 26

Dispozi˛ia de nesanc˛ionare
Fiecare parte va prevedea, potrivit principiilor
fundamentale ale sistemului s„u juridic, posibilitatea de a
nu impune sanc˛iuni victimelor pentru c„ acestea au luat
parte la activit„˛i ilegale atunci c‚nd au fost constr‚nse.
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CAPITOLUL V
Investig„ri, urm„riri ∫i drept procedural
ARTICOLUL 27

Pl‚ngeri ex parte ∫i ex officio
1. Fiecare parte se va asigura c„ investiga˛iile sau
urm„ririle pentru infrac˛iunile stabilite conform prezentei
conven˛ii nu necesit„ depunerea unei declara˛ii ori
pl‚ngerea unei victime, cel pu˛in atunci c‚nd infrac˛iunea
a fost comis„, total sau par˛ial, pe teritoriul s„u.
2. Fiecare parte va veghea ca victimele unei infrac˛iuni
comise pe teritoriul unei p„r˛i, alta dec‚t cea Ón care
acestea Ó∫i au re∫edin˛a, s„ poat„ depune pl‚ngere la
autorit„˛ile competente ale statului lor de re∫edin˛„.
Autoritatea competent„ la care a fost depus„ pl‚ngerea, Ón
m„sura Ón care pl‚ngerea nu este de competen˛a sa, o va
transmite f„r„ Ónt‚rziere autorit„˛ii competente a p„r˛ii pe
teritoriul c„reia a fost comis„ infrac˛iunea. Aceast„
pl‚ngere va fi solu˛ionat„ potrivit dreptului intern al p„r˛ii
unde a fost comis„ infrac˛iunea.
3. Fiecare parte va asigura, prin m„suri legislative sau
de alt„ natur„ ∫i cu respectarea condi˛iilor prev„zute de
dreptul s„u intern, pentru grupurile, funda˛iile, asocia˛iile
ori organiza˛iile neguvernamentale care au ca obiectiv
lupta Ómpotriva traficului de fiin˛e umane sau protec˛ia
drepturilor omului, posibilitatea de a asista ∫i/sau de a
sprijini victima care consimte Ón acest sens pe durata
procedurilor penale privind infrac˛iunea stabilit„ conform
art. 18.
ARTICOLUL 28

Protec˛ia victimelor, martorilor ∫i persoanelor
care colaboreaz„ cu autorit„˛ile judiciare
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru asigurarea unei protec˛ii efective
∫i adecvate fa˛„ de posibilele represalii sau intimid„ri, mai
ales pe durata investiga˛iilor ∫i a urm„ririlor Ómpotriva
autorilor ∫i dup„ finalizarea acestora:
a) pentru victime;
b) atunci c‚nd este necesar, pentru persoanele care
furnizeaz„ informa˛ii privind infrac˛iunile stabilite Ón baza
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art. 18 sau care colaboreaz„ Óntr-un alt mod cu autorit„˛ile
Óns„rcinate cu investigarea ∫i urm„rirea;
c) pentru martorii care depun m„rturie privind
infrac˛iunile stabilite Ón baza art. 18;
d) dac„ este necesar, pentru membrii familiei
persoanelor vizate la lit. a) ∫i c).
2. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a asigura ∫i oferi diverse tipuri de
protec˛ie. Asemenea m„suri pot include protec˛ia fizic„,
atribuirea unui nou loc de re∫edin˛„, schimbarea
identit„˛ii ∫i sprijinul pentru ob˛inerea unui loc de munc„.
3. Orice copil victim„ va beneficia de m„surile de
protec˛ie speciale ˛in‚nd cont de interesul superior al
acestuia.
4. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a asigura, dac„ este necesar,
protec˛ia adecvat„ fa˛„ de posibilele represalii sau
intimid„ri, mai ales pe durata investig„rilor ∫i a
urm„ririlor Ómpotriva autorilor ∫i dup„ finalizarea
acestora, pentru membrii grupurilor, funda˛iilor,
asocia˛iilor sau organiza˛iilor neguvernamentale care
desf„∫oar„ activit„˛ile enun˛ate la art. 27 paragraful 3.
5. Fiecare parte va avea Ón vedere Óncheierea de
acorduri sau Ón˛elegeri cu alte state pentru aplicarea
prezentului articol.
ARTICOLUL 29

Autorit„˛ile specializate ∫i structurile de coordonare
1. Fiecare parte va adopta m„surile necesare pentru
specializarea unor persoane sau structuri Ón lupta
Ómpotriva traficului de fiin˛e umane ∫i Ón protec˛ia
victimelor. Aceste persoane sau structuri vor dispune de
independen˛a necesar„, Ón conformitate cu principiile
fundamentale ale sistemului juridic al acestei p„r˛i, pentru
a fi Ón m„sur„ s„-∫i Óndeplineasc„ atribu˛iile cu eficien˛„ ∫i
nu vor fi supuse presiunilor ilegale. Persoanele men˛ionate
sau personalul structurilor men˛ionate trebuie s„ dispun„
de preg„tire ∫i de resurse financiare adaptate atribu˛iilor
pe care le Óndeplinesc.
2. Fiecare parte va adopta m„surile necesare pentru
asigurarea coordon„rii politicii ∫i a activit„˛ii serviciilor
administra˛iei sale ∫i a altor organisme publice care lupt„

437

Ómpotriva traficului de fiin˛e umane, dac„ este necesar,
prin Ónfiin˛area unor structuri de coordonare.
3. Fiecare parte va asigura sau va Ónt„ri formarea
func˛ionarilor responsabili cu prevenirea ∫i lupta
Ómpotriva traficului de fiin˛e umane, inclusiv formarea Ón
domeniul drepturilor omului. Preg„tirea va putea fi
adaptat„ la diferitele servicii ∫i va fi axat„, dup„ caz, pe
metodele utilizate pentru Ómpiedicarea traficului,
urm„rirea autorilor ∫i protec˛ia drepturilor victimelor,
inclusiv protec˛ia victimelor fa˛„ de trafican˛i.
4. Fiecare parte va avea Ón vedere numirea unor
raportori na˛ionali sau a unor alte mecanisme cu atribu˛ii
de monitorizare a activit„˛ilor de lupt„ Ómpotriva traficului
de fiin˛e umane desf„∫urate de institu˛iile statului ∫i cu
Óndeplinirea obliga˛iilor prev„zute de legisla˛ia na˛ional„.
ARTICOLUL 30

Procedurile judiciare
Œn conformitate cu Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Ón
special art. 6, fiecare parte va adopta acele m„suri
legislative sau alte m„suri necesare pentru a garanta Ón
cursul procedurilor judiciare:
a) protec˛ia vie˛ii private a victimelor ∫i, dac„ este
cazul, a identit„˛ii acestora;
b) siguran˛a victimelor ∫i protec˛ia Ómpotriva
intimid„rii,
Ón conformitate cu condi˛iile prev„zute de dreptul
intern ∫i, Ón cazul victimelor copii, printr-o grij„ special„
acordat„ nevoilor copiilor ∫i prin asigurarea dreptului lor
la m„suri speciale de protec˛ie.
ARTICOLUL 31

Jurisdic˛ia
1. Fiecare parte va adopta acele m„suri legislative sau
alte m„suri necesare pentru stabilirea jurisdic˛iei sale
asupra infrac˛iunilor stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie, c‚nd infrac˛iunea este comis„:
a) pe teritoriul s„u; sau
b) la bordul unei nave sub pavilionul acestei p„r˛i; sau
c) la bordul unei aeronave Ónmatriculate Ón
conformitate cu dreptul acestei p„r˛i; sau
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d) de c„tre unul dintre cet„˛enii s„i sau de c„tre un
apatrid care are re∫edin˛a pe teritoriul s„u, dac„
infrac˛iunea este pedepsit„ conform dreptului penal
aplicabil acolo unde a fost comis„ ori dac„ infrac˛iunea
este comis„ Ón afara jurisdic˛iei teritoriale a oric„rui stat;
e) Ómpotriva unuia dintre cet„˛enii s„i.
2. Fiecare parte poate, la momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare
ori aderare, printr-o declara˛ie adresat„ secretarului
general al Consiliului Europei, s„ declare c„ Ó∫i rezerv„
dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai Ón cazuri ori
Ón condi˛ii specifice regulile de jurisdic˛ie stipulate Ón
paragraful 1 lit. d) ∫i e) al acestui articol sau al oric„rei
p„r˛i a acestora.
3. Fiecare parte va adopta m„surile necesare pentru
stabilirea jurisdic˛iei sale asupra infrac˛iunilor la care se
face referire Ón prezenta conven˛ie, Ón cazurile Ón care
presupusul autor este prezent pe teritoriul s„u ∫i nu poate
fi extr„dat c„tre o alt„ parte doar pe baza cet„˛eniei
acestuia, Ón urma unei cereri de extr„dare.
4. C‚nd mai multe p„r˛i invoc„ jurisdic˛ia asupra unei
presupuse infrac˛iuni stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie, p„r˛ile implicate se vor consulta, dac„ este
cazul, pentru a determina jurisdic˛ia corespunz„toare
pentru urm„rirea infrac˛iunii.
5. F„r„ a aduce atingere normelor generale de drept
interna˛ional, prezenta conven˛ie nu exclude nicio
jurisdic˛ie penal„ exercitat„ de o parte Ón conformitate cu
dreptul intern.

CAPITOLUL VI
Cooperarea interna˛ional„ ∫i cooperarea
cu societatea civil„
ARTICOLUL 32

Principii generale ∫i m„suri de cooperare interna˛ional„
P„r˛ile vor coopera Óntre ele, Ón conformitate cu
prevederile prezentei conven˛ii ∫i prin aplicarea
instrumentelor regionale ∫i interna˛ionale relevante,
aranjamentelor agreate Ón baza legilor interne uniforme
sau reciproce ∫i a dreptului lor intern, Ón cea mai larg„
m„sur„ posibil„, Ón scopul:
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— prevenirii ∫i combaterii traficului de fiin˛e umane;
— protej„rii ∫i acord„rii de asisten˛„ victimelor;
— investig„rii sau desf„∫ur„rii procedurilor privind
infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie.
ARTICOLUL 33

M„suri privind persoanele disp„rute sau aflate Ón pericol
1. Dac„ o parte, pe baza informa˛iilor de care dispune,
are motive temeinice s„ cread„ c„ via˛a, libertatea sau
integritatea fizic„ a unei persoane la care se refer„ art. 28
paragraful 1 se afl„ Ón pericol iminent direct pe teritoriul
unei alte p„r˛i, Óntr-o asemenea situa˛ie de urgen˛„, partea
care are informa˛iile le va transmite, f„r„ Ónt‚rziere,
celeilalte p„r˛i pentru a lua m„surile de protec˛ie
corespunz„toare.
2. P„r˛ile la prezenta conven˛ie pot decide s„-∫i
Ónt„reasc„ cooperarea Ón ceea ce prive∫te c„utarea
persoanelor disp„rute, Ón special a copiilor disp„ru˛i, dac„
informa˛iile disponibile le determin„ s„ cread„ c„
acestea/ace∫tia sunt victime ale traficului de fiin˛e umane.
Œn acest scop, p„r˛ile pot Óncheia Óntre ele tratate bilaterale
sau multilaterale.
ARTICOLUL 34

Informa˛ii
1. Partea solicitat„ va informa de Óndat„ partea
solicitant„ asupra rezultatului final al ac˛iunii Óntreprinse
Ón baza prezentului capitol. De asemenea, partea solicitat„
va informa de Óndat„ partea solicitant„ asupra oric„ror
circumstan˛e care fac imposibil„ Óndeplinirea ac˛iunii
respective sau care o pot Ónt‚rzia Ón mod semnificativ.
2. O parte poate, cu respectarea dreptului s„u intern,
f„r„ o solicitare prealabil„, s„ comunice celeilalte p„r˛i
informa˛iile ob˛inute Ón cadrul propriilor investiga˛ii, c‚nd
consider„ c„ dezv„luirea unor asemenea informa˛ii poate
ajuta partea destinatar„ Ón ini˛ierea ∫i desf„∫urarea
investiga˛iilor ∫i procedurilor judiciare privind
infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu prezenta
conven˛ie sau pot conduce la o solicitare de cooperare
formulat„ de aceast„ parte Ón baza prezentului capitol.
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3. Œnaintea comunic„rii unor asemenea informa˛ii,
partea care le ofer„ poate solicita p„strarea
confiden˛ialit„˛ii acestora sau utilizarea lor cu anumite
condi˛ii. Dac„ partea destinatar„ nu poate respecta o
asemenea solicitare, va informa cealalt„ parte, care va
trebui s„ decid„ atunci ce informa˛ii pot fi totu∫i furnizate.
Dac„ partea primitoare accept„ informa˛iile cu condi˛iile
prev„zute, atunci va fi obligat„ s„ le respecte.
4. Toate informa˛iile solicitate cu privire la art. 13, 14
∫i 16 ∫i care sunt necesare pentru acordarea drepturilor
prev„zute de acestea vor fi transmise f„r„ Ónt‚rziere la
solicitarea p„r˛ii interesate, cu respectarea art. 11.
ARTICOLUL 35

Cooperarea cu societatea civil„
Fiecare parte va Óncuraja autorit„˛ile statului ∫i
oficialii publici s„ coopereze cu organiza˛iile
neguvernamentale, cu alte organiza˛ii relevante ∫i cu
membrii societ„˛ii civile, Ón stabilirea unor parteneriate
strategice pentru Óndeplinirea obiectivelor prezentei
conven˛ii.

CAPITOLUL VII
Mecanismul de monitorizare
ARTICOLUL 36

Grupul de exper˛i pentru lupta Ómpotriva traficului
de fiin˛e umane
1. Grupul de exper˛i pentru lupta Ómpotriva traficului
de fiin˛e umane (denumit Ón continuare GRETA) va
monitoriza aplicarea prezentei conven˛ii de c„tre p„r˛i.
2. GRETA va fi compus din minimum 10 membri ∫i
maximum 15 membri, lu‚nd Ón considerare men˛inerea
echilibrului geografic ∫i de gen, precum ∫i expertiza
multidisciplinar„. Ace∫tia vor fi ale∫i de Comitetul p„r˛ilor
pentru un mandat de 4 ani, reÓnnoibil o singur„ dat„,
dintre cet„˛enii statelor p„r˛i la prezenta conven˛ie.
3. Alegerea membrilor GRETA va fi bazat„ pe
urm„toarele principii:
a) ace∫tia vor fi selecta˛i dintre persoanele cu un Ónalt
profil moral, cu o competen˛„ recunoscut„ Ón domeniul
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drepturilor omului, asist„rii ∫i protec˛iei victimelor ∫i luptei
Ómpotriva traficului de fiin˛e umane sau care au experien˛„
profesional„ Ón domeniile acoperite de prezenta conven˛ie;
b) ace∫tia Ó∫i vor desf„∫ura activitatea Ón nume propriu,
vor fi independen˛i ∫i impar˛iali Ón exercitarea func˛iilor
lor ∫i vor fi disponibili s„ Ó∫i Óndeplineasc„ sarcinile Óntr-o
manier„ eficient„;
c) nu vor exista 2 membri GRETA cu cet„˛enia
aceluia∫i stat;
d) ace∫tia vor reprezenta principalele sisteme de drept.
4. Procedura de alegere a membrilor GRETA va fi
decis„ de Comitetul de Mini∫tri, dup„ consultarea ∫i
ob˛inerea acordului unanim al p„r˛ilor la prezenta
conven˛ie, Ón termen de un an de la intrarea Ón vigoare a
conven˛iei. GRETA va adopta propriile reguli de procedur„.
ARTICOLUL 37

Comitetul p„r˛ilor
1. Comitetul p„r˛ilor va fi compus din reprezentan˛ii
statelor p„r˛i la prezenta conven˛ie Ón cadrul Comitetului de
Mini∫tri al Consiliului Europei ∫i din reprezentan˛ii p„r˛ilor
la conven˛ie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei.
2. Comitetul p„r˛ilor va fi convocat de secretarul
general al Consiliului Europei. Prima reuniune va fi
organizat„ Ón termen de un an de la intrarea Ón vigoare a
prezentei conven˛ii, pentru a alege membrii GRETA.
Comitetul p„r˛ilor se va reuni ulterior ori de c‚te ori o
treime din num„rul p„r˛ilor, pre∫edintele GRETA sau
secretarul general solicit„ aceasta.
3. Comitetul p„r˛ilor va adopta propriile reguli de
procedur„.
ARTICOLUL 38

Procedura
1. Procedura de evaluare va privi p„r˛ile la conven˛ie ∫i va
fi Ómp„r˛it„ Ón runde, a c„ror durat„ este stabilit„ de GRETA.
La Ónceputul fiec„rei runde, GRETA va selecta prevederile
specifice pe care se va baza procedura de evaluare.
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2. GRETA va stabili cele mai potrivite mijloace pentru
desf„∫urarea acestei evalu„ri. GRETA poate Ón special s„
adopte un chestionar pentru fiecare rund„ de evaluare, care
poate servi ca baz„ pentru evaluarea aplic„rii de c„tre p„r˛i
a prezentei conven˛ii. Un asemenea chestionar va fi adresat
tuturor p„r˛ilor. P„r˛ile vor r„spunde la chestionar, precum
∫i la alte solicit„ri de informa˛ii formulate de GRETA.
3. GRETA poate solicita informa˛ii de la societatea civil„.
4. GRETA poate organiza Ón subsidiar vizite de ˛ar„ Ón
cooperare cu autorit„˛ile na˛ionale ∫i cu persoana de
contact stabilit„ de acestea din urm„ ∫i, dac„ este necesar,
cu sprijinul exper˛ilor na˛ionali independen˛i. Œn timpul
acestor vizite GRETA va fi asistat„ de speciali∫ti Ón
domenii specifice.
5. GRETA va preg„ti un proiect de raport, con˛in‚nd
analiza sa asupra aplic„rii prevederilor pe care se bazeaz„
evaluarea, precum ∫i sugestiile ∫i propunerile sale privind
modul Ón care partea Ón cauz„ poate solu˛iona problemele
identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru
comentarii c„tre partea care este evaluat„. Comentariile
acesteia vor fi luate Ón considerare de GRETA la redactarea
raportului s„u.
6. Pe aceast„ baz„, GRETA va adopta raportul ∫i
concluziile sale privind m„surile adoptate de partea Ón
cauz„ pentru aplicarea prevederilor prezentei conven˛ii.
Acest raport ∫i concluziile vor fi transmise p„r˛ii Ón cauz„
∫i Comitetului p„r˛ilor. Raportul ∫i concluziile GRETA vor
fi f„cute publice de la adoptarea lor, Ómpreun„ cu
eventualele comentarii ale p„r˛ii implicate.
7. F„r„ a aduce atingere procedurii stabilite Ón paragrafele
1—6, Comitetul p„r˛ilor poate adopta, pe baza raportului ∫i
concluziilor GRETA, recomand„ri adresate acestei p„r˛i: a)
privind m„surile care trebuie luate pentru aplicarea
concluziilor GRETA, stabilind, dac„ este necesar, o dat„ pentru
transmiterea de informa˛ii privind aplicarea acestora; ∫i b)
av‚nd ca obiectiv promovarea cooper„rii cu acea parte pentru
o aplicare corespunz„toare a prezentei conven˛ii.
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CAPITOLUL VIII
Rela˛ia cu alte instrumente interna˛ionale
ARTICOLUL 39

Rela˛ia cu Protocolul privind prevenirea, reprimarea
∫i pedepsirea traficului de persoane, Ón special al femeilor
∫i copiilor, adi˛ional la Conven˛ia Na˛iunilor Unite
Ómpotriva criminalit„˛ii transna˛ionale organizate
Prezenta conven˛ie nu va afecta drepturile ∫i obliga˛iile
care rezult„ din prevederile Protocolului privind prevenirea,
reprimarea ∫i pedepsirea traficului de persoane, Ón special
al femeilor ∫i copiilor, adi˛ional la Conven˛ia Na˛iunilor
Unite Ómpotriva criminalit„˛ii transna˛ionale organizate, ∫i
are ca scop Ónt„rirea protec˛iei acordate de acesta ∫i
dezvoltarea standardelor prev„zute de acesta.
ARTICOLUL 40

Rela˛ia cu alte instrumente interna˛ionale
1. Prezenta conven˛ie nu va afecta drepturile ∫i
obliga˛iile rezult‚nd din alte instrumente interna˛ionale la
care p„r˛ile la prezenta conven˛ie sunt p„r˛i sau vor
deveni p„r˛i ∫i care con˛in prevederi Ón domenii acoperite
de prezenta conven˛ie ∫i care asigur„ o mai mare protec˛ie
∫i asisten˛„ pentru victimele traficului.
2. P„r˛ile la prezenta conven˛ie pot Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale Ón domenii acoperite
de prezenta conven˛ie, Ón scopul supliment„rii ∫i Ónt„ririi
prevederilor sale ori pentru a facilita aplicarea principiilor
consacrate prin aceasta.
3. P„r˛ile care sunt membre ale Uniunii Europene vor
aplica, Ón rela˛iile lor reciproce, regulile comunitare ∫i ale
Uniunii Europene, Ón m„sura Ón care exist„ reguli
comunitare sau ale Uniunii Europene guvern‚nd un
aspect particular ∫i aplicabile unui caz specific, f„r„ a
aduce atingere obiectivului ∫i domeniului de aplicare a
prezentei conven˛ii ∫i f„r„ a afecta aplicarea sa integral„ Ón
rela˛iile cu alte p„r˛i.
4. Nicio dispozi˛ie Ón prezenta conven˛ie nu va afecta
drepturile, obliga˛iile ∫i responsabilit„˛ile statelor ∫i
indivizilor decurg‚nd din dreptul interna˛ional, inclusiv
dreptul interna˛ional umanitar ∫i dreptul interna˛ional al
drepturilor omului, ∫i, Ón special, unde este cazul, Conven˛ia
din 1951 ∫i Protocolul din 1967 privind statutul refugia˛ilor,
precum ∫i principiul nereturn„rii prev„zute de acestea.
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CAPITOLUL IX
Modificarea conven˛iei
ARTICOLUL 41

Amendamente
1. Orice propunere pentru modificarea prezentei
conven˛ii, prezentat„ de o parte, va fi comunicat„
secretarului general al Consiliului Europei ∫i Ónaintat„ de
acesta statelor membre ale Consiliului Europei, oric„rui
stat semnatar, oric„rui stat parte, Comunit„˛ii Europene,
oric„rui stat invitat s„ semneze aceast„ conven˛ie Ón
conformitate cu prevederile art. 42 ∫i oric„rui stat invitat
s„ adere la aceast„ conven˛ie Ón conformitate cu art. 43.
2. Orice amendament propus de o parte va fi
comunicat c„tre GRETA, care va prezenta Comitetului de
Mini∫tri avizul s„u asupra modific„rii propuse.
3. Comitetul de Mini∫tri va analiza amendamentul
propus ∫i avizul prezentat de GRETA ∫i, dup„ consultarea
statelor p„r˛i la prezenta conven˛ie ∫i ob˛inerea acordului
lor unanim, poate adopta amendamentul.
4. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
de Mini∫tri Ón conformitate cu paragraful 3 va fi Ónaintat
p„r˛ilor Ón vederea accept„rii.
5. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful 3 va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii perioadei de o lun„ de la data la care
toate p„r˛ile au informat secretarul general c„ l-au acceptat.

CAPITOLUL X
Clauze finale
ARTICOLUL 42

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta conven˛ie va fi deschis„ spre semnare
pentru statele membre ale Consiliului Europei, statele
nemembre care au participat la elaborarea sa ∫i
Comunitatea European„.
2. Prezenta conven˛ie este supus„ ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau
aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
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3. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data la care 10 semnatari, incluz‚nd cel pu˛in 8 state
membre ale Consiliului Europei, ∫i-au exprimat
consim˛„m‚ntul de a fi lega˛i de conven˛ie, Ón
conformitate cu prevederile paragrafului 2.
4. Dac„ orice stat men˛ionat Ón paragraful 1 sau
Comunitatea
European„
Ó∫i
exprim„
ulterior
consim˛„m‚ntul s„ fie legat de conven˛ie, aceasta va intra
Ón vigoare Ón ceea ce Ól prive∫te Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare sau
aprobare.
ARTICOLUL 43

Aderarea la conven˛ie
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei, dup„
consultarea p„r˛ilor la aceast„ conven˛ie ∫i ob˛inerea
acordului lor unanim, poate invita orice stat nemembru al
Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea
conven˛iei, s„ adere la prezenta conven˛ie, printr-o decizie
luat„ cu majoritatea prev„zut„ de art. 20 d din Statutul
Consiliului Europei ∫i cu votul unanim al reprezentan˛ilor
statelor contractante care au dreptul s„ fie reprezentate Ón
Comitetul de Mini∫tri.
2. Pentru orice stat care ader„, prezenta conven˛ie va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 44

Aplicare teritorial„
1. Orice stat sau Comunitatea European„ poate, Ón
momentul semn„rii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, s„ precizeze
teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta
conven˛ie.
2. Orice parte poate, la o dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
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Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei conven˛ii la orice
alt teritoriu precizat Ón declara˛ie, pentru ale c„rui rela˛ii
interna˛ionale este responsabil sau pentru care este
autorizat s„ Ó∫i asume obliga˛ii. Cu privire la un asemenea
teritoriu, prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni
de la data primirii unei asemenea declara˛ii de c„tre
secretarul general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie formulat„ Ón temeiul paragrafelor 1 ∫i
2 poate fi retras„, cu privire la orice teritoriu men˛ionat
Óntr-o asemenea declara˛ie, printr-o notificare adresat„
secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
avea efect Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la primirea unei asemenea notific„ri
de c„tre secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 45

Rezerve
Nicio rezerv„ nu poate fi formulat„ cu privire la
oricare prevedere a prezentei conven˛ii, cu excep˛ia
rezervei prev„zute de art. 31 paragraful 2.
ARTICOLUL 46

Denun˛area
1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta conven˛ie printr-o notificare adresat„ secretarului
general al Consiliului Europei.
2. O asemenea denun˛are va avea efect din prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data primirii notific„rii de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 47

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, oric„rui stat
semnatar, oric„rui stat parte, Comunit„˛ii Europene,
oric„rui stat invitat s„ semneze prezenta conven˛ie Ón
conformitate cu prevederile art. 42 ∫i oric„rui stat invitat
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s„ adere la prezenta conven˛ie Ón conformitate cu
prevederile art. 43:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei conven˛ii
Ón conformitate cu art. 42 ∫i 43;
d) orice amendament adoptat Ón conformitate cu art.
41 ∫i data la care un asemenea amendament intr„ Ón
vigoare;
e) orice denun˛are formulat„ Ón temeiul prevederilor
art. 46;
f) orice alt act, notificare sau comunicare privind
prezenta conven˛ie;
g) orice rezerv„ formulat„ Ón baza art. 45.
Drept care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i Ón acest scop,
am semnat prezenta conven˛ie.
Œncheiat„ la Var∫ovia la 16 mai 2005, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntrun singur exemplar care va fi depozitat Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii certificate fiec„rui stat membru
al Consiliului Europei, statelor nemembre care au
participat la elaborarea prezentei conven˛ii, Comunit„˛ii
Europene ∫i oric„rui stat invitat s„ adere la prezenta
conven˛ie.

448

X. DREPT PUBLIC — PROTECﬁIA DATELOR

Seria Tratatelor europene nr. 106

CONVENﬁIA-CADRU EUROPEAN√
PRIVIND COOPERAREA TRANSFRONTALIER√
A COLECTIVIT√ﬁILOR SAU AUTORIT√ﬁILOR
TERITORIALE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i ∫i de a
promova cooperarea Óntre ace∫tia,
Consider‚nd c„, Ón termenii art. 1 din Statutul
Consiliului Europei, acest scop va fi urm„rit Ón special
prin Óncheierea unor acorduri Ón domeniul administrativ,
Consider‚nd c„ Consiliul Europei tinde s„ asigure
participarea colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale ale
Europei la realizarea scopului s„u,
Consider‚nd importan˛a pe care o poate avea pentru
urm„rirea acestui obiectiv cooperarea colectivit„˛ilor sau
autorit„˛ilor teritoriale frontaliere Ón probleme cum sunt:
dezvoltarea regional„, urban„ ∫i rural„, protec˛ia mediului
Ónconjur„tor, ameliorarea infrastructurilor ∫i serviciilor
oferite cet„˛enilor ∫i Óntrajutorarea Ón caz de calamit„˛i,
* Adoptat„

la Madrid la 21 mai 1980. A intrat Ón vigoare la 22 decembrie 1981.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin O.G. nr. 120 din 28 august 1998, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, care a fost aprobat„
prin Legea nr. 78 din 11 mai 1999, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I,
nr. 207 din 13 mai 1999. Rom‚nia a f„cut urm„toarele declara˛ii:
a) Rom‚nia declar„ c„ aplicarea Conven˛iei-cadru europene privind cooperarea
transfrontalier„ a colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale, men˛ionat„ la art. 1, se
subordoneaz„ Óncheierii unor acorduri interstatale, iar zona de aplicare a prevederilor
privind cooperarea transfrontalier„ se poate extinde p‚n„ la 25 km de la frontiera rom‚n„,
afar„ de cazurile Ón care este vorba de jude˛ele limitrofe;
b) Rom‚nia declar„ c„, Ón sensul prevederilor art. 2 paragraful 2 din Conven˛ia-cadru
european„ privind cooperarea transfrontalier„ a colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale,
colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale desemnate s„ exercite func˛iile regionale sunt,
potrivit legisla˛iei sale Ón vigoare, jude˛ele respectiv consiliile jude˛ene.
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Consider‚nd c„ experien˛a dob‚ndit„ atest„ faptul c„
cooperarea puterilor locale ∫i regionale ale Europei este de
natur„ s„ permit„ o mai bun„ Óndeplinire a misiunii lor,
c„ ea este susceptibil„ mai ales s„ contribuie la punerea Ón
valoare (valorificarea) ∫i la dezvoltarea regiunilor frontaliere,
Hot„r‚te s„ favorizeze pe c‚t posibil aceast„ cooperare
∫i s„ contribuie astfel la progresul economic ∫i social al
regiunilor frontaliere ∫i la solidaritatea care une∫te
popoarele europene,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ faciliteze ∫i
s„ promoveze cooperarea transfrontalier„ Óntre
colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale aflate sub
jurisdic˛ia sa ∫i colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale
care depind de competen˛a altor p„r˛i contractante. Ea se
va str„dui s„ promoveze Óncheierea de acorduri ∫i
aranjamente care se vor dovedi necesare Ón acest scop, cu
respectarea dispozi˛iilor constitu˛ionale proprii fiec„rei
p„r˛i contractante.
ARTICOLUL 2

1. Este considerat„ ca fiind cooperare transfrontalier„,
Ón sensul prezentei Conven˛ii, orice concertare care
vizeaz„ Ónt„rirea ∫i dezvoltarea raporturilor de vecin„tate
Óntre colectivit„˛i sau autorit„˛i teritoriale ce depind de
dou„ sau mai multe p„r˛i contractante, precum ∫i
Óncheierea de acorduri ∫i Ón˛elegeri utile Ón acest scop.
Cooperarea transfrontalier„ se va exercita Ón cadrul
competen˛elor colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale,
astfel cum sunt ele definite de dreptul intern. Sfera ∫i
natura acestor competen˛e nu sunt afectate de prezenta
Conven˛ie.
2. Œn sensul prezentei Conven˛ii, prin expresia
colectivit„˛i sau autorit„˛i teritoriale se Ón˛elege
colectivit„˛ile, autorit„˛ile sau organismele care exercit„
func˛ii locale ∫i regionale ∫i sunt considerate ca atare Ón
dreptul intern al fiec„rui stat. Totu∫i fiecare parte
contractant„ poate, Ón momentul semn„rii prezentei
Conven˛ii sau pe calea unei comunic„ri ulterioare
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ desemneze
colectivit„˛ile, autorit„˛ile sau organismele, obiectele ∫i
formele la care ea Ón˛elege s„ limiteze c‚mpul de aplicare
sau pe care Ón˛elege s„ le exclud„ din c‚mpul de aplicare a
prezentei Conven˛ii.
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ARTICOLUL 3

1. Conform prezentei Conven˛ii, p„r˛ile contractante
vor favoriza, sub rezerva dispozi˛iilor art. 2 paragraful 2,
ini˛iativele colectivit„˛ilor ∫i autorit„˛ilor teritoriale
inspirate de ini˛iativele ∫i Ón˛elegerile-cadru dintre
colectivit„˛i ∫i autorit„˛i teritoriale, elaborate Ón cadrul
Consiliului Europei. Ele vor putea, Ón cazul Ón care
consider„ necesar, s„ ia Ón considerare modelele de
acorduri interstatale, bilaterale sau multilaterale, schi˛ate
Ón cadrul Consiliului Europei ∫i destinate s„ faciliteze
cooperarea Óntre colectivit„˛ile ∫i autorit„˛ile teritoriale.
Aranjamentele ∫i acordurile ce urmeaz„ a fi Óncheiate
vor putea s„ se inspire mai ales din modelele ∫i schemele
de acorduri, de statute ∫i de contracte anexate la prezenta
Conven˛ie, numerotate 1.1—1.5 ∫i 2.1—2.6, cu adapt„rile pe
care le impune situa˛ia special„ proprie fiec„rei p„r˛i
contractante. Aceste modele ∫i scheme de acorduri, de
statute ∫i de contracte, fiind de natur„ indicativ„, nu au
valoare conven˛ional„.
2. Œn cazul Ón care p„r˛ile contractante consider„
necesar s„ Óncheie acorduri interstatale, aceste acorduri
pot, Ón special, s„ fixeze cadrul, formele ∫i limitele Ón care
au posibilitatea de a ac˛iona colectivit„˛ile ∫i autorit„˛ile
teritoriale la care se refer„ cooperarea transfrontalier„. De
asemenea, fiecare acord poate determina colectivit„˛ile sau
organismele c„rora acesta li se aplic„.
3. Dispozi˛iile de mai sus nu afecteaz„ posibilittea
p„r˛ilor contractante de a recurge de comun acord la alte
forme de cooperare transfrontalier„. De asemenea,
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu ar putea fi interpretate
ca f„c‚nd caduce acordurile de cooperare deja existente.
4. Acordurile ∫i Ón˛elegerile vor fi Óncheiate cu
respectarea competen˛elor prev„zute de dreptul intern al
fiec„rei p„r˛i contractante Ón materie de rela˛ii
interna˛ionale ∫i de orientare politic„ general„, precum ∫i
cu respectarea regulilor de control sau de tutel„ la care
sunt supuse colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale.
5. Œn acest scop, fiecare parte contractant„ poate, Ón
momentul semn„rii prezentei Conven˛ii sau pe calea unei
comunic„ri ulterioare Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ indice autorit„˛ile care, conform dreptului s„u
intern, sunt competente s„ exercite controlul sau tutela
fa˛„ de colectivit„˛ile ∫i autorit„˛ile teritoriale respective.
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ARTICOLUL 4

Fiecare parte contractant„ se va str„dui s„ rezolve
dificult„˛ile de ordin juridic, administrativ sau tehnic de
natur„ s„ Ómpiedice dezvoltarea ∫i buna func˛ionare a
cooper„rii transfrontaliere ∫i se va consulta, la nevoie, cu
partea sau p„r˛ile contractante interesate.
ARTICOLUL 5

Œn cazul unei cooper„ri transfrontaliere Óntreprinse
conform dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii, p„r˛ile
contractante vor analiza oportunitatea de a acorda
colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale participante
acelea∫i facilit„˛i ca ∫i Ón cazul Ón care cooperarea s-ar
exercita pe plan intern.
ARTICOLUL 6

Orice parte contractant„ va furniza, Ón m„sura
posibilului, informa˛iile ce-i vor fi cerute de o alt„ parte
contractant„, cu scopul de a facilita realizarea de c„tre
aceasta a obliga˛iilor care Ói incumb„ Ón virtutea
prevederilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 7

Fiecare parte contractant„ va veghea ca at‚t
colectivit„˛ile, c‚t ∫i autorit„˛ile teritoriale respective s„ fie
informate asupra mijloacelor de ac˛iune care le sunt
oferite de prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 8

1. P„r˛ile contractante vor transmite Secretarului
general al Consiliului Europei orice informa˛ie relevant„
privind acordurile ∫i Ón˛elegerile vizate la art. 3.
2. Orice propunere f„cut„ de una sau de mai multe
p„r˛i contractante pentru a completa sau a dezvolta
Conven˛ia sau modelele de acorduri ∫i de aranjamente va
fi transmis„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Acesta o va supune Comitetului Mini∫trilor al Consiliului
Europei, care va decide asupra rezolv„rii sale.
ARTICOLUL 9

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„,
acceptat„ sau aprobat„. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei.
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2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la
depunerea celui de-al patrulea instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, cu condi˛ia ca cel pu˛in dou„
dintre statele care au Óndeplinit aceast„ formalitate s„ aib„
o frontier„ comun„.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat semnatar
care o va ratifica, accepta sau aproba ulterior, dup„ 3 luni
de la data depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 10

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
hot„rÓ, cu unanimitatea voturilor exprimate, invitarea
oric„rui stat european nemembru de a adera la prezenta
Conven˛ie. Aceast„ invita˛ie va trebui s„ primeasc„ acordul
expres al fiec„ruia dintre statele care au ratificat
Conven˛ia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei a unui
instrument de aderare, care va avea efect dup„ 3 luni de la
data depunerii sale.
ARTICOLUL 11

1. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 12

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii conform dispozi˛iilor art. 9;
d) orice declara˛ie primit„ conform dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 2 sau ale paragrafului 5 al art. 3;
e) orice notificare primit„ conform dispozi˛iilor art. 11
∫i data la care denun˛area va avea efect.
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Œntocmit„ la Madrid la 21 mai 1980, Ón limbile francez„
∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un singur
exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului Europei.
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
copii certificate de conformitate fiec„ruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat invitat s„
adere la prezenta Conven˛ie.
ANEX√1
MODELE ™I SCHEME
de acorduri, statute ∫i contracte Ón materie
de cooperare transfrontalier„ a colectivit„˛ilor
sau autorit„˛ilor teritoriale
Acest sistem gradual de acorduri-model a fost conceput
disting‚ndu-se dou„ categorii principale, definite Ón
func˛ie de nivelul Óncheierii acordului:
— modele de acorduri interstatale privind cooperarea
transfrontalier„ la nivel regional ∫i local;
— scheme de acorduri, contracte ∫i statute, care pot
servi ca baz„ a cooper„rii transfrontaliere Óntre autorit„˛i
sau colectivit„˛i teritoriale.
A∫a cum reiese din tabloul de mai jos, doar cele dou„
modele de acorduri interstatale privind promovarea
cooper„rii transfrontaliere ∫i concertarea regional„
transfrontalier„ sunt exclusiv de competen˛a statelor.
Celelalte acorduri interstatale nu fac dec‚t s„ fixeze
cadrul juridic care permite realizarea de acorduri sau de
contracte Óntre autorit„˛i sau colectivit„˛i teritoriale, ale
c„ror scheme respective sunt situate Ón cea de-a doua
categorie.
1. Modele de acorduri interstatale
Clauze generale pentru acordurile interstatale
1.1. Model de acord interstatal privind promovarea
cooper„rii transfrontaliere;
1.2. Model de acord interstatal privind concertarea
regional„ transfrontalier„;
1.3. Model de acord interstatal privind concertarea
local„ transfrontalier„;
1 Dup„ cum s-a indicat la art. 3 paragraful 1 alineatul al doilea al Conven˛iei, modelele
∫i schemele de acorduri, statute ∫i contracte fiind de natur„ indicativ„, ele nu au valoare
conven˛ional„.
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1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea
contractual„ transfrontalier„ Óntre autorit„˛i locale;
1.5. Model de acord interstatal privind organismele de
cooperare transfrontalier„ Óntre autorit„˛i locale.
2. Scheme de acorduri, statute ∫i contracte
de Óncheiat Óntre autorit„˛i locale
2.1. Schem„ de acord pentru crearea unui grup de
concertare Óntre autorit„˛i locale;
2.2. Schem„ de acord pentru coordonarea Ón gestiunea
de afaceri publice locale transfrontalier„;
2.3. Schem„ de acord pentru crearea de asocia˛ii
transfrontaliere de drept privat;
2.4. Schem„ de contract de furnizare sau prestare de
servicii Óntre colectivit„˛i locale frontaliere (de tip îdrept privat“);
2.5. Schem„ de contract de furnizare sau prestare de
servicii Óntre colectivit„˛i locale frontaliere (de tip îdrept
public“);
2.6. Schem„ de acord pentru crearea de organisme de
cooperare intercomunal„ transfrontalier„.
1. Modele de acorduri interstatale
NOT√ INTRODUCTIV√:

Sistemul de acorduri interstatale are drept scop, Ón
special, de a fixa Ón mod precis cadrul, formele ∫i limitele
Ón care statele doresc s„ vad„ ac˛ion‚nd colectivit„˛ile
teritoriale, precum ∫i de a elimina incertitudinile juridice
de natur„ s„ genereze probleme (definirea dreptului
aplicabil, jurisdic˛ii competente, recursuri posibile etc.).
Pe de alt„ parte, Óncheierea de acorduri interstatale
Óntre statele interesate, care favorizeaz„ dezvoltarea cooper„rii
transfrontaliere Óntre autorit„˛i locale, ar avea f„r„ Óndoial„
consecin˛e favorabile pe urm„toarele planuri:
— consacrarea oficial„ a legitimit„˛ii acestor procedee de
cooperare ∫i Óncurajare a autorit„˛ilor locale de a recurge la ele;
— rolul ∫i condi˛iile de interven˛ie a autorit„˛ilor de
tutel„, de supraveghere sau de control;
— misiunea de informare reciproc„ a statelor;
— leg„turile susceptibile de a fi create Óntre aceste
forme de cooperare ∫i alte proceduri de ac˛iuni concertate
la nivelul zonelor de frontier„;
— modificarea unor reguli juridice sau a unor
interpret„ri ale acestora, care constituie obstacole pentru
cooperarea transfrontalier„ etc.
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Sistemul de modele de acord cu îsertare“, descris Ón
schema care figureaz„ mai sus, permite guvernelor s„
plaseze cooperarea frontalier„ Ón cadrul care le convine cel
mai mult, pornind de la un minim constituit de acordul
referitor la promovarea cooper„rii transfrontaliere (1.1)
∫ideschiz‚nd îsertarele“ pe care le-au admis (modele de
acord 1.2—1.5). Deschiderea unui singur îsertar“, ca ∫i cea
a mai multor îsertare“, chiar a tuturor îsertarelor“, se
poate concepe perfect Ón acela∫i timp sau Ón perioade
succesive. Este evident c„ Ón cazul unor acorduri Óntre
state care au deja sisteme de drept foarte apropiate, de
exemplu statele scandinave, recurgerea la acorduri at‚t de
precise ar putea s„ nu se impun„.
Clauze generale pentru modelele de acord 1.1—1.5
ARTICOLUL a)

1. Sunt considerate autorit„˛i locale, Ón sensul
prezentului acord, autorit„˛ile, colectivit„˛ile sau
organismele care exercit„ func˛ii locale potrivit dreptului
intern al fiec„rui stat.
2. Sunt considerate autorit„˛i regionale, Ón sensul
prezentului acord, autorit„˛ile, colectivit„˛ile sau
organismele care exercit„ func˛ii regionale potrivit
dreptului intern al fiec„rui stat2.
ARTICOLUL b)

Prezentul Acord nu aduce atingere modurilor de
cooperare transfrontalier„ care exist„, sub diverse forme,
Ón statele-p„r˛i, mai ales celor care au fost stabilite pe baza
unui acord interna˛ional.
ARTICOLUL c)

P„r˛ile vor informa autorit„˛ile regionale ∫i locale
despre mijloacele de ac˛iune care le sunt oferite ∫i le vor
Óncuraja s„ recurg„ la acestea.
ARTICOLUL d)

Termenii autorit„˛ile superioare din prezentul Acord
se refer„ la autorit„˛ile guvernamentale, de tutel„, de
control, de supraveghere, astfel cum sunt ele determinate
de fiecare parte.
2
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Acest paragraf 2 este suprimat pentru modelele de acord 1.3, 1.4 ∫i 1.5.

ARTICOLUL e)

Sfera ∫i natura competen˛elor autorit„˛ilor locale, a∫a
cum sunt ele definite de c„tre dreptul intern al statelor-p„r˛i,
nu sunt Ón nici un fel modificate prin prezentul Acord.
ARTICOLUL f)

Fiecare stat poate, Ón orice moment, s„ desemneze
zonele de pe teritoriul s„u, obiectele ∫i formele de cooperare
care sunt excluse de la aplicarea prezentului Acord.
Totu∫i aceast„ desemnare nu poate aduce atingere
drepturilor dob‚ndite Ón cadrul cooper„rilor deja realizate.
ARTICOLUL g)

P„r˛ile Ól vor informa pe Secretarul general al
Consiliului Europei asupra activit„˛ilor comisiilor,
comitetelor ∫i ale altor organe Ónvestite cu o misiune de
aplicare a prezentului Acord.
ARTICOLUL h)

P„r˛ile vor putea aduce prezentului Acord, printr-un
simplu schimb de note, modific„ri de mic„ importan˛„, a
c„ror aplicare Ón practic„ le recomand„ ca oportune.
ARTICOLUL i)

1. Fiecare dintre p„r˛i va notifica celeilalte p„r˛i
Óndeplinirea procedurilor cerute de dreptul s„u intern
pentru intrarea Ón vigoare a prezentului acord, care va
avea efect la data ultimei notific„ri.
2. Prezentul Acord este Óncheiat pe o durat„ de 5 ani
de la data intr„rii sale Ón vigoare. Dac„ nu va fi denun˛at
cu 6 luni Ónaintea expir„rii sale, Acordul va fi reÓnnoit
prin tacit„ reconduc˛iune ∫i Ón acelea∫i condi˛ii pe o
perioad„ de 5 ani ∫i a∫a mai departe.
3. Partea care notific„ denun˛area Acordului poate limita
acest act la unele articole expres desemnate, la anumite regiuni
geografice sau la anumite domenii de activitate. Œn acest caz,
acordul r„m‚ne par˛ial Ón vigoare, cu excep˛ia denun˛„rii de
c„tre cealalt„ sau celelalte p„r˛i, Ón termen de 4 luni de la
notificarea prin care li se anun˛„ denun˛area par˛ial„.
4. P„r˛ile pot conveni Ón orice moment s„ suspende
aplicarea prezentului Acord pe o durat„ nedeterminat„. Ele
pot, de asemenea, hot„rÓ ca activitatea unei comisii sau a
unui comitet determinat s„ fie suspendat„ sau Óntrerupt„.
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1.1. Model de acord interstatal privind cooperarea
transfrontalier„
NOT√ INTRODUCTIV√:

Este vorba de un model de acord interstatal con˛in‚nd
dispozi˛ii generale de baz„ ∫i susceptibil de a fi Óncheiat fie
de sine st„t„tor, fie Ómpreun„ cu unul sau mai multe
modele de acorduri interstatale care figureaz„ mai jos.
Guvernele...
∫i ale...,
con∫tiente de avantajele cooper„rii transfrontaliere,
astfel cum sunt definite Ón Conven˛ia-cadru european„
privind cooperarea transfrontalier„ a colectivit„˛ilor sau
autorit„˛ilor teritoriale, au convenit asupra dispozi˛iilor
urm„toare:
ARTICOLUL 1

P„r˛ile se angajeaz„ s„ caute ∫i s„ promoveze
mijloacele unei cooper„ri transfrontaliere at‚t la nivel
regional, c‚t ∫i local.
Prin cooperare transfrontalier„ ele Ón˛eleg orice m„suri
concertate cu caracter administrativ, tehnic, economic,
social sau cultural, apte s„ Ónt„reasc„ ∫i s„ dezvolte
raporturile de vecin„tate Ón zone situate de fiecare parte a
frontierei, precum ∫i Óncheierea de acorduri adecvate, Ón
vederea rezolv„rii problemelor ce pot ap„rea Ón acest
domeniu.
Aceste m„suri vor putea tinde Ón special la ameliorarea
condi˛iilor dezvolt„rii regionale ∫i urbane, a protec˛iei
bog„˛iilor naturale, a Óntrajutor„rii Ón caz de dezastru ∫i de
calamitate, precum ∫i la ameliorarea serviciilor acordate
popula˛iei.
ARTICOLUL 2

P„r˛ile fac eforturi, prin consultare reciproc„, de a
asigura autorit„˛ilor regionale care ˛in de resortul lor
mijloacele corespunz„toare care s„ le permit„ stabilirea
Óntre ele a unor leg„turi de colaborare.
ARTICOLUL 3

Ele vor face eforturi, de asemenea, pentru favorizarea
ini˛iativelor autorit„˛ilor locale, Ón vederea stabilirii ∫i
dezvolt„rii colabor„rii transfrontaliere.
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ARTICOLUL 4

Œn cazul unei cooper„ri transfrontaliere Óntreprinse
conform prezentului Acord, autorit„˛ile ∫i colectivit„˛ile
locale ∫i regionale care particip„ vor beneficia de acelea∫i
facilit„˛i ∫i de aceea∫i protec˛ie ca ∫i Ón cazul Ón care
cooperarea s-ar exercita pe plan intern.
Autorit„˛ile competente ale fiec„rei p„r˛i vor veghea s„
fie prev„zute creditele necesare acoperirii cheltuielilor de
func˛ionare a organelor Óns„rcinate s„ promoveze
cooperarea transfrontalier„ vizat„ Ón prezentul Acord.
ARTICOLUL 5

Fiecare parte va Óns„rcina un anumit organ, comisie
sau institu˛ie pe care o va desemna s„ examineze legisla˛ia
∫i reglementarea na˛ional„ Ón vigoare, pentru a propune
modificarea dispozi˛iilor susceptibile s„ Ómpiedice
dezvoltarea cooper„rii locale transfrontaliere. Aceste
organe vor studia Ón special ameliorarea dispozi˛iilor
fiscale ∫i vamale, regulile Ón materie de schimb ∫i de
transfer de capitaluri, precum ∫i procedurile ce
reglementeaz„ interven˛ia autorit„˛ilor superioare,
Óndeosebi Ón materie de tutel„ sau de control.
Œnainte de a lua m„surile vizate la alineatul precedent,
p„r˛ile interesate se vor pune de acord, dac„ va fi cazul, ∫i
Ó∫i vor comunica informa˛iile necesare.
ARTICOLUL 6

P„r˛ile vor veghea la g„sirea, pe cale de arbitraj sau Ón
alt mod, a unei solu˛ii pentru problemele litigioase de
importan˛„ local„ a c„ror reglementare prealabil„ ar fi
necesar„ pentru reu∫ita ac˛iunilor de colaborare
transfrontier„.
1.2. Model de acord interstatal privind concertarea
regional„ transfrontalier„
NOT√ INTRODUCTIV√:

Acest Acord poate fi Óncheiat fie individual, fie
Ómpreun„ cu unul sau mai multe modele de acorduri
interstatale (textele 1.1—1.5).
ARTICOLUL 1

Œn vederea promov„rii concert„rii transfrontaliere Ón
regiunea definit„ Ón anexa la prezentul acord, p„r˛ile vor
constitui o comisie mixt„, denumit„ Ón continuare comisie,
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av‚nd, dac„ este cazul, unul sau mai multe comitete
regionale, denumite Ón continuare comitete, Óns„rcinate cu
tratarea problemelor relative la concertarea transfrontalier„.
ARTICOLUL 2

1. Comisia ∫i comitetul vor fi formate din delega˛ii
compuse la ini˛iativa fiec„reia dintre p„r˛i.
2. Delega˛iile comisiei vor fi compuse din maximum
8 membri, dintre care cel pu˛in 3 reprezint„ autorit„˛ile
regionale. Pre∫edin˛ii delega˛iilor Ón comitete sau
reprezentan˛ii lor vor participa, cu vot consultativ, la
lucr„rile comisiei3.
3. Comitetele, formate din... delega˛ii de... membri,
sunt constituite la ini˛iativa comisiei ∫i Ón Ón˛elegere cu
autorit„˛ile regionale ∫i locale din zonele frontaliere vizate
prin prezentul acord. Delega˛iile Ón comitete vor fi
compuse din reprezentan˛i ai acestor autorit„˛i sau ai
organismelor regionale sau locale. Œn plus, un delegat va fi
desemnat de autorit„˛ile centrale. Acesta din urm„ va fi,
dac„ este cazul, ales din organele care reprezint„
autorit„˛ile centrale Ón zonele frontaliere care intr„ Ón
competen˛a comitetelor.
4. Comisia se reune∫te cel pu˛in o dat„ pe an.
Comitetele se Óntrunesc oric‚t de des va fi nevoie, dar cel
pu˛in de dou„ ori pe an.
5. Comisia ∫i comitetele stabilesc regulamentul lor
interior.
ARTICOLUL 3

Fiecare dintre p„r˛i suport„ cheltuielile delega˛iei sale
Ón comisie.
Cheltuielile delega˛iilor Ón comitete vor fi suportate de
autorit„˛ile care au constituit aceste delega˛ii.
ARTICOLUL 4

Pentru a se asigura coordonarea ∫i continuitatea
lucr„rilor comisiei ∫i al comitetelor, p„r˛ile vor crea, ori de
c‚te ori va fi nevoie, un secretariat ale c„rui componen˛„,
sedii, modalit„˛i de func˛ionare ∫i finan˛are sunt stabilite
3 Cifrele relative la num„rul membrilor comisiei nu au dec‚t un caracter indicativ ∫i vor
trebui adaptate la situa˛iile concrete, ca, de altfel, ansamblul dispozi˛iilor acestui model de
acord. Autorii modelelor de acord au vrut s„ sublinieze prin aceste cifre necesitatea de a crea
comisii compuse dintr-un num„r limitat de membri, capabili s„ lucreze cu eficacitate. Pe de
alt„ parte, ace∫tia au vrut, de asemenea, s„ dea indica˛ii privind propor˛ia, pe de o parte, Óntre
reprezentan˛ii autorit„˛ilor centrale ∫i, pe de alt„ parte, reprezentan˛ii autorit„˛ilor regionale.
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printr-un aranjament ad-hoc Óntre p„r˛i, la propunerea
comisiei sau, Ón lipsa acestuia, de comisia Óns„∫i.
ARTICOLUL 5

Zonele frontaliere la care se extinde aplicarea
prezentului acord vor fi determinate Óntr-o anex„ la acord,
anex„ al c„rui con˛inut va putea fi modificat printr-un
simplu schimb de note.
ARTICOLUL 6

1. Chestiunile care fac obiectul concert„rii
transfrontaliere sunt cele care se pun Ón urm„toarele
domenii4:
— dezvoltarea urban„ ∫i regional„;
— transporturi ∫i comunica˛ii (transporturi Ón comun,
drumuri ∫i autostr„zi, aeroporturi comune, c„i fluviale,
porturi maritime etc.);
— energie (centrale pentru producere de energie,
furniz„ri de gaz, electricitate, ap„ etc.);
— protec˛ia naturii (situri ce trebuie protejate, zone de
recreere, parcuri naturale etc.);
— protec˛ia apelor (lupta Ómpotriva polu„rii,
construirea de sta˛ii de epurare etc.);
— protec˛ia aerului (poluarea atmosferic„, lupta
Ómpotriva zgomotului, zone de lini∫te etc.);
— Ónv„˛„m‚nt, formare profesional„ ∫i cercetare;
— s„n„tate public„ (de exemplu, utilizarea unui centru
de s„n„tate situat Óntr-una din zone, de c„tre locuitorii
celeilalte zone);
— cultur„, timp liber ∫i sport (teatre, orchestre, centre
sportive, colonii de vacan˛„, case ale tinerilor etc.);
— Óntrajutorare Ón caz de catastrof„ (incendii, inunda˛ii,
epidemii, accidente de avion, cutremure de p„m‚nt,
accidente la munte etc.);
— turism (realiz„ri comune pentru promovarea
turismului);
— probleme legate de muncitorii frontalieri (facilit„˛i
de transport, de cazare, securitate social„, chestiuni fiscale,
probleme de angajare ∫i de ∫omaj etc.);
— proiecte de activit„˛i economice (proiecte de
implementare industrial„ etc.);
4 Aceast„ list„ nu are dec‚t o valoare indicativ„ ∫i va trebui adaptat„ la fiecare caz de
cooperare. Ea nu poate fi interpretat„ ca modific‚nd competen˛ele diferitelor autorit„˛i
teritoriale potrivit dreptului intern. Œntr-adev„r, Ón cadrul comisiei sunt reprezentate at‚t
autorit„˛ile centrale, c‚t ∫i cele regionale.
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— proiecte diverse (uzin„ de tratare a de∫eurilor,
construire de canale de scurgere etc.);
— ameliorarea structurii agrare;
— infrastructur„ social„.
2. P„r˛ile vor putea hot„rÓ, printr-un simplu schimb de
note, modificarea acestei liste.
ARTICOLUL 7

1. Cu excep˛ia unor dispozi˛ii speciale, comisia este
Óns„rcinat„ s„ trateze chestiunile generale ∫i chestiunile de
principiu, cum sunt: elaborarea programelor pentru
comitete, coordonarea ∫i contactele cu administra˛iile
centrale interesate, precum ∫i cu comisiile mixte create
Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentului acord.
2. Comisia are, Ón special, sarcina de a sesiza, dac„ este
cazul, guvernele respective asupra recomand„rilor sale ∫i
asupra celor ale comitetelor sale, precum ∫i asupra unor
eventuale proiecte viz‚nd Óncheierea de acorduri
interna˛ionale.
3. Comisia poate face apel la exper˛i pentru studiul
unor chestiuni deosebite.
ARTICOLUL 8

1. Comitetele au, Ón principal, sarcina de a studia
problemele care se pun Ón domeniile vizate de art. 6 ∫i de
a face propuneri ∫i recomand„ri Ón leg„tur„ cu acestea. Ele
pot fi sesizate de comisie, de autorit„˛ile centrale,
regionale sau locale ale p„r˛ilor, precum ∫i de institu˛ii,
asocia˛ii sau alte organisme de drept public sau privat. Ele
pot, de asemenea, s„ se sesizeze din proprie ini˛iativ„.
2. Comitetele pot constitui, pentru studierea acestor
probleme, grupuri de lucru. Ele pot, de asemenea, s„ fac„
apel la exper˛i ∫i s„ cear„ avize legale sau rapoarte tehnice.
Comitetele trebuie s„ procedeze Ón a∫a fel Ónc‚t o
consultare c‚t mai larg„ cu putin˛„ s„ conduc„ la rezultate
care s„ corespund„ intereselor popula˛iilor respective.
ARTICOLUL 9

1. Comitetele informeaz„ comisia asupra chestiunilor
supuse examin„rii lor, precum ∫i asupra concluziilor la
care au ajuns.
2. Dac„ concluziile necesit„ decizii la nivelul comisiei
sau al guvernelor respective, comitetele vor formula
recomand„ri Ón acest sens, adresate comisiei.
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ARTICOLUL 10

1. At‚t comisia, c‚t ∫i comitetele sunt abilitate s„
regleze, cu acordul membrilor lor, chestiunile de interes
comun, Ón m„sura Ón care membrii lor au competen˛„
potrivit legisla˛iei respective a p„r˛ilor.
2. Comisia ∫i comitetele se vor informa reciproc asupra
deciziilor luate Ón leg„tur„ cu aceasta.
ARTICOLUL 11

1. Delega˛iile din cadrul comsiei sau al comitetelor se
vor informa reciproc asupra m„surilor luate de autorit„˛ile
competente ca urmare a recomand„rilor formulate sau a
proiectelor de acorduri elaborate conform art. 7.2 ∫i 9.2.
2. Comisia ∫i comitetele vor examina ac˛iunea ce ar
trebui Óntreprins„ ca urmare a dispozi˛iilor luate de
autorit„˛ile competente vizate Ón primul alineat.
1.3. Model de acord interstatal cu privire la concertarea
local„ transfrontalier„
NOT√ INTRODUCTIV√:

Acest Acord poate fi Óncheiat fie individual, fie
Ómpreun„ cu unul sau mai multe modele de acorduri
interstatale (textele 1.1—1.5).
ARTICOLUL 1

Œn vederea unei mai bune inform„ri reciproce ∫i a
dezvolt„rii concert„rii Óntre autorit„˛ile lcoale de o parte ∫i
de cealalt„ a frontierelor, p„r˛ile invit„ aceste autorit„˛i s„
examineze Ómpreun„ problemele locale de interes comun
Ón cadrul grupurilor de concertare.
ARTICOLUL 2

Regulile de func˛ionare a acestor grupuri sunt definite
prin acord Óntre membrii lor. Autorit„˛ile superioare sunt
asociate la lucr„rile lor sau informate asurpa acestora.
Grupurile de concertare sunt asociate la lucr„rile
comisiilor regionale de concertare transfrontalier„ Ón
condi˛iile definite de acestea din urm„, dac„ astfel de comisii
au fost create Ón regiunea luat„ Ón considerare. Œn mod
reciproc, aceste comisii contribuie la lucr„rile grupurilor.
Ele pot, de asemenea, interveni ca grupuri de
consultare Ón cadrul aplic„rii unor acorduri interstatale
specifice, Óncheiate Ón domeniul cooper„rii transfrontaliere.
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ARTICOLUL 3

Voca˛ia grupurilor de concertare este de a asigura
schimbul de informa˛ii, consultarea reciproc„, studiul unor
chestiuni de interes comun, definirea unor obiective identice.
Activitatea lor se efectueaz„ cu respectarea
responsabilit„˛ilor proprii membrilor lor ∫i nu implic„ nici
un transfer de competen˛„.
Totu∫i, Ón cadrul unor acorduri de cooperare, membrii
acestor grupuri pot defini Ón comun, Ón mod valabil,
m„surile sau restric˛iile care c„l„uzesc ac˛iunile lor
respective sau procedurile de consult„ri prealabile pe care
Ón˛eleg s„ le urmeze.
ARTICOLUL 4
(variant„)

Œn vederea facilit„rii activit„˛ii acestor grupuri de
concertare, autorit„˛ile locale interesate pot crea, Ón limitele
puterilor care sunt atribuite de dreptul intern, asocia˛ii
destinate s„ furnizeze un suport juridic cooper„rii lor.
Aceste asocia˛ii vor fi constituite pe baza dreptului
civil al asocia˛iilor sau al dreptului comercial al unuia
dintre statele respective. Pentru aplicarea regimului juridic
adoptat se face, dac„ este cazul, abstrac˛ie de condi˛iile,
formalit„˛ile sau autoriza˛iile speciale legate de cet„˛enia
membrilor acestor asocia˛ii.
Informa˛iile transmise autorit„˛ilor superioare,
conform art. 2, vor con˛ine orice informa˛ie privind
activit„˛ile asocia˛iilor vizate Ón prezentul articol.
1.4. Model de acord interstatal privind cooperarea
frontalier„ contractual„ Óntre autorit„˛i locale
NOT√ INTRODUCTIV√:

Acest Acord poate fi Óncheiat fie individual, fie
Ómpreun„ cu unul sau mai multe modele de acorduri
interstatale (textele 1.1—1.5).
ARTICOLUL 1

Cooperarea transfrontalier„ Óntre autorit„˛i locale este
realizat„, Ón special, prin intermediul contractelor care au
obiect administrativ, economic sau tehnic.
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ARTICOLUL 2

Contractele de cooperare transfrontalier„ sunt Óncheiate
de autorit„˛ile locale Ón limitele competen˛ei lor, a∫a cum
aceasta rezult„ din dreptul intern.
Ele se refer„ mai ales la furnizarea de presta˛ii sau de
servicii, la realizarea unor ac˛iuni comune, la crearea de asocia˛ii
constituite pe baza dreptului civil sau comercial al unuia dintrre
statele-p„r˛i sau la participarea la astfel de asocia˛ii5.
ARTICOLUL 3

Cocontractan˛ii definesc dreptul aplicabil la contractele
men˛ionate, prin referire la dreptul contractelor (public ∫i
privat) al unuia dintre statele-p„r˛i la prezentul acord.
Ei determin„, de asemenea, Ón m„sura Ón care este
necesar, derog„rile ce pot fi aduse la dispozi˛iile
neconstr‚ng„toare ale acestui drept.
Œn absen˛a unei stipula˛ii relevante Ón contract, dreptul
aplicabil este cel al statului de care depinde autoritatea
local„, care, Ón virtutea Acordului, este Óns„rcinat„ cu
executarea celei mai importante presta˛ii Ón natur„ sau, Ón
lips„, autoritatea local„ al c„rei angajament financiar este
cel mai important.
Œn orice situa˛ie, cet„˛enii fiec„reia dintre autorit„˛ile
locale care sunt p„r˛i la contract p„streaz„ Ómpotriva
acestora orice drept de ac˛iune ∫i de recurs de care ar fi
beneficiat fa˛„ de autorit„˛ile men˛ionate, dac„ acestea ar
fi p„strat fa˛„ de ele sarcina de a efectua prest„ri, furniz„ri
sau servicii. Autorit„˛ile locale care fac obiectul unei astfel
de ac˛iuni sau recurs dispun de dreptul de a face recurs
Ómpotriva autorit„˛ilor locale care ∫i-au asumat sarcina
prest„rilor, furniz„rilor sau serviciilor.
ARTICOLUL 4

Proiectele de Óncheiere sau de modificare de contracte
sunt supuse simultan, Ón fiecare stat, regulilor ordinare
care reglementeaz„ interven˛ia autorit„˛ilor superioare.
Totu∫i nici o aprobare nu este cerut„ din partea
autorit„˛ilor care sunt p„r˛i la contract. Orice hot„r‚re a
unei autorit„˛i superioare, care tinde s„ Ómpiedice
Óncheierea sau aplicarea ori s„ provoace rezilierea unui
contract de cooperare transfrontalier„, implic„ o
concertare prealabil„ cu autorit„˛i superioare omoloage ale
altor state interesate.
5

Coeren˛a acordului ar subzista chiar dac„ acest alineat nu ar fi inclus aici.
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ARTICOLUL 5

Œn caz de litigiu, dreptul aplicabil define∫te jurisdic˛ia
competent„.
Totu∫i
contractele
de
cooperare
transfrontalier„ pot prevedea clauze de arbitraj. Persoanele
beneficiare ∫i ter˛ii Ó∫i p„streaz„ totu∫i posibilit„˛ile de
recurs existente Ómpotriva autorit„˛ilor locale ale statului
de care depind, aceste autorit„˛i av‚nd sarcina de a se
Óntoarce Ómpotriva cocontractantului Ón culp„.
Autorit„˛ile superioare vor lua toate m„surile ce le stau
Ón putere pentru a asigura o prompt„ executare a
sentin˛elor judiciare, indiferent de na˛ionalitatea
tribunalului care le-a pronun˛at.
ARTICOLUL 6

Contractele Óncheiate Ón cadrul prezentului Acord Ó∫i
men˛in valabilitatea ∫i dup„ denun˛area sa. Totu∫i
contractele vor con˛ine o clauz„ care va autoriza p„r˛ile s„
le rezilieze cu respectarea unui preaviz de cel pu˛in 5 ani,
Ón cazul Ón care prezentul acord va fi fost el Ónsu∫i
denun˛at. Statele-p„r˛i vor avea facultatea de a asigura
aplicarea acestei clauze.
1.5. Model de acord interstatal privind organismele
de cooperare transfrontalier„ Óntre autorit„˛i locale
NOT√ INTRODUCTIV√:

Acest Acord poate fi Óncheiat fie individual, fie
Ómpreun„ cu unul sau mai multe modele de acorduri
interstatale (textele 1.1—1.5).
ARTICOLUL 1

Pentru scopurile care, Ón virtutea dreptului intern, pot
fi realizate Ón cadrul unei asocia˛ii sau al unui sindicat,
colectivit„˛ile locale ∫i alte persoane de drept public pot
participa la asocia˛ii sau sindicate ale puterilor locale,
constituite pe teritoriul unei alte p„r˛i, conform dreptului
intern al acesteia.
ARTICOLUL 2

Œn limitele atribu˛iilor membrilor lor, asocia˛iile sau
sindicatele vizate la art. 1 au dreptul de a-∫i exercita
activit„˛ile ce decurg din scopul lor social pe teritoriul
fiec„ruia dintre p„r˛ile interesate. Acestea sunt supuse
regulilor stabilite de acest stat, cu excep˛ia derog„rilor
admise de acesta.
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ARTICOLUL 3

1. Actul constitutiv al asocia˛iei sau al sindicatului ∫i
statutele, precum ∫i modific„rile acestor acte sunt supuse
aprob„rii autorit„˛ilor superioare ale tuturor
colectivit„˛ilor locale participante. Acela∫i lucru este valabil
Ón ceea ce prive∫te intrarea Óntr-o asocia˛ie sau Óntr-un
sindicat deja existent.
2. Aceste acte ∫i aprobarea lor vor fi aduse la
cuno∫tin˛„ tuturor popula˛iilor interesate, potrivit
modalit„˛ilor de asigurare a pubilicit„˛ii aplicate Ón fiecare
stat. Acela∫i lucru este valabil pentru orice schimbare a
sediului social, precum ∫i pentru orice decizie privind
persoanele apte s„ angajeze asocia˛ia sau sindicatul ∫i
limitele competen˛elor lor.
3. Actele de mai sus vor fi Óntocmite Ón limbile oficiale
folosite Ón fiecare dintre statele Ón care acestea vor trebui
s„ aib„ efect. Diversele texte vor avea aceea∫i valabilitate.
ARTICOLUL 4

1. Statutele reglementeaz„ raporturile de drept ale
asocia˛iei sau ale sindicatului. Ele cuprind domeniile
cerute de legisla˛ia relevant„, conform prevederilor art. 1.
Œn toate cazurile ele desemneaz„ membrii, numele ∫i
sediul. Ele definesc misiunea asocia˛iei sau a sindicatului
∫i, eventual, func˛iile ∫i locul de stabilire a structurilor
chemate s„ le realizeze. Ele reglementeaz„ condi˛iile Ón
care organele de gestiune ∫i de administra˛ie sunt
desemnate, dimensiunile obliga˛iilor celor asocia˛i ∫i ale
contribu˛iei lor la sarcinile comune. Organele de gestiune
trebuie s„ aib„ cel pu˛in un reprezentant al colectivit„˛ilor
locale membre ale fiec„rei ˛„ri. Ele fixeaz„ componen˛a ∫i
modul de deliberare ale adun„rii generale, forma
proceselor-verbale de ∫edin˛„, modalit„˛ile de dizolvare ∫i
de lichidare, precum ∫i regulile aplicabile Ón materie de
bugete ∫i conturi.
2. Statutele trebuie s„ includ„, de asemenea, o
dispozi˛ie care s„ permit„ asocia˛ilor s„ se retrag„ din
asocia˛ie, cu respectarea unui termen a c„rui durat„ va fi
fixat„ de ei, precum ∫i dup„ lichidarea eventualelor lor
datorii fa˛„ de asocia˛ie ∫i achitarea compensa˛iei fa˛„ de
aceasta, astfel cum va fi evaluat„ de exper˛i, pentru
investi˛iile ∫i cheltuielile efectuate de asocia˛ie pentru sau
Ón profitul asocia˛ilor respectivi. Statutele stabilesc, de
asemenea, condi˛iile de demitere sau de excludere a unui
asociat din motive de neexecutare a angajamentelor sale.
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ARTICOLUL 5

P„r˛ile se angajeaz„ s„ acorde autoriza˛iile necesare
pentru Óndeplinirea pe teritoriul lor, prin intermediul
asocia˛iei sau al sindicatului, a misiunii ce revine acestora,
sub rezerva exigen˛elor respect„rii ordinii sau securit„˛ii
publice.
ARTICOLUL 6

Œn cazul Ón care, conform dreptului intern, asocia˛ia
sau sindicatul nu va putea dispune pe teritoriul unui stat
de anumite puteri, drepturi sau avantaje necesare bunei
Óndepliniri a misiunii sale Ón folosul colectivit„˛ilor locale
membre care depind de acest stat, acestea din urm„ vor
avea dreptul ∫i datoria de a interveni Ón locul asocia˛iei
sau al sindicatului, Ón vederea exercit„rii sau ob˛inerii
acestor puteri, drepturi sau avantaje.
ARTICOLUL 7

1. Competen˛ele de tutel„ sau de control asupra
asocia˛iei sau sindicatului sunt exercitate, conform
dreptului intern, de autorit„˛ile competente ale statului
unde ele Ó∫i au sediul. Aceste autoriut„˛i vegheaz„, de
asemenea, la salvgardarea intereselor colectivit„˛ilor locale
ce depind de alte state.
2. Autorit„˛ile competente ale celorlalte ˛„ri au un
drept de informare privind activit„˛ile ∫i deciziile
asocia˛iei sau ale sindicatului ∫i actele adoptate Ón
exercitarea tutelei sau controlului. Ele primesc, Ón special,
la cererea lor, textele adoptate de procesele-verbale ale
reuniunilor organelor asocia˛iei sau ale sindicatului,
bilan˛urile anuale, precum ∫i proiectul de buget, dac„
exist„, atunci c‚nd dreptul intern prevede comunicarea lor
c„tre autorit„˛ile de tutel„ sau de control. Ele pot
comunica direct cu organele asocia˛iei sau ale sindicatului,
precum ∫i cu autorit„˛ile de tutel„ sau de control, pot s„ le
adreseze observa˛ii ∫i s„ le cear„ s„ fie consultate direct Ón
anumite cazuri ∫i asupra unor probleme determinate.
3. Autorit„˛ile competente ale celorlalte state vor avea,
de asemenea, dreptul de a notifica asocia˛iei sau
sindicatului c„ se vor opune ca acele colectivit„˛i care ˛in
de competen˛a lor s„ continue s„ participe la asocia˛ie sau
la sindicat. Aceast„ notificare, motivat„ Ón mod
corespunz„tor, va fi considerat„ o cauz„ de excludere ∫i va
fi specificat„ ca atare Ón statute. Autorit„˛ile vizate la
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paragrafele 1 ∫i 2 din prezentul articol au, de asemenea,
dreptul de a fi reprezentate printr-un delegat pe l‚ng„
organele de gestiune ale asocia˛iei sau ale sindicatului,
acest delegat av‚nd competen˛a de a asista la toate
reuniunile organelor sus-men˛ionate ∫i de a primi
agendele reuniunilor ∫i procesele lor verbale.
ARTICOLUL 8

Presta˛iile sau furniz„rile cu care asocia˛ia sau
sindicatul vor fi Óns„rcinate pe teritoriul membrilor lor, Ón
conformitate cu statutele respective, vor fi efectuate sub
responsabilitatea lor ∫i cu exonerarea complet„ de
r„spundere a membrilor lor. Asocia˛ia sau sindicatul va fi
r„spunz„tor fa˛„ de beneficiari ∫i ter˛i. Totu∫i ace∫tia vor
conserva fa˛„ de autorit„˛ile locale, Ón locurile Ón care au
fost efectuate prest„rile sau furniz„rile, toate drepturile,
ac˛iunile ∫i recursurile de care ar beneficia fa˛„ de
autorit„˛ile men˛ionate, dac„ acestea ar fi p„strat, Ón ceea
ce le prive∫te, sarcina de a efectua prest„ri sau furniz„ri.
Autorit„˛ile care vor fi f„cut obiectul unor astfel de ac˛iuni
sau recursuri vor putea face ele Ónsele recursuri Ómpotriva
asocia˛iei sau sindicatului.
ARTICOLUL 9

1. Œn lipsa concilierii, contesta˛iile referitoare la
func˛ionarea asocia˛iei sau a sindicatului, cele ce Ól opun
pe acesta membrilor s„i sau care opun doi sau mai mul˛i
membri Óntre ei sunt aduse Ón fa˛a autorit„˛ilor
administrative ∫i judiciare ale statului Ón care asocia˛ia sau
sindicatul Ó∫i are sediul.
2. Orice alte litigii Ón afara celor prev„zute la paragraful
1 sunt aduse Ón fa˛a autorit„˛ilor administrative ∫i judiciare
competente, conform regulilor obi∫nuite aplicabile pe
teritoriul statelor-p„r˛i contractante, Ón afara cazului Ón care
cei interesa˛i nu convin s„ Óncredin˛eze solu˛ionarea
litigiului unei instan˛e arbitrale desemnate de ele.
3. Statele-p„r˛i vor lua m„surile necesare pentru a
asigura pe teritoriul lor executarea hot„r‚rilor ∫i
sentin˛elor relative la dispozi˛iile de mai sus.
ARTICOLUL 10

Sindicatele ∫i asocia˛iile constituite conform
prezentului Acord subzist„ ∫i dup„ denun˛area lui, f„r„ s„
prejudicieze totu∫i dispozi˛iile art. 7 paragraful 3.

471

2. Scheme de acorduri, de statute ∫i de contracte
Óntre autorit„˛ile locale
NOT√ INTRODUCTIV√:

Scheme de acorduri, contracte ∫i statute destinate
autorit„˛ilor locale
La fel ca ∫i pentru state, colectivit„˛ile locale ar trebui
s„ dispun„ de o culegere de acorduri ∫i contracte, selec˛ie
care exist„ deja ast„zi Óntr-un anumit num„r de state, a∫a
cum o demonstreaz„ documenta˛ia destul de numeroas„
Ón materia acordurilor.
Sistemul propus comport„ ∫ase scheme de acorduri, de
contracte ∫i statute, ce corespund unor grade ∫i formule
diferite de cooperare transfrontalier„ local„. Aceste scheme
sunt, dup„ obiectul ∫i situa˛ia legisla˛iilor na˛ionale, fie
susceptibile de o utilizare imediat„, fie subordonate
adopt„rii unui acord interstatal care reglementeaz„
utilizarea lor.
De o manier„ general„, Óncheierea de acorduri
interstatale, chiar acolo unde ea nu pare absolut
indispensabil„, ar putea contribui la precizarea condi˛iilor
de recurgere la aceste acorduri din partea colectivit„˛ilor
locale. Œncheierea de acorduri interstatale pare s„ se
impun„, Ón orice caz, pentru recurgerea la acordul vizat la
pct. 2.6 (organe de cooperare transfrontalier„).
Sistemul acestor scheme de acorduri destinate
colectivit„˛ilor locale corespunde modelelor de acorduri
interstatale. Se va face referire la acordurile interstatale Ón
notele introductive care preced fiecare schem„.
Este, de asemenea, posibil s„ se integreze acordurile ∫i
organismele create la nivel local ∫i structurile de
concertare transfrontalier„, care ar fi stabilite la nivel
regional sau na˛ional. Astfel, grupurile locale de concertare
(schema 2.1) ar putea s„ se integreze Ón structura
comisiilor, comitetelor ∫i grupurilor de lucru prev„zute Ón
modelul de acord interstatal privind concertarea regional„
transfrontalier„ (modelul 1.2.).
Este cazul totodat„ s„ se men˛ioneze c„ aceste modele
au fost concepute pe o baz„ schematic„, deoarece nu este
posibil s„ se imagineze ansamblul de probleme care se pot
pune Ón fiecare caz aparte. Aceste scheme constituie un
Óndrumar pre˛ios, dar ele vor putea fi modificate Ón
func˛ie de necesit„˛ile Ónt‚lnite de colectivit„˛ile locale care
le-ar putea folosi.
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Tot colectivit„˛ile locale vor avea rolul de a determina
modul Ón care ele Ón˛eleg s„-i fac„ pe cet„˛eni s„ participe
la concertarea transfrontalier„, Ón special Ón domeniul
sociocultural. O asemenea participare ar contribui, f„r„
nici o Óndoial„, la eliminarea anumitor obstacole Ón calea
cooper„rii transfrontaliere. Concertarea sprijinit„ pe
interesul cet„˛enilor ar beneficia astfel de o baz„ solid„.
Unul dintre mijloacele de a instaura participarea
publicului ar putea fi acela de a recurge la o asocia˛ie. Œn
acest fel, una dintre schemele de acorduri (schema 2.3) se
refer„ la crearea unei asocia˛ii de drept privat.
2.1. Schem„ de acord pentru crearea unui grup
de concertare Óntre autorit„˛ile locale
NOT√ INTRODUCTIV√:

Œn mod normal este posibil s„ se creeze acest tip de
grup f„r„ a se fi recurs la acorduri interstatale. Numeroase
exemple probeaz„ aceast„ posibilitate. Totu∫i, dac„ persist„
incertitudini cu caracter juridic sau de alt„ natur„, ar
trebui fixate condi˛iile de recurgere la acest gen de
concertare printr-un acord interstatal (modelul 1.3).
Scopul ∫i sediul grupului de concertare
ARTICOLUL 1

Autorit„˛ile locale (p„r˛ile) se angajeaz„ s„ se
concerteze Ón urm„toarele domenii care ˛in de competen˛a
lor (a se specifica domeniul sau domeniile de competen˛„
sau, eventual, a se face referire la îproblemele locale de
vecin„tate“). Œn acest scop ele vor instrui un grup de
concertare, denumit mai jos grup, al c„rui sediu va fi la...
Misiunea grupului este de a asigura schimbul de
informa˛ii, concertarea ∫i consultarea Óntre membrii s„i Ón
domeniile definite la alineatul precedent. Autorit„˛ile
membre se angajeaz„ s„-i transmit„ toate informa˛iile
necesare Óndeplinirii misiunii sale ∫i s„ se consulte, Ón
prealabil, Ón cadrul s„u, la adoptarea hot„r‚rilor sau
m„surilor ce intereseaz„ domeniile sus-men˛ionate.
Membrii grupului
ARTICOLUL 2

Fiecare autoritate local„-parte este reprezentat„ Ón
grup printr-o delega˛ie de... membri, delega˛i de c„tre ea.
Fiecare delega˛ie poate, de acord cu grupul, s„ fie Ónso˛it„
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de reprezentan˛i ai organismelor socioeconomice
particulare ∫i de exper˛i (aceast„ variant„ exclude
participarea cu titlu de membri a altor entit„˛i dec„t
autorit„˛ile locale, ceea ce ar diferen˛ia aceast„ formul„ de
asocia˛ia de drept prev„zut„ la 2.3).
Variant„ posibil„: num„rul membrilor fiec„rei
delega˛ii poate varia. Pot deveni membri ai grupului
autorit„˛ile locale ∫i regionale, grupurile socioeconomice ∫i
persoanele fizice care vor subscrie la prezentul Acord.
Grupul este acela care hot„r„∫te admiterea de noi membri.
Fiecare delega˛ie poate, de comun acord cu grupul, s„ fie
Ónso˛it„ de reprezentan˛i ai unor organisme private sau de
exper˛i.
Atribu˛iile grupului
ARTICOLUL 3

Grupul poate delibera referitor la toate chestiunile
indicate la art. 1. Procesul-verbal va Ónregistra toate
problemele Ón leg„tur„ cu care s-a desprins un consens,
precum ∫i recomand„rile asupra c„rora s-a convenit s„ fie
adresate autorit„˛ilor sau grup„rilor interesate.
Grupul este abilitat s„ procedeze la studii ∫i la anchete
privind problemele de competen˛a sa.
ARTICOLUL 4

Membrii grupului pot conveni s„ Óncredin˛eze acestuia
executarea unor sarcini de ordin practic bine delimitate.
De asemenea, grupul poate Óndeplini toate misiunile care
Ói sunt Óncredin˛ate de alte institu˛ii.
Func˛ionarea grupului
ARTICOLUL 5

Grupul adopt„ regulamentul s„u interior.
ARTICOLUL 6

Ca regul„ general„, grupul este convocat de dou„ ori
pe an sau la cererea unei treimi din num„rul membrilor
s„i, care propun Ónscrierea unui punct pe ordinea de zi.
Convocarea ∫i trimiterea ordinii de zi trebuie s„
intervin„ cu cel pu˛in 15 zile Ónainte, pentru a permite
preg„tirea deliber„rilor Ón cadrul fiec„rei institu˛ii
reprezentate.
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ARTICOLUL 7

Grupul desemneaz„ din r‚ndul membrilor s„i un
birou permanent, c„ruia Ói determin„ atribu˛iile ∫i
componen˛a.
Pre∫edin˛ia este exercitat„ conform regulamentului
interior ∫i, Ón lipsa acestuia, de c„tre decanul de v‚rst„.
Rela˛iile cu persoanele ter˛e ∫i cu autorit„˛ile superioare
ARTICOLUL 8

Œn raporturile sale cu persoanele ter˛e, grupul este
reprezentat de c„tre pre∫edintele s„u, Ón afara cazului Ón
care dispozi˛iile regulamentului interior prev„d altfel.
Autorit„˛ile superioare de care depind membrii grupului
pot ob˛ine de la acesta, la cererea lor, orice informa˛ie
privind lucr„rile grupului ∫i sunt abilitate s„ trimit„ acolo
un observator.
Secretariat ∫i finan˛are
ARTICOLUL 9

Secretariatul este asigurat de una dintre institu˛iile
membre (cu sau f„r„ un sistem de reÓnnoire, Ón fiecare an).
Fiecare colectivitate este obligat„ s„ contribuie la
cheltuielile de secretariat dup„ modalit„˛ile fixate mai jos:
Œn principiu, expedierea informa˛iilor ∫i a
documenta˛iei se face Ón limba statului din care provin.
Adeziuni ∫i retrageri
ARTICOLUL 10

Pot deveni membri ai grupului autorit„˛ile locale ∫i
regionale care vor subscrie la prezentul acord. Grupul
hot„r„∫te asupra admiterii de noi membri.
ARTICOLUL 11

Orice membru se poate retrage din grup prin simpla
notificare a hot„r‚rii sale c„tre pre∫edinte. Retragerea
unui membru nu afecteaz„ func˛ionarea grupului, cu
excep˛ia cazului Ón care grupul decide altfel.
ARTICOLUL 12

P„r˛ile vor informa Secretarul general al Consiliului
Europei despre Óncheierea acestui Acord ∫i Ói vor transmite
textul acestuia.
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2.2. Schem„ de acord pentru coordonare Ón gestiunea
afacerilor publice locale transfrontaliere
NOT√ INTRODUCTIV√:

Œn mai multe state acest tip de acord de coordonare
transfrontalier„ este deja posibil. Dac„ acest lucru nu se
Ónt‚mpl„, condi˛iile de recurgere la acest tip de cord ar
trebui fixate Ón cadrul unui aranjament interstatal
prealabil (modelul 1.3).
Scopul acordului
ARTICOLUL 1

Articolul 1 define∫te scopul ∫i obiectul acordului (de
exemplu dezvoltarea armonioas„ a regiunii frontaliere),
precum ∫i domeniile aferente.
Teritoriul vizat de acord
ARTICOLUL 2

Este cazul s„ se precizeze, la art. 2, teritoriile vizate de
Acord de ambele (sau de cele trei) p„r˛i ale frontierei.
Angajament
ARTICOLUL 3

Acest articol define∫te condi˛iile care permit realizarea
scopurilor Acordului (art. 1). Œn func˛ie de obiectul
Acordului, pot fi prev„zute urm„toarele angajamente:
— p„r˛ile se angajeaz„ s„ se supun„ unei proceduri de
consultare prealabil„ Ónaintea lu„rii unor decizii pentru
un anumit num„r de m„suri pe care trebuie s„ le ia Ón
limitele atribu˛iilor lor ∫i ale teritoriului pe care Ól
administreaz„;
— p„r˛ile se angajeaz„ s„ Óntreprind„, pe teritoriul lor
∫i Ón limitele atribu˛iilor lor, m„surile necesare realiz„rii
obiectivelor vizate Ón Acord;
— p„r˛ile se angajeaz„ s„ nu Óntreprind„ nici o ac˛iune
care ar putea fi contrar„ obiectivelor comune vizate de
prezentul Acord.
Coordonare
ARTICOLUL 4

Articolul 4 ar trebui s„ precizeze, potrivit
circumstan˛elor ∫i necesit„˛ilor specifice fiec„rui Acord,
condi˛iile Ón care decurge coordonarea:
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— fie desemn‚nd drept grup de concertare grupul
av‚nd competen˛„ general„, vizat de schema de acord 2.1;
— fie prev„z‚nd crearea unui grup de consultare
specific pentru obiectivul acestui Acord;
— fie pe calea unor simple contacte bilaterale la nivelul
autorit„˛ilor interesate.
Conciliere
ARTICOLUL 5

Fiecare membru al grupului de concertare (fiecare
parte, dac„ nu exist„ un grup) poate sesiza grupul (cealalt„
parte, dac„ nu exist„ un grup) ori de c‚te ori consider„ c„
Acordul n-a fost aplicat:
— fie c„ n-a avut loc consultarea prealabil„;
— fie c„ m„surile luate nu sunt conforme cu Acordul;
— fie c„ m„surile necesare realiz„rii obiectivului
stabilit prin Acord n-au fost luate.
Dac„ p„r˛ile nu consimt la un acord, ele pot recurge la
o comisie de conciliere mandatat„ s„ controleze
respectarea angajamentelor.
Instan˛a de control
ARTICOLUL 6

P„r˛ile pot conveni crearea unei instan˛e specifice
pentru controlul respect„rii angajamentelor asumate,
compus„ dintr-un num„r egal de exper˛i desemna˛i de cele
dou„ p„r˛i ∫i dintr-un expert neutru, a c„rui desemnare
sau mod de desemnare este dinainte prev„zut.
Instan˛a de control exprim„ avizul s„u cu privire la
respectarea sau nerespectarea Acordului. Ea este abilitat„
s„ fac„ public avizul s„u.
ARTICOLUL 7

P„r˛ile Ól vor informa pe secretarul general al
Consiliului Europei despre Óncheierea acestui Acord ∫i Ói
vor transmite textul.
2.3. Schema pentru crearea de asocia˛ii
transfrontaliere de drept privat
NOT√ INTRODUCTIV√:

Se presupune c„ participarea unei colectivit„˛i locale a
unui stat la o asocia˛ie de drept privat a unui alt stat este
posibil„ potrivit acelora∫i reguli ∫i acelora∫i condi˛ii care se
aplic„ particip„rii acelei colectivit„˛i locale la o asocia˛ie de
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drept privat Ón propriul s„u stat. Dac„ lucrurile nu stau a∫a,
aceast„ posibilitate ar trebui s„ fie prev„zut„ Ón mod expres
Ón cadrul unui aranjament interna˛ional Óntre statele
interesate (modelele de acorduri interstatale 1.3 ∫i 1.4).
Œn mod normal, asocia˛iile de drept privat trebuie s„ se
supun„ regulilor prev„zute de legea ˛„rii Ón care asocia˛ia
Ó∫i are sediul. Lista care urmeaz„ indic„ dispozi˛iile pe care
statutul lor ar trebui s„ le fixeze, Ón m„sura Ón care legea
aplicabil„ nu le prevede. Dispozi˛iile relative la grupul de
concertare (schema 2.1) pot fi, de asemenea, aplicate,
mutatis mutandis, acestui tip de asocia˛ii.
Statutele determin„, Ón special:
1. membrii fondatori ai asocia˛iei ∫i condi˛iile de
adeziune a noi membri;
2. numele sediul ∫i forma juridic„ ale societ„˛ii (cu
referire la legea na˛ional„);
3. obiectul asocia˛iei, condi˛iile de realizare a obiectivelor
sale ∫i mijloacele pe care ea le are la dispozi˛ie;
4. organele asocia˛iei ∫i, Ón special, func˛iile ∫i modul
de func˛ionare a adun„rii generale (modalit„˛i de
reprezentare ∫i vot);
5. desemnarea administratorilor sau a giran˛ilor ∫i
puterile lor;
6. dimensiunea angajamentului asocia˛ilor fa˛„ de ter˛i;
7. condi˛iile de modificare a statutelor ∫i de dizolvare a
asocia˛iei;
8. angajamentul p„r˛ilor de a-l informa pe Secretarul
general al Consiliului Europei despre crearea unei asocia˛ii
transfrontaliere ∫i de a-i comunica statutele acesteia.
2.4. Schem„ de contract de furnizare sau prestare
de servicii Óntre colectivit„˛ile locale frontaliere
(de tip îdrept privat“)
NOT√ INTRODUCTIV√:

Se presupune c„ aceste colectivit„˛i locale sunt abilitate s„
Óncheie un astfel de tip de contract cu autorit„˛ile locale din
alte ˛„ri. Dac„ nu acesta este cazul, aceast„ posibilitate ar
trebui prev„zut„ Ón cadrul unui acord interstatal (modelul 1.4).
Este vorba de un tip de contract la care pot recurge
colectivit„˛ile locale pentru v‚nzare, Ónchiriere pia˛a muncii,
furnizare de bunuri sau de presta˛ii, cesiunea de drepturi de
exploatare etc. Recurgerea colectivit„˛ilor locale la contracte
de tip îdrept privat“ este mai mult sau mai pu˛in admis„
conform legisla˛iilor ∫i practicilor na˛ionale, iar distinc˛ia
Óntre contracte de tipul îdrept privat“ ∫i îdrept public“ este
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dificil de trasat. Se admite totu∫i c„ acest tip de contract poate
fi utilizat ori de c‚te ori, conform interpret„rii ce prevaleaz„
Ón fiecare ˛ar„, este vorba mai cur‚nd de o opera˛iune de tip
comercial sau economic pe care o persoan„ fizic„ sau juridic„
de drept privat ar fi putut, de asemenea, s„ o Óncheie. Pentru
orice opera˛iune care comport„ interven˛ia colectivit„˛ilor
locale care exercit„ atribu˛ii ce nu pot fi rezervate dec‚t puterii
publice, este cazul s„ se ia Ón considerare, Ón plus fa˛„ de
dispozi˛iile evocate mai jos, regulile suplimentare dezvoltate Ón
contractul model de tip îdrept public“ (schema 2.5).
P„r˛ile
Articolul 1 desemneaz„ p„r˛ile ∫i precizeaz„ dac„
Acordul este deschis sau nu altor colectivit„˛i locale.
Articolul 2 precizeaz„ problemele legate de facultatea
general„ de a contracta Ón mod deosebit beneficiarii ∫i, de
asemenea, modalit„˛ile ∫i condi˛iile. Dac„ este cazul, el
specific„, de asemenea, rezervele necesare referitoare la
acordarea autoriz„rii de c„tre autorit„˛ile superioare, Ón
m„sura Ón care aceasta afecteaz„ aplicabilitatea contractului.
Obiectul contractului
Articolul 3 fixeaz„ obiectul contractului, cu referire la:
— domenii determinate;
— zone geografice;
— persoane (comune, organisme na˛ionale cu
competen˛„ local„ etc.);
— forme juridice determinate.
Articolul 4 stipuleaz„ durata contractului, condi˛iile de
reÓnnoire ∫i termenele eventuale de realizare.
Regimul juridic ∫i economic al contractului
Articolul 5 indic„ locul de semnare ∫i de executare a
contractului ∫i precizeaz„ regimul juridic al contractului
(drept interna˛ional privat) ∫i dreptul aplicabil.
Articolul 6 trateaz„, dac„ este necesar, chestiunile
legate de regimul monetar (moneda Ón care trebuie
efectuate pl„˛ile, precum ∫i modul de reevaluare pentru
presta˛iile de lung„ durat„) ∫i problemele de asigurare.
Procedura de arbitraj
Articolul 7 prevede, dac„ este cazul, o procedur„ de
conciliere ∫i o procedur„ de arbitraj.
Œn aceast„ ultim„ eventualitate, comisia de arbitraj este
compus„ dup„ cum urmeaz„:
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— fiecare parte cu un interes opus desemneaz„
(variant„: pre∫edin˛ii instan˛elor competente Ón materie
administrativ„, de care depinde fiecare dintre p„r˛i) o
persoan„ ca membru al comisiei de arbitraj ∫i p„r˛ile
Ómpreun„ procedeaz„ la desemnarea unuia sau a doi
membri independen˛i, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ se ajung„ la un
num„r impar de membri;
— Ón caz de num„r par al membrilor comisiei de
arbitraj ∫i de partajare a voturilor, votul membrului
independent este preponderent.
Modificarea ∫i rezilierea contractului
Articolul 8 fixeaz„ regulile care se aplic„ Ón caz de
modificare sau de reziliere a contractului.
Articolul 9 prevede c„ p„r˛ile Ól vor informa pe
Secretarul general al Consiliului Europei despre Óncheierea
acestui Acord ∫i Ói vor transmite textul lui.
2.5. Schema de contract de furnizare sau de prestare
de servicii Óntre colectivit„˛ile locale frontaliere
(de tip îdrept public“)
NOT√ INTRODUCTIV√:

Aceast„ categorie de contracte se apropie de cea
prev„zut„ la schema 2.4 (contracte Óncheiate Óntr-un scop
determinat). Aceast„ categorie vizeaz„, Ón special,
concesionarea unor servicii publice sau lucr„ri publice (sau
Ón orice caz considerate îpublice“ de la una din ˛„rile Ón
cauz„) sau acordarea unui concurs financiar 6 de la o
comun„ la alta sau c„tre un alt organism de cealalt„ parte a
frontierei. Concesionarea unor astfel de presta˛ii cu caracter
public comport„ responsabilit„˛i ∫i riscuri deosebite legate
de serviciile publice, care necesit„, Ón consecin˛„,
introducerea Ón contract a unor dispozi˛ii suplimentare fa˛„
de cele prev„zute prin contractul de tip îdrept privat“.
Contractele îtransfrontaliere“ de acest tip nu sunt
neap„rat admise de toate ˛„rile ∫i, drept urmare, o
asemenea posibilitate ∫i determinarea condi˛iilor de
recurgere la astfel de contracte ar trebui adeseori s„ fie
reglementate Ón prealabil Óntr-un acord interstatal (a se
vedea modelul de acord 1.4).
6 Aceast„ form„ ar putea aduce servicii colectivit„˛ilor frontaliere, Ón special Ón materie
de poluare: o colectivitate ar putea oferi un concurs financiar alteia, pentru ca aceasta din
urm„ s„ realizeze anumite lucr„ri ce ˛in de competen˛a sa, dar prezent‚nd un anumit interes
pentru prima.
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Recurgerea la un asemenea contract, care este destul
de simplu de conceput ∫i de realizat, ar putea Ón anumite
cazuri s„ evite crearea unui organism comun de tipul
îsindicat intercomunal transfrontalier“ (schema 2.6), care
pune alte probleme juridice.
Dispozi˛ii contractuale care urmeaz„ a fi prev„zute
Œn cazul Ón care contractul implic„, cel pu˛in Óntr-una
din ˛„ri, stabilirea sau gestiunea domeniului public, a unui
serviciu public sau a unei lucr„ri publice apar˛in‚nd unei
colectivit„˛i locale, este necesar s„ se prevad„ garan˛ii
contractuale conform regulilor Ón vigoare Ón ˛ara sau ˛„rile
interesate.
Dac„ va fi nevoie, contractul va face, de asemenea,
referire la urm„toarele condi˛ii deosebite:
1. regulamentul care fixeaz„ condi˛iile de stabilire sau
func˛ionare a lucr„rii sau serviciului respectiv (de
exemplu: orare, tarif, condi˛ii de utilizare etc.);
2. condi˛iile deosebite ale realiz„rii Óntreprinderii sau
exploat„rii, de exemplu abilit„ri ∫i autoriza˛ii cerute,
procedur„ etc.;
3. caietul de sarcini al Óntreprinderii sau exploat„rii;
4. procedurile de ajustare a contractului Ón curs de
executare care decurg din exigen˛ele interesului public ∫i
compensa˛iile financiare care rezult„ din aceasta;
5. reala˛iile pe care le implic„ Óntreprinderea sau
exploatarea respectiv„, pe de o parte, Óntre utilizatorii lucr„rii
sau serviciilor ∫i, pe de alt„ parte, cel care exploateaz„ (de
exemplu condi˛ii de acces, redeven˛e etc.);
6. modalit„˛ile de retragere, r„scump„rare sau denun˛are
a contractului.
Œn afara acestor condi˛ii deosebite, se aplic„ dispozi˛iile
evocate pentru schema de contract (tip îdrept privat“) 2.4.
2.6. Schem„ de acord pentru crearea de organisme
de cooperare intercomunal„ transfrontalier„
NOT√ INTRODUCTIV√:

Se presupune c„ mai multe autorit„˛i locale sunt
admise s„ creeze Ómpreun„ un organism cu personalitate
juridic„, Ón vederea cre„rii ∫i exploat„rii unei lucr„ri sau a
unui echipament sau serviciu public.
Crearea ∫i func˛ionarea acestei asocia˛ii sau acestui
sindicat vor depinde, Ón mod esen˛ial, de legisla˛ia
aplicabil„ ∫i de eventualele preciz„ri pe care le va aduce
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un acord interstatal prealabil care autorizeaz„ aceast„
form„ de cooperare (modelul 1.5).
Mai jos figureaz„ lista dispozi˛iilor pe care statutele ar
trebui s„ le fixeze, Ón m„sura Ón care legea aplicabil„ nu le
prevede.
Statutele vor determina Ón special:
1. membrii fondatori ai asocia˛iei ∫i condi˛iile de
aderare de noi membri;
2. numele, sediul, durata ∫i forma juridic„ ale asocia˛iei
(cu referire la legea care-i confer„ personalitate juridic„);
3. obiectul asocia˛iei, condi˛iile de realizare a acestuia
∫i mijloacele de care ea dispune;
4. modalitatea Ón care este format capitalul social;
5. valoarea angajamentelor asocia˛iilor ∫i limitele lor;
6. modul de numire ∫i de revocare a administratorilor
sau a giran˛ilor asocia˛iei, precum ∫i puterile lor;
7. raporturile asocia˛iei cu membrii s„i, ter˛ii ∫i
autorit„˛ile superioare, Ón special Ón ceea ce prive∫te
comunicarea bugetelor, bilan˛urilor ∫i conturilor;
8. persoanele care sunt Óns„rcinate s„ exercite controalele
tehnice ∫i financiare cu privire la activitatea asocia˛iei ∫i
comunic„rile pe care le antreneaz„ verific„rile lor;
9. condi˛iile de modificare a statutelor ∫i de dizolvare;
10. regulile aplicabile Ón materie de personal;
11. regulile aplicabile Ón materie de limb„.

Seria Tratatelor europene nr. 159

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA-CADRU EUROPEAN√
PRIVIND COOPERAREA TRANFRONTALIER√
A COLECTIVIT√ﬁILOR SAU AUTORIT√ﬁILOR
TERITORIALE*
Statele membre ale Consiliului Europei semnatare ale
prezentului Protocol adi˛ional la Conven˛ia-cadru
european„ privind cooperarea transfrontalier„ a
colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale (denumit„ Ón
continuare Conven˛ia-cadru),
*

Adoptat la Strasbourg la 9 noiembrie 1995.
Rom‚nia a semnat Protocolul la 5 mai 1998.
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Afirm‚nd importan˛a cooper„rii tranfrontaliere a
colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale Ón regiunile de
frontier„;
Hot„r‚te s„ ia noi m„suri adecvate pentru asigurarea
cooper„rii transfrontaliere a colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor
teritoriale;
Dorind s„ faciliteze ∫i s„ dezvolte cooperarea
transfrontalier„ a colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor
teritoriale din regiunile de frontier„;
Recunosc‚nd necesitatea adapt„rii Conven˛iei-cadru la
realitatea european„;
Consider‚nd c„ este oportun„ completarea Conven˛ieicadru Ón vederea consolid„rii cooper„rii tranfrontaliere
Óntre colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale;
Reamintind Carta european„ a autonomiei locale;
Œn spiritul Declara˛iei Comitetului de Mini∫tri privind
cooperarea transfrontalier„ Ón Europa (adoptat„) cu
prilejul celei de a 40—a anivers„ri a Consiliului Europei,
care Óncurajeaz„, printre altele, continuarea ac˛iunii de
eliminare progresiv„ a obstacolelor de orice natur„ —
administrative, juridice, politice sau psihologice — care ar
putea s„ fr‚neze dezvoltarea proiectelor transfrontaliere,
Au convenit asupra urm„toarelor dispozi˛ii
suplimentare:
ARTICOLUL 1

1. Fiecare parte contractant„ recunoa∫te ∫i respect„
dreptul colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale aflate
sub jurisdic˛ia sa ∫i vizate la art. 1 ∫i 2 din Conven˛iacadru s„ Óncheie, Ón domenii comune de competen˛„,
acorduri de cooperare transfrontalier„ cu colectivit„˛ile sau
autorit„˛ile teritoriale ale altor state, potrivit procedurilor
prev„zute de statutele lor, Ón conformitate cu legisla˛ia
na˛ional„ ∫i respect‚nd angajamentele interna˛ionale
asumate de partea Ón cauz„.
2. Un acord de cooperare transfrontalier„ va angaja
doar responsabilitatea colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor
teritoriale care l-au Óncheiat.
ARTICOLUL 2

Deciziile convenite Ón cadrul acordului de cooperare
transfrontalier„ vor fi puse Ón aplicare Ón ordinea juridic„
na˛ional„ de c„tre colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale,
Ón conformitate cu propria legisla˛ie na˛ional„. Deciziile
astfel puse Ón aplicare sunt considerate a avea aceea∫i
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valoare juridic„ ∫i acelea∫i efecte ca m„surile promovate
de acele comunit„˛i sau autorit„˛i Ón ordinea juridic„
na˛ional„.
ARTICOLUL 3

Acordurile de cooperare transfrontalier„ Óncheiate de
colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale pot s„ creeze un
organism de cooperare transfrontalier„, av‚nd sau nu
personalitate juridic„. Acordul va indica, respect‚nd
legisla˛ia na˛ional„, dac„ organismul, Ón func˛ie de
sarcinile care Ói sunt atribuite, trebuie s„ fie considerat, Ón
ordinea juridic„ de care apar˛in colectivit„˛ile sau
autorit„˛ile care au Óncheiat acordul, un organism de drept
public sau de drept privat.
ARTICOLUL 4

1. Atunci c‚nd organismul de cooperare
transfrontalier„ are personalitate juridic„, aceasta este
definit„ de legea p„r˛ii contractante Ón care Ó∫i are sediul.
Celelalte p„r˛i contractante de care apar˛in colectivit„˛ile
sau autorit„˛ile teritoriale p„r˛i la acord vor recunoa∫te
personalitatea juridic„ a organismului respectiv Ón
conformitate cu propria legisla˛ie na˛ional„.
2. Organismul de cooperare transfrontalier„ va executa
misiunile care Ói sunt Óncredin˛ate de colectivit„˛ile sau
autorit„˛ile teritoriale Ón conformitate cu obiectul s„u (de
activitate) ∫i Ón condi˛iile prev„zute de dreptul na˛ional de
care acestea apar˛in. Œn acest fel:
a) actele organismului de cooperare transfrontalier„
vor fi reglementate de statutul s„u ∫i de legisla˛ia statului
Ón care Ó∫i are sediul;
b) cu toate acestea, organismul de cooperare
transfrontalier„ nu va fi Óntotdeauna Ómputernicit s„ ia
m„suri de aplicare general„ sau susceptibile s„ afecteze
drepturile ∫i libert„˛ile persoanelor;
c) organismul de cooperare transfrontalier„ va fi
finan˛at din bugetele colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor
teritoriale. Acesta nu va avea competen˛a s„ decid„
prelev„ri de natur„ fiscal„. Acesta poate, dup„ caz, s„ fac„
Óncas„ri pentru serviciile furnizate colectivit„˛ilor sau
autorit„˛ilor teritoriale, utilizatori sau ter˛i;
d) organismul de cooperare transfrontalier„ va avea un
buget anual estimat ∫i va Óntocmi un bilan˛, care va fi
certificat de exper˛i independen˛i ai colectivit„˛ilor sau
autorit„˛ilor teritoriale p„r˛i la acord.
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ARTICOLUL 5

1. P„r˛ile contractante vor putea, dac„ legisla˛ia na˛ional„
le permite, s„ decid„ ca organismul de cooperare
transfrontalier„ s„ fie un organism de drept public ∫i ca
m„surile pe care le ia s„ aib„, Ón ordinea juridic„ a fiec„reia
dintre p„r˛ile contractante, aceea∫i valoare juridic„ ∫i acelea∫i
efecte ca ∫i cum ar fi fost adoptate de colectivit„˛ile sau
autorit„˛ile teritoriale care au Óncheiat Acordul.
2. Cu toate acestea, Acordul poate s„ prevad„ c„
aplicarea m„surilor va reveni colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor
teritoriale care au Óncheiat acordul, Ón special atunci c‚nd
aceste m„suri sunt susceptibile s„ afecteze drepturile,
libert„˛ile ∫i interesele persoanelor. Œn plus, o parte
contractant„ poate s„ prevad„ c„ organismul de cooperare
transfrontalier„ nu va putea s„ aib„ un mandat general ∫i
nici nu va fi Ómputernicit s„ ia m„suri de aplicare general„.
ARTICOLUL 6

1. M„surile luate de colectivit„˛ile sau autorit„˛ile
teritoriale, Ón baza Acordului de cooperare transfrontalier„,
vor fi supuse aceluia∫i control ca ∫i cel prev„zut de
legisla˛ia fiec„rei p„r˛i contractante pentru m„surile luate
de colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale care au Óncheiat
Acordul.
2. M„surile luate de organismele de cooperare
transfrontalier„, create Ón baza unui acord, vor fi supuse
controlului prev„zut de legisla˛ia statului Ón care
organismul Ó∫i are sediul f„r„ a neglija Óns„ interesele
colectivit„˛ilor sau autorit„˛ilor teritoriale ale altor state.
Organismul de cooperare transfrontalier„ trebuie s„
satisfac„ solicit„rile de informa˛ii ale autorit„˛ilor statelor
de care apar˛in colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale.
Autorit„˛ile de control ale p„r˛ilor contractante vor stabili
mijloacele adecvate de coordonare ∫i informare.
3. M„surile luate de organismele prev„zute la
paragraful 1 al art. 5 vor fi supuse aceluia∫i control ca ∫i
cel prev„zut de legisla˛ia fiec„rei p„r˛i contractante pentru
m„surile luate de colectivit„˛ile sau autorit„˛ile teritoriale
care au Óncheiat Acordul.
ARTICOLUL 7

Eventualele litigii ce rezult„ din func˛ionarea
organismului de cooperare transfrontalier„ vor fi aduse Ón
fa˛a jurisdic˛iilor competente potrivit dreptului na˛ional
sau a unui acord interna˛ional.
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ARTICOLUL 8

1. Fiecare parte contractant„ va indica, Ón momentul
semn„rii prezentului Protocol sau al depunerii
instrumentului s„u de ratificare, acceptare sau aprobare,
dac„ aplic„ dispozi˛iile art. 4 ∫i 5 sau doar ale unuia dintre
aceste articole.
2. Aceast„ declara˛ie va putea fi modificat„ Ón orice
moment ulterior.
ARTICOLUL 9

Nu este admis„ nici o rezerv„ la dispozi˛iile
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 10

1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare
statelor semnatare ale Conven˛iei-cadru, care pot s„ Ó∫i
exprime acordul de a fi legate prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Un stat membru al Consiliului Europei nu va putea
semna prezentul Protocol f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii sau depune un instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare, dac„ nu a depus deja sau nu
depune Ón acela∫i timp un instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare a Conven˛iei-cadru.
3.. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 11

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare la trei luni de
la data la care patru state membre ale Consiliului Europei
Ó∫i vor fi exprimat acordul de a fi legate de Protocol, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 10.
2. Pentru orice stat care Ó∫i va exprima ulterior acordul
de a fi legat de Protocol, acesta va intra Ón vigoare la trei
luni de la data semn„rii sau depunerii instrumentului de
ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 12

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Protocol,
orice stat care a aderat la Conven˛ia-cadru va putea adera
∫i la prezentul Protocol.
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2. Aderarea se va efectua prin depunerea, la Secretarul
general al Consiliului Europei, a unui instrument de
aderare care va produce efecte la trei luni de la data
depunerii sale.
ARTICOLUL 13

1. Orice parte contractant„ va putea, Ón orice moment,
s„ denun˛e prezentul Protocol prin adresarea unei
notific„ri Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte la ∫ase luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 14

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezentul Protocol:
a) toate declara˛iile notificate de c„tre o parte
contractant„ Ón conformitate cu articolul 8;
b) orice semnare;
c) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
d) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol Ón conformitate cu art. 11 ∫i 12;
e) orice alt act, notificare sau comunicare ce are
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept pentru care, subsemna˛ii, Ómputernici˛i
corespunz„tor Ón acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg, la 9 noiembrie 1995, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica copii certificate conform fiec„ruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat invitat s„
adere la prezentul Protocol.
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Seria Tratatelor europene nr. 108

CONVENﬁIA
PENTRU PROTEJAREA PERSOANELOR FAﬁ√
DE PRELUCRAREA AUTOMATIZAT√ A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i, cu
respectarea Ón special a suprema˛iei dreptului ∫i a
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
Apreciind c„ este de dorit s„ se extind„ protec˛ia
drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale pentru fiecare, Ón
* Aprobat„

la Strasbourg la 28 ianuarie 1981. A intrat Ón vigoare la 1 octombrie 1985.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 682 din 28 ianuarie 2001, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001. Rom‚nia a f„cut
urm„toarele declara˛ii:
1. La art. 3 pct. 2 lit. a):
îPrezenta Conven˛ie nu se aplic„ prelucr„rilor de date cu caracter personal care fac
parte dintr-un sistem de eviden˛„, atunci c‚nd:
a) sunt efectuate Ón cadrul activit„˛ilor din domeniul ap„r„rii na˛ionale ∫i siguran˛ei
na˛ionale, desf„∫urate Ón limitele ∫i cu restric˛iile stabilite de lege;
b) prelucrarea prive∫te date ob˛inute din documente accesibile publicului, conform legii;
c) sunt efectuate de c„tre persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dac„ datele
Ón cauz„ nu sunt destinate a fi dezv„luite.“
2. La art. 3 pct. 2 lit. b):
îPrezenta Conven˛ie se va aplica Ón egal„ m„sur„ prelucr„rilor de date cu caracter
personal efectuate Ón cadrul activit„˛ilor sale legitime de c„tre o funda˛ie, asocia˛ie sau de
c„tre orice alt„ organiza˛ie cu scop nelucrativ ∫i cu specific politic, filozofic, religios sau
sindical, cu condi˛ia ca persoana vizat„ s„ fie membr„ a acestei organiza˛ii sau s„ Óntre˛in„ cu
aceasta Ón mod regulat rela˛ii care privesc specificul activit„˛ii organiza˛iei ∫i ca datele s„ nu
fie dezv„luite unor ter˛i f„r„ consim˛„m‚ntul persoanei vizate.“
3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
îPrezenta Conven˛ie se aplic„ ∫i prelucr„rilor de date cu caracter personal efectuate prin
alte mijloace dec‚t cele automate, care fac parte dintr-un sistem de eviden˛„ sau care sunt
destinate a fi incluse Óntr-un asemenea sistem.
Autoritatea na˛ional„ competent„ este institu˛ia Avocatul Poporului.“
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special dreptul la respectarea vie˛ii private, fa˛„ de
intensificarea circula˛iei peste frontiere a datelor cu
caracter personal care fac obiectul prelucr„rii automatizate,
Reafirm‚nd Ón acela∫i timp angajamentul lor Ón
favoarea libert„˛ii de informare, f„r„ a ˛ine seama de
frontiere,
Recunosc‚nd necesitatea concilierii valorilor
fundamentale de respectare a vie˛ii particulare ∫i de liber„
circula˛ie a informa˛iilor Óntre popoare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Obiect ∫i scop
Scopul prezentei Conven˛ii este de a garanta pe
teritoriul fiec„rui stat parte, fiec„rei persoane fizice,
oricare ar fi cet„˛enia sa sau re∫edin˛a sa, respectarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor sale fundamentale ∫i, Ón special,
dreptul la via˛a privat„, fa˛„ de prelucrarea automatizat„ a
datelor cu caracter personal care Ól privesc (protec˛ia
datelor).
ARTICOLUL 2

Defini˛ii
Œn scopul prezentei Conven˛ii:
a) date cu caracter personal reprezint„ orice informa˛ie
privind persoana fizic„ identificat„ sau identificabil„
(persoan„ vizat„);
b) fi∫ier automatizat Ónseamn„ orice ansamblu de
informa˛ii care face obiectul unei prelucr„ri automatizate;
c) prelucrarea automatizat„ Ónseamn„ urm„toarele
opera˛iuni efectuate Ón totalitate sau par˛ial cu ajutorul
procedeelor automatizate: Ónregistrarea datelor, aplicarea
acestor date prin opera˛iuni logice ∫i/sau aritmetice,
modificarea lor, ∫tergerea, extragerea sau difuzarea;
d) responsabil de fi∫ier Ónseamn„ persoana fizic„ sau
juridic„, autoritate public„, serviciu sau orice alt organism
care este competent conform legii na˛ionale pentru a
decide care va fi finalitatea fi∫ierului automatizat, ce
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categorii de date cu caracter personal trebuie Ónregistrate
∫i ce opera˛iuni li se vor aplica.
ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ aplice prezenta Conven˛ie
fi∫ierelor ∫i prelucr„rilor automatizate de date cu caracter
personal Ón sectorul public ∫i Ón sectorul privat.
2. Orice stat poate, cu ocazia semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
ori de aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ fac„
cunoscut printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei:
a) c„ nu va aplica prezenta Conven˛ie unei anumite
categorii de fi∫iere automatizate de date cu caracter
personal, a c„ror list„ va fi depus„. Nu se includ Ón aceast„
list„ categoriile de fi∫iere automatizate de date supuse,
potrivit dreptului s„u intern, unor dispozi˛ii de protec˛ie a
datelor. Œn consecin˛„, aceast„ list„ va fi amendat„ printr-o
nou„ declara˛ie atunci c‚nd categorii suplimentare de
fi∫iere automatizate de date cu caracter personal vor fi
supuse regimului s„u de protec˛ie a datelor;
b) c„ va aplica prezenta Conven˛ie Ón egal„ m„sur„
informa˛iilor aferente grup„rilor, asocia˛iilor, funda˛iilor,
societ„˛ilor, corpora˛iilor sau oric„rui alt organism care
grupeaz„ direct ori indirect persoane fizice av‚nd sau nu
personalitate juridic„;
c) c„ va aplica prezenta Conven˛ie Ón aceea∫i m„sur„
fi∫ierelor de date cu caracter personal care nu fac obiectul
prelucr„rii automatizate.
3. Orice stat care a extins c‚mpul de aplicare a
prezentei Conven˛ii prin una dintre declara˛iile prev„zute
la pct. 2 lit. b) sau c) poate s„ indice Ón respectiva declara˛ie
c„ extinderile nu se aplic„ dec‚t anumitor categorii de
fi∫iere cu caracter personal a c„ror list„ va fi depus„.
4. Orice stat care a exclus anumite categorii de fi∫iere
automatizate de date cu caracter personal prin declara˛ia
prev„zut„ la pct. 2 lit. a) nu poate pretinde aplicarea
prezentei Conven˛ii la asemenea categorii de c„tre o parte
care nu le-a exclus.
5. Œn acela∫i timp o parte care nu a procedat la una
sau la alta dintre extinderile prev„zute la pct. 2 lit. b) ∫i c)
nu se poate prevala de aplicarea prezentei Conven˛ii cu
privire la aceste puncte fa˛„ de o parte care a f„cut o astfel
de extindere.
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6. Declara˛iile prev„zute la pct. 2 produc efecte juridice
Ón momentul intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei fa˛„ de statul
care le-a formulat, dac„ acest stat le-a f„cut Ón momentul
semn„rii sau la depunerea instrumentului s„u de ratificare,
de acceptare, de aprobare ori de aderare sau dup„ trecerea
unei perioade de 3 luni de la primirea lor de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei, dac„ ele au fost
formulate ulterior. Aceste declara˛ii vor putea fi retrase Ón
totalitate sau par˛ial printr-o notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte
la 3 luni de la data primirii unei astfel de notific„ri.

CAPITOLUL II
PRINCIPII DE BAZ√ PENTRU PROTECﬁIA DATELOR
ARTICOLUL 4

Angajamentele p„r˛ilor
1. Fiecare parte ia, Ón dreptul s„u intern, m„surile
necesare pentru a pune Ón practic„ principiile de baz„ ale
protec˛iei de date, enun˛ate Ón prezentul capitol.
2. Aceste m„suri trebuie s„ fie luate cel mai t‚rziu Ón
momentul intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii pentru
statul respectiv.
ARTICOLUL 5

Calitatea datelor
Datele cu caracter personal care fac obiectul unei
prelucr„ri automatizate trebuie s„ fie:
a) ob˛inute ∫i prelucrate Ón mod corect ∫i legal;
b) Ónregistrate Ón scopuri determinate ∫i legitime ∫i nu
sunt utilizate Ón mod incompatibil cu aceste scopuri;
c) adecvate, pertinente ∫i neexcesive Ón raport cu
scopurile pentru care sunt Ónregistrate;
d) exacte ∫i, dac„ este necesar, actualizate;
e) p„strate Óntr-o form„ care s„ permit„ identificarea
persoanelor Ón cauz„ pe o durat„ ce nu o dep„∫e∫te pe cea
necesar„ scopurilor pentru care ele sunt Ónregistrate.
ARTICOLUL 6

Categorii speciale de date
Datele cu caracter personal privind originea rasial„,
opiniile politice, convingerile religioase sau de alt„ natur„,
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precum ∫i datele cu caracter personal privind s„n„tatea
sau via˛a sexual„ nu vor putea fi prelucrate Ón mod
automat, cu excep˛ia cazului Ón care normele de drept
intern prev„d garan˛ii adecvate. Aceast„ condi˛ie este
valabil„ ∫i Ón cazul datelor cu caracter personal privind
condamn„rile penale.
ARTICOLUL 7

Asigurarea securit„˛ii datelor
Pentru protejarea datelor personale Ónregistrate Ón
fi∫iere automatizate Ómpotriva distrugerii accidentale sau
neautorizate ori pierderii accidentale, precum ∫i Ómpotriva
accesului Ón scopul modific„rii sau difuz„rii neautorizate
vor fi luate m„suri de securitate potrivite.
ARTICOLUL 8

Garan˛ii complementare pentru persoana Ón cauz„
Orice persoan„ trebuie:
a) s„ aib„ cuno∫tin˛„ de existen˛a unui fi∫ier
automatizat de date cu caracter personal, de scopurile sale
principale, precum ∫i de identitatea ∫i de locul de
re∫edin˛„ obi∫nuit sau de sediul principal de care apar˛ine
proprietarul fi∫ierului;
b) s„ ob˛in„ la intervale rezonabile ∫i f„r„ Ónt‚rziere
sau cu cheltuieli excesive confirmarea existen˛ei sau
inexisten˛ei Ón fi∫ierul automatizat de date cu caracter
personal care o privesc, precum ∫i comunicarea acestor
date sub o form„ inteligibil„;
c) s„ ob˛in„, dac„ este cazul, modificarea acestor date
sau ∫tergerea lor, dac„ acestea au fost prelucrate f„r„ a se
respecta dispozi˛iile din dreptul intern care aplic„
principiile de baz„ enun˛ate la art. 5 ∫i 6;
d) s„ dispun„ de o cale de atac, dac„ nu s-a dat curs la
o cerere de confirmare, sau, dac„ este cazul, de
comunicare, de modificare ori de ∫tergere, prev„zute la
lit. b) ∫i c).
ARTICOLUL 9

Excep˛ii ∫i restric˛ii
1. Nici o excep˛ie la dispozi˛iile cuprinse la art. 5, 6 ∫i 8
nu este admis„ dec‚t Ón limitele definite Ón prezentul
articol.
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2. Este posibil„ derogarea de la dispozi˛iile prev„zute
la art. 5, 6 ∫i 8 c‚nd o astfel de derogare, prev„zut„ prin
legea p„r˛ii, constituie o m„sur„ necesar„ Óntr-o societate
democratic„ pentru:
a) protejarea securit„˛ii statului, siguran˛ei publice,
intereselor monetare ale statului sau reprimarea
infrac˛iunilor penale;
b) a proteja persoanele Ón cauz„ sau drepturile ∫i
libert„˛ile celorlal˛i.
3. Restric˛ii de la exercitarea drepturilor enun˛ate la
lit. b), c) ∫i d) ale art. 8 pot fi prev„zute de legea pentru
fi∫ierele automatizate de date cu caracter personal utilizate
Ón scopuri statistice sau pentru cercet„ri ∫tiin˛ifice, dac„
nu exist„ evidente riscuri de a se aduce atingere vie˛ii
private a persoanelor Ón cauz„.
ARTICOLUL 10

Sanc˛iuni ∫i c„i de atac
Fiecare parte se angajeaz„ s„ stabileasc„ sanc˛iuni ∫i
c„i de atac adecvate Ón cazul viol„rii dispozi˛iilor de drept
intern care dau efect principiilor de baz„ pentru protec˛ia
datelor, enun˛ate Ón prezentul capitol.
ARTICOLUL 11

Protec˛ie mai extins„
Nici una dintre dispozi˛iile cuprinse Ón prezentul
capitol nu va fi interpretat„ ca limit‚nd sau aduc‚nd
atingere capacit„˛ii fiec„rei p„r˛i de a acorda persoanelor
Ón cauz„ o protec˛ie mai extins„ dec‚t cea prev„zut„ prin
prezenta Conven˛ie.

CAPITOLUL III
FLUX TRANSFRONTALIER DE DATE
ARTICOLUL 12

Flux transfrontalier de date cu caracter personal
∫i drept intern
1. Urm„toarele dispozi˛ii se aplic„ transferurilor
dincolo de frontierele na˛ionale, prin orice mijloace, ale
datelor cu caracter personal care fac obiectul unei
prelucr„ri automatizate sau care sunt colectate Ón scopul
de a le supune unei astfel de prelucr„ri.
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2. O parte nu poate dec‚t Ón scopul protej„rii vie˛ii
private s„ interzic„ sau s„ supun„ unei autoriza˛ii speciale
fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal
destinate s„ ajung„ pe teritoriul altei p„r˛i.
3. Totodat„ oricare dintre p„r˛i are posibilitatea s„ fac„
derog„ri de la dispozi˛iile paragrafului 2:
a) Ón m„sura Ón care legisla˛ia sa prevede o
reglementare specific„ pentru anumite categorii de date cu
caracter personal sau de fi∫iere automatizate de date cu
caracter personal, Ón func˛ie de natura acestor date ori a
acestor fi∫iere, dec‚t dac„ reglement„rile celeilalte p„r˛i
prev„d o protec˛ie echivalent„;
b) c‚nd transferul este efectuat plec‚nd de pe teritoriul s„u
pe teritoriul unui stat ce nu este parte prin teritoriul unei alte
p„r˛i, Ón scopul evit„rii ca astfel de transferuri s„ nu Óncalce
legisla˛ia p„r˛ii vizate la Ónceputul prezentului paragraf.

CAPITOLUL IV
ŒNTRAJUTORARE
ARTICOLUL 13

Cooperarea Óntre p„r˛i
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ Ó∫i acorde asisten˛„ mutual„
pentru punerea Ón practic„ a prezentei Conven˛ii.
2. Œn acest scop:
a) fiecare parte desemneaz„ unul sau mai mul˛i
reprezentan˛i ai autorit„˛ilor, c„rora le comunic„ numele
∫i adresa Secretarului general al Consiliului Europei;
b) fiecare parte care a desemnat mai mul˛i
reprezentan˛i ai autorit„˛ilor indic„, Ón cazul comunic„rii
vizate la alineatul precedent, ∫i competen˛a fiec„rui astfel
de reprezentant.
3. Un reprezentant al autorit„˛ii desemnat de c„tre o
parte la solicitarea reprezentantului autorit„˛ii desemnat
de o alt„ parte:
a) va furniza informa˛ii privind dreptul intern ∫i
practica sa administrativ„ Ón domeniul protec˛iei datelor;
b) va lua conform normelor sale de drept intern ∫i
numai Ón scopul protej„rii vie˛ii private toate m„surile
adecvate pentru a furniza informa˛ii de fapt privind o
prelucrare automatizat„ anume efectuat„ pe teritoriul s„u,
cu excep˛ia totu∫i a datelor cu caracter personal care fac
obiectul acestei prelucr„ri.
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ARTICOLUL 14

Asisten˛„ acordat„ persoanelor
Ón cauz„, care Ó∫i au re∫edin˛a Ón str„in„tate
1. Fiecare parte asigur„ asisten˛„ oric„rei persoane
care are re∫edin˛a Ón str„in„tate, pentru exercitarea
drepturilor prev„zute Ón normele sale de drept intern, ce
dau efect principiilor enun˛ate la art. 8.
2. Dac„ o astfel de persoan„ Ó∫i are re∫edin˛a pe
teritoriul unei alte p„r˛i, ea trebuie s„ aib„ posibilitatea s„
Ó∫i prezinte solicitarea prin intermediul reprezentantului
autorit„˛ii desemnat de c„tre aceast„ parte.
3. Solicitarea de asisten˛„ trebuie s„ con˛in„ toate
indica˛iile necesare, privind mai ales:
a) numele, adresa ∫i orice alt element pertinent de
identificare care Ól prive∫te pe solicitant;
b) fi∫ierul automatizat de date cu caracter personal la
care se refer„ solicitarea sau proprietarul acestui fi∫ier;
c) scopul solicit„rii sale.
ARTICOLUL 15

Garan˛ii privind asisten˛a furnizat„
de c„tre reprezentan˛ii desemna˛i ai autorit„˛ilor
1. Un reprezentant al autorit„˛ii desemnat de c„tre o
parte care a primit informa˛ii de la un reprezentant al
autorit„˛ii desemnat de o alt„ parte, fie Ón sprijinul unei
solicit„ri de asisten˛„, fie ca r„spuns la o solicitare de
asisten˛„, pe care a formulat-o el Ónsu∫i, nu va putea utiliza
aceste informa˛ii Ón alte scopuri dec‚t cele specificate Ón
solicitarea de asisten˛„.
2. Fiecare parte va veghea ca persoanele care apar˛in
sau care ac˛ioneaz„ Ón numele autorit„˛ii desemnate s„ fie
supuse obligativit„˛ii p„str„rii secretului sau
confiden˛ialit„˛ii acestor informa˛ii.
3. Œn nici un caz o autoritate desemnat„ nu va fi
autorizat„ s„ fac„, potrivit art. 14 paragraful 2, o solicitare
de asisten˛„ Ón numele unei persoane interesate, cu
re∫edin˛a Ón str„in„tate, din proprie ini˛iativ„ ∫i f„r„
consim˛„m‚ntul expres al acestei persoane.
ARTICOLUL 16

Refuzul solicit„rilor de asisten˛„
O autoritate desemnat„, sesizat„ printr-o solicitare de
asisten˛„ f„cut„ Ón termenii art. 13 sau 14, nu poate refuza
s„ Ói dea curs dec‚t dac„:
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a) solicitarea este incompatibil„ cu competen˛ele Ón
domeniul protec˛iei datelor ale autorit„˛ilor abilitate s„
r„spund„;
b) solicitarea nu este f„cut„ conform dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii;
c) punerea Ón executare a solicit„rii ar fi incompatibil„
cu suveranitatea, securitatea sau p„strarea ordinii publice
ale p„r˛ii care a desemnat-o ori cu drepturile ∫i libert„˛ile
fundamentale ale persoanelor Ónzestrate cu jurisdic˛ie de
c„tre aceast„ parte.
ARTICOLUL 17

Cheltuieli ∫i proceduri de asisten˛„
1. Asisten˛a reciproc„ pe care p„r˛ile ∫i-o acord„ Ón
termenii art. 13, precum ∫i asisten˛a pe care o asigur„
persoanelor Ón cauz„, cu re∫edin˛a Ón str„in„tate, Ón
termenii art. 14, nu va l„sa loc pl„˛ii unor cheltuieli ∫i
taxe, altele dec‚t cele aferente exper˛ilor ∫i interpre˛ilor.
Aceste cheltuieli ∫i taxe vor fi Ón sarcina p„r˛ii care a
desemnat autoritatea care a f„cut solicitarea de asisten˛„.
2. Persoana Ón cauz„ nu poate fi obligat„ s„ pl„teasc„
Ón leg„tur„ cu demersurile Óntreprinse Ón numele s„u, pe
teritoriul unei alte p„r˛i, cheltuieli ∫i taxe, altele dec‚t cele
care intr„ Ón obliga˛ia persoanelor cu re∫edin˛a pe
teritoriul acestei p„r˛i.
3. Celelalte modalit„˛i privind asisten˛a, mai ales
formele ∫i procedurile, precum ∫i limbile utilizate, vor fi
stabilite direct Óntre p„r˛ile implicate.

CAPITOLUL V
COMITET CONSULTATIV
ARTICOLUL 18

Componen˛a comitetului consultativ
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii se va
constitui un comitet consultativ.
2. Fiecare parte va desemna Ón acest comitet un
reprezentant ∫i un loc˛iitor. Oricare stat membru al
Consiliului Europei, care nu este parte la Conven˛ie, are
dreptul de a fi reprezentat Ón comitet de c„tre un observator.
3. Comitetul consultativ poate, printr-o decizie luat„ Ón
unanimitate, s„ invite orice stat nemembru al Consiliului
Europei, care nu este parte la Conven˛ie, s„ fie reprezentat
printr-un observator la una dintre reuniunile sale.
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ARTICOLUL 19

Func˛iile comitetului consultativ
Comitetul consultativ:
a) poate face propuneri Ón vederea facilit„rii sau
amelior„rii aplic„rii Conven˛iei;
b) poate face propuneri de amendament la prezenta
Conven˛ie, conform art. 21;
c) formuleaz„ un aviz asupra oric„rei propuneri de
amendament la prezenta Conven˛ie, care Ói este supus
conform art. 21 paragraful 3;
d) poate, la solicitarea unei p„r˛i, s„ exprime un aviz
asupra oric„rei probleme relative la aplicarea prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 20

Procedur„
1. Comitetul consultativ este convocat de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei. Prima reuniune
de lucru va avea loc Ón cursul celor 12 luni ce urmeaz„
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii. El se reune∫te Ón
continuare cel pu˛in o dat„ la 2 ani ∫i, Ón orice caz, de
fiecare dat„ c‚nd o treimne din num„rul reprezentan˛ilor
p„r˛ilor solicit„ convocarea sa.
2. Majoritatea reprezentan˛ilor p„r˛ilor constituie
cvorumul necesar pentru a ˛ine o reuniune a comitetului
consultativ.
3. La Óncheierea fiec„rei reuniuni comitetul consultativ
supune Comitetului Mini∫trilor Consiliului Europei un
raport asupra lucr„rilor ∫i func˛ion„rii Conven˛iei.
4. F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor prezentei
Conven˛ii, comitetul consultativ Ó∫i stabile∫te regulamentul
s„u interior de func˛ionare.

CAPITOLUL VI
AMENDAMENTE
ARTICOLUL 21

Amendamente
1. Amendamente la prezenta Conven˛ie pot fi propuse
de c„tre o parte, de c„tre Comitetul Mini∫trilor Consiliului
Europei sau de c„tre comitetul consultativ.
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2. Orice propunere de amendament este comunicat„
de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei statelor
membre ale Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat nemembru
care a aderat sau a fost invitat s„ adere la prezenta
Conven˛ie, conform dispozi˛iilor art. 23.
3. Œn plus, orice amendament propus de c„tre una
dintre p„r˛i sau de c„tre Comitetul Mini∫trilor Consiliului
Europei este comunicat comitetului consultativ care
supune Comitetului Mini∫trilor Consiliului Europei avizul
s„u privind amendamentul propus.
4. Comitetul Mini∫trilor Consiliului Europei
examineaz„ amendamentul propus ∫i orice aviz propus de
c„tre comitetul consultativ ∫i poate aproba amendamentul.
5. Pentru acceptare textul oric„rui amendament
aprobat de Comitetul Mini∫trilor Consiliului Europei
conform paragrafului 4 este transmis p„r˛ilor.
6. Orice amendament aprobat conform paragrafului 4
va intra Ón vigoare la a 30-a zi dup„ ce toate p„r˛ile vor fi
informat Secretarul general al Consiliului Europei despre
acceptul lor.

CAPITOLUL VII
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 22

Intrare Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„
spre ratificare, acceptare sau aprobare. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe
l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
data la care 5 state membre ale Consiliului Europei Ó∫i vor
fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Conven˛ie,
conform dispozi˛iilor paragrafului precedent.
3. Pentru oricare stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat de prevederile
Conven˛iei, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
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ARTICOLUL 23

Aderarea statelor nemembre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor Consiliului Europei va putea s„
invite orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la prezenta Conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu majoritatea
prev„zut„ la art. 20.d al Statutului Consiliului Europei ∫i
cu unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante care
au dreptul s„ fac„ parte din comitet.
2. Pentru fiecare stat care ader„, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni dup„ data depunerii instrumentului de
aderare pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 24

Clauz„ teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare ori de aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile pe care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón orice moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii asupra
oric„rui teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va
intra Ón vigoare Ón privin˛a noului teritoriu Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza celor dou„ paragrafe
precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificarea
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea produce efecte juridice Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 25

Rezerve
Nu este admis„ nici o rezerv„ de la dispozi˛iile
prezentei Conven˛ii.
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ARTICOLUL 26

Denun˛are
1. Oricare parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie, adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte juridice cu Óncepere
din prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de 6 luni dup„ data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 27

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aderare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 22, 23 ∫i 24;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, am semnat prezenta Conven˛ie.
Semnat la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite o copie certificat„ pentru conformitate fiec„rui
stat membru al Consiliului Europei ∫i oric„rui stat invitat
s„ adere la prezenta Conven˛ie.
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Seria Tratatelor europene nr. 181

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA PENTRU PROTEJAREA PERSOANELOR
FAﬁ√ DE PRELUCRAREA AUTOMATIZAT√ A DATELOR
CU CARACTER PERSONAL, CU PRIVIRE LA
AUTORIT√ﬁILE DE CONTROL ™I FLUXUL
TRANSFRONTALIER AL DATELOR*
PREAMBUL
P„r˛ile acestui protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru
protejarea persoanelor fa˛„ de prelucrarea automatizat„ a
datelor cu caracter personal, deschis„ pentru semnare la
Strasbourg la data de 28 ianuarie 1981, denumit„ Ón
continuare Conven˛ia,
convinse de faptul c„ autorit„˛ile de control,
exercit‚ndu-∫i atribu˛iile Ón complet„ independen˛„,
constituie un element al protec˛iei efective a persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor personale,
lu‚nd Ón considerare importan˛a fluxului de informa˛ii
Óntre popoare,
consider‚nd c„ o dat„ cu cre∫terea schimbului de date
personale Ón afara frontierelor na˛ionale este necesar„
asigurarea protec˛iei efective a drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor sale fundamentale ∫i, Ón special, dreptul la
confiden˛ialitate, Ón leg„tur„ cu astfel de schimburi de
date personale,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Autorit„˛ile de control
1. Fiecare parte contractant„ va conferi uneia sau mai
multor autorit„˛i responsabilitatea pentru asigurarea
* Adoptat„ la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 55 din 17 martie 2005, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 244 din 23 martie 2005.
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conformit„˛ii cu m„surile prev„zute prin legisla˛ia sa
intern„, care pun Ón vigoare principiile stabilite Ón cap. II
∫i III al Conven˛iei, precum ∫i Ón acest protocol.
2. a. Œn acest scop autorit„˛ile mai sus men˛ionate vor
avea, Ón special, dreptul de a investiga ∫i de a interveni,
precum ∫i dreptul de a se angaja Ón procedurile legale sau
de a aduce Ón aten˛ia autorit„˛ilor juridice competente
Ónc„lcarea prevederilor din legisla˛ia intern„ care pun Ón
aplicare principiile men˛ionate la paragraful 1 al art. 1 din
acest protocol.
b. Fiecare autoritate de control va da curs reclama˛iilor
depuse de orice persoan„ Ón leg„tur„ cu protec˛ia
drepturilor ∫i libert„˛ilor sale fundamentale, cu privire la
procesarea datelor personale care sunt Ón competen˛a
acesteia.
3. Autorit„˛ile de control Ó∫i vor exercita atribu˛iile Ón
complet„ independen˛„.
4. Deciziile autorit„˛ilor de control, care fac obiectul
unei pl‚ngeri, pot fi atacate Ón fa˛a unui tribunal.
5. Œn conformitate cu prevederile cap. IV ∫i f„r„ a
Ónc„lca prevederile art. 13 din Conven˛ie, autorit„˛ile de
control vor colabora pentru Óndeplinirea deplin„ a
atribu˛iilor lor, Ón special prin Óntreg schimbul de
informa˛ii folositoare.
ARTICOLUL 2

Fluxurile transfrontaliere de date personale trimise
c„tre un receptor care nu constituie subiect al jurisdic˛iei
unei p„r˛i a Conven˛iei
1. Fiecare parte va asigura transferul datelor personale
c„tre un receptor care se afl„ sub jurisdic˛ia Statului sau a
organiza˛iei care nu este parte la Conven˛ie, numai dac„
acel stat sau organiza˛ie asigur„ un nivel adecvat de
protec˛ie pentru acel transfer de date.
2. Prin derogare de la paragraful 1 al art. 2 din acest
protocol, fiecare parte va permite transferul datelor
personale:
a) dac„ legisla˛ia intern„ prevede acest lucru, datorit„:
— intereselor specifice ale subiectului datelor; sau
— intereselor justificate care prevaleaz„, Ón special
intereselor publice importante; sau
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b) dac„ m„suri de protec˛ie care pot rezulta, Ón special,
din clauze contractuale sunt asigurate de c„tre autoritatea
de control responsabil„ pentru transferul datelor ∫i sunt
considerate adecvate de c„tre autorit„˛ile competente, Ón
conformitate cu legisla˛ia intern„.
ARTICOLUL 3

Dispozi˛ii finale
1. Prevederile art. 1 ∫i 2 ale acestui protocol vor fi
considerate de p„r˛i ca articole adi˛ionale ale Conven˛iei ∫i
toate prevederile Conven˛iei vor fi aplicate Ón
conformitate.
2. Acest protocol va fi deschis pentru semnare de c„tre
statele semnatare ale Conven˛iei. Dup„ aderarea la
Conven˛ie Ón condi˛iile stipulate de aceasta, Comunit„˛ile
Europene vor semna acest protocol. Acest protocol
constituie subiect al ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Un
semnatar al acestui protocol nu Ól va ratifica, accepta sau
aproba numai dac„ anterior sau simultan a ratificat,
acceptat sau aprobat Conven˛ia sau dac„ a aderat la
aceasta. Instrumentele de ratificare, acceptare sau
aprobare a acestui protocol vor fi depuse la Secretariatul
General al Consiliului Europei.
3. a. Acest protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii urm„toare expir„rii perioadei de 3 luni de la data la
care 5 dintre semnatarii s„i ∫i-au dat acordul de a fi parte
la acest protocol, Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 2 al art. 3.
b. Œn ceea ce prive∫te orice semnatar al acestui
procotol, care ulterior accept„ s„ fie parte la acesta,
protocolul va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii perioadei de trei luni de la data
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau
aprobare.
4. a. Dup„ intrarea Ón vigoare a acestui protocol, orice
stat care a aderat la Conven˛ie poate, de asemenea, s„
adere ∫i la acest protocol.
b. Aderarea se va efectua prin depunerea la
Secretariatul General al Consiliului Europei a
instrumentului de aderare care va intra Ón vigoare Ón

503

prima zi a lunii urm„toare expir„rii perioadei de 3 luni de
la data Óncredin˛„rii spre p„strare.
5. a. Orice parte poate denun˛a oric‚nd acest protocol
printr-o notificare adresat„ Secretariatului General al
Consiliului Europei.
b. O astfel de denun˛are va intra Ón vigoare Ón prima zi
a lunii urm„toare expir„rii perioadei de 3 luni de la data
primirii acestei notific„ri de c„tre Secretariatul General.
6. Secretariatul General al Consiliului Europei va
notifica statele membre ale Consiliului Europei,
Comunit„˛ile Europene ∫i orice alt stat care nu a aderat la
acest protocol, Ón leg„tur„ cu:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare;
c) orice dat„ a intr„rii Ón vigoare a acestui protocol, Ón
conformitate cu art. 3;
d) orice alt document, notificare sau comunicare legat„
de acest protocol.
Œn prezen˛a subsemnatului, fiind autorizat, au semnat
acest protocol.
Œncheiat la Strasbourg la data de 18 noiembrie 2001, Ón
limbile englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar ce va fi p„strat Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretariatul General al
Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiec„rui
stat membru al Consiliului Europei, Comunit„˛ii Europene
∫i oric„rui stat invitat s„ adere la Conven˛ie.
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Seria Tratatelor europene nr. 122

CARTA EUROPEAN√
A AUTONOMIEI LOCALE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Carte,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i, pentru a
ocroti ∫i pentru a promova idealurile ∫i principiile care
reprezint„ patrimoniul lor comun,
Consider‚nd c„ unul dintre mijloacele prin care se
atinge acest scop este Óncheierea de acorduri Ón domeniul
administrativ,
Consider‚nd c„ autorit„˛ile administra˛iei publice
locale reprezint„ unul dintre principalele fundamente ale
oric„rui regim democratic,
Consider‚nd c„ dreptul cet„˛enilor de a participa la
rezolvarea treburilor publice face parte din principiile
democratice comune tuturor statelor membre ale
Consiliului Europei,
Convinse c„, la nivel local, acest drept poate fi
exercitat Ón modul cel mai direct,
Convinse c„ existen˛a autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale Ómputernicite cu responsabilit„˛ile efective
permite o administra˛ie, Ón acela∫i timp, eficient„ ∫i
apropiat„ de cet„˛eni,
Con∫tiente de faptul c„ ap„rarea ∫i Ónt„rirea
autonomiei locale Ón diferitele ˛„ri ale Europei reprezint„
o contribu˛ie important„ la edificarea unei Europe fondate
pe principiile democra˛iei ∫i ale descentraliz„rii puterii,
Afirm‚nd c„ aceasta presupune existen˛a de autorit„˛i
ale administra˛iei publice locale Ónzestrate cu organe
decizionale, constituite democratic ∫i beneficiind de o
*

Adoptat„ la Strasbourg la 15 octombrie 1985. A intrat Ón vigoare la 1 septembrie 1988.
Rom‚nia a ratificat-o prin Legea nr. 199 din 17 noiembrie 1997, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
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larg„ autonomie Ón ceea ce prive∫te competen˛ele,
modalit„˛ile de a le exercita ∫i mijloacele necesare pentru
Óndeplinirea misiunii lor,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„ se considere legate
de articolele urm„toare, Ón modalitatea ∫i Ón m„sura
prev„zute la art. 12 din prezenta Cart„.

PARTEA I
ARTICOLUL 2

Fundamentarea constitu˛ional„
∫i legal„ a autonomiei locale
Principiul autonomiei locale trebuie s„ fie recunoscut
Ón legisla˛ia intern„ ∫i, pe c‚t posibil, Ón Constitu˛ie.
ARTICOLUL 3

Conceptul de autonomie local„
1. Prin autonomie local„ se Ón˛elege dreptul ∫i
capacitatea efectiv„ ale autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale de a solu˛iona ∫i de a gestiona, Ón cadrul legii, Ón
nume propriu ∫i Ón interesul popula˛iei locale, o parte
important„ a treburilor publice.
2. Acest drept se exercit„ de consilii sau adun„ri,
compuse din membri ale∫i prin vot liber, secret, egal,
direct ∫i universal, care pot dispune de organe executive ∫i
deliberative care r„spund Ón fa˛a lor. Aceast„ dispozi˛ie nu
aduce atingere, Ón nici un fel, posibilit„˛ii de a recurge la
adun„ri cet„˛ene∫ti, referendum sau orice alt„ form„ de
participare direct„ a cet„˛enilor, acolo unde aceasta este
permis„ de lege.
ARTICOLUL 4

Œntinderea autonomiei locale
1. Competen˛ele de baz„ ale autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale sunt prev„zute de Constitu˛ie sau de lege.
Totu∫i aceast„ dispozi˛ie nu Ómpiedic„ atribuirea unor
competen˛e autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
scopuri specifice ∫i Ón conformitate cu legea.
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2. Autorit„˛ilor administra˛iei publice locale le este
recunoscut„, Ón cadrul legii, capacitatea deplin„ de a-∫i
exercita ini˛iativa Ón toate domeniile ce nu sunt excluse
din cadrul competen˛elor lor sau care nu sunt atribuite
unei alte autorit„˛i.
3. Exerci˛iul responsabilit„˛ilor publice trebuie, de
manier„ general„, s„ revin„, de preferin˛„, acelor autorit„˛i
care sunt cele mai apropiate de cet„˛eni. La atribuirea unei
responsabilit„˛i c„tre o alt„ autoritate trebuie s„ se ˛in„
seama de amploarea ∫i de natura sarcinii, precum ∫i de
cerin˛ele de eficien˛„ ∫i economie.
4. Competen˛ele atribuite autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale trebuie s„ fie, Ón mod normal, depline ∫i
exclusive. Ele nu pot fi puse Ón cauz„ sau limitate de c„tre
o alt„ autoritate central„ sau regional„, dec‚t Ón cazurile
prev„zute de lege.
5. Œn cazul deleg„rii competen˛elor de c„tre o autoritate
central„ sau regional„, autorit„˛ile administra˛iei publice
locale trebuie s„ beneficieze, pe c‚t posibil, de libertatea
de a adapta ac˛iunea lor la condi˛iile locale.
6. Autorit„˛ile administra˛iei publice locale trebuie s„
fie consultate, pe c‚t posibil, Ón timp util ∫i Ón mod
adecvat, Ón cursul procesului de planificare ∫i de luare a
deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc Ón mod
direct.
ARTICOLUL 5

Protec˛ia limitelor teritoriale
ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale
Pentru orice modificare a limitelor teritoriale locale,
colectivit„˛ile locale Ón cauz„ trebuie s„ fie consultate Ón
prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde
legea permite.
ARTICOLUL 6

Concordan˛a structurilor ∫i mijloacelor administrative
cu sarcinile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
1. F„r„ a aduce atingere dispozi˛iilor generale
prev„zute de lege, autorit„˛ile administra˛iei publice locale
trebuie s„ poat„ stabili, ele Ónsele, structurile lor
administrative interne, Ón vederea adapt„rii acestora la
nevoile lor specifice ∫i asigur„rii unei gestiuni eficiente.
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2. Statutul personalului autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale trebuie s„ permit„ o recrutare de calitate,
fondat„ pe principii de merit ∫i de competen˛„; vor fi
prev„zute, Ón acest scop, condi˛ii adecvate privind
preg„tirea, remunerarea ∫i afirmarea profesional„.
ARTICOLUL 7

Condi˛iile de exercitare
a responsabilit„˛ilor la nivel local
1. Statutul ale∫ilor locali trebuie s„ asigure liberul
exerci˛iu al mandatului lor.
2. Acesta trebuie s„ permit„ o compensa˛ie financiar„
adecvat„ pentru cheltuielile efectuate Ón leg„tur„ cu
exercitarea mandatului lor, precum ∫i, dac„ este cazul, o
compensa˛ie adecvat„ pentru c‚∫tigul pierdut sau
remunera˛ii pentru munca depus„ ∫i o asigurare social„
aferent„.
3. Func˛iile ∫i activit„˛ile incompatibile cu mandatul de
ales local nu pot fi stabilite dec‚t prin lege sau pe baza
principiilor juridice fundamentale.
ARTICOLUL 8

Controlul administrativ al activit„˛ii
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
1. Orice control administrativ asupra activit„˛ii
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale nu poate fi
exercitat dec‚t Ón formele ∫i Ón cazurile prev„zute de
Constitu˛ie sau de lege.
2. Orice control administrativ asupra activit„˛ii
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale nu trebuie s„
priveasc„, Ón mod normal, dec‚t asigurarea respect„rii
legalit„˛ii ∫i a principiilor constitu˛ionale. Controlul
administrativ poate totu∫i s„ includ„ un control de
oportunitate, exercitat de c„tre autorit„˛ile ierarhic
superioare, Ón ceea ce prive∫te sarcinile a c„ror executare
este delegat„ administra˛iei publice locale.
3. Controlul administrativ asupra activit„˛ii
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale trebuie exercitat
cu respectarea unei propor˛ionalit„˛i Óntre amploarea
interven˛iei autorit„˛ii de control ∫i importan˛a intereselor
pe care aceasta Ón˛elege s„ le protejeze.

508

ARTICOLUL 9

Resursele financiare ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
1. Œn cadrul politicii economice na˛ionale, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale au dreptul la resurse proprii,
suficiente, de care pot dispune Ón mod liber Ón exercitarea
atribu˛iilor lor.
2. Resursele financiare ale autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale trebuie s„ fie propor˛ionale cu competen˛ele
prev„zute de Constitu˛ie sau de lege.
3. Cel pu˛in o parte dintre resursele financiare ale
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale trebuie s„
provin„ din taxele ∫i impozitele locale, al c„ror nivel
acestea au competen˛a s„ Ól stabileasc„ Ón limitele legale.
4. Sistemele de prelevare pe care se bazeaz„ resursele
de care dispun autorit„˛ile administra˛iei publice locale
trebuie s„ fie de natur„ suficient de diversificat„ ∫i
evolutiv„ pentru a le permite s„ urmeze practic, pe c‚t
posibil, evolu˛ia real„ a costurilor exercit„rii competen˛elor
acestora.
5. Protejarea unit„˛ilor administrativ-teritoriale cu o
situa˛ie mai grea din punct de vedere financiar necesit„
instituirea de proceduri de egalizare financiar„ sau de
m„suri echivalente, destinate s„ corecteze efectele
reparti˛iei inegale a resurselor poten˛iale de finan˛are,
precum ∫i a sarcinilor fiscale care le incumb„. Asemenea
proceduri sau m„suri nu trebuie s„ restr‚ng„ libertatea de
op˛iune a autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón
sfera lor de competen˛„.
6. Autorit„˛ile administra˛iei publice locale trebuie s„
fie consultate, de o manier„ adecvat„, asupra modalit„˛ilor
de repartizare a resurselor redistribuite care le revin.
7. Subven˛iile alocate unit„˛ilor administrativteritoriale trebuie, pe c‚t posibil, s„ nu fie destinate
finan˛„rii unor proiecte specifice. Alocarea de subven˛ii nu
trebuie s„ aduc„ atingere libert„˛ii fundamentale a
politicilor autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón
domeniul lor de competen˛„.
8. Œn scopul finan˛„rii cheltuielilor lor de investi˛ii,
autorit„˛ile administra˛iei publice locale trebuie s„ aib„
acces, Ón conformitate cu legea, la pia˛a na˛ional„ a
capitalurilor.

509

ARTICOLUL 10

Dreptul de asociere al autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
1. Autorit„˛ile administra˛iei publice locale au dreptul,
Ón exercitarea competen˛elor lor, de a coopera ∫i de a se
asocia, Ón condi˛iile legii, cu alte autorit„˛i ale
administra˛iei publice locale, pentru realizarea de sarcini
de interes comun.
2. Dreptul autorit„˛ilor administra˛iei publice locale de
a adera la o asocia˛ie pentru protec˛ia ∫i promovarea
intereselor lor comune ∫i acela de a adera la o asocia˛ie
interna˛ional„ de autorit„˛i administrative publice locale
trebuie s„ fie recunoscut Ón fiecare stat.
3. Autorit„˛ile administra˛iei publice locale pot s„
coopereze, Ón condi˛iile prev„zute de lege, cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale ale altor state.
ARTICOLUL 11

Protec˛ia legal„ a autonomiei locale
Autorit„˛ile administra˛iei publice locale trebuie s„
dispun„ de dreptul de a se adresa instan˛elor judec„tore∫ti,
Ón scopul asigur„rii liberului exerci˛iu al competen˛elor lor
∫i al respectului principiilor de autonomie local„ care sunt
prev„zute de Constitu˛ie sau de legisla˛ia intern„.

PARTEA a II-a
DISPOZIﬁII DIVERSE
ARTICOLUL 12

Angajamente
Fiecare parte contractant„ se angajeaz„ s„ se considere
legat„ de cel pu˛in 20 de paragrafe din partea I a Cartei,
dintre care cel pu˛in zece, alese dintre paragrafele
urm„toare:
— articolul 2
— articolul 3 paragrafele 1 ∫i 2
— articolul 4 paragrafele 1, 2 ∫i 4
— articolul 5
— articolul 7 paragraful 1
— articolul 8 paragraful 2
— articolul 9 paragrafele 1, 2 ∫i 3
— articolul 10 paragraful 1
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— articolul 11.
2. Fiecare parte contractant„, Ón momentul depunerii
instrumentelor de ratificare, de acceptare sau de aprobare,
notific„ Secretarului general al Consiliului Europei
paragrafele alese Ón conformitate cu dispozi˛iile
paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Fiecare parte contractant„ poate, Ón orice moment
ulterior, s„ notifice Secretarului general c„ se consider„
legat„ de orice alt paragraf din prezenta Cart„, pe care ea
nu l-a acceptat Ónc„, conform dispozi˛iilor paragrafului 1 al
prezentului articol. Aceste angajamente ulterioare vor fi
considerate parte integrant„ a ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii de c„tre partea contractant„ care a f„cut
notificarea ∫i vor avea acelea∫i efecte din prima zi a lunii
care urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 13

Autorit„˛ile administra˛iei publice locale la care se aplic„
Carta
Principiile de autonomie local„ prev„zute Ón prezenta
Cart„ se aplic„ tuturor categoriilor de autorit„˛i ale
administra˛iei publice locale, care exist„ pe teritoriul p„r˛ii
contractante. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare, s„ indice categoriile la care Ón˛elege s„ limiteze
c‚mpul de aplicare sau pe care Ón˛elege s„ le exclud„ din
c‚mpul de aplicare a prezentei Carte. Ea poate, de
asemenea, s„ includ„ alte categorii de autorit„˛i ale
administra˛iei publice locale sau regionale Ón c‚mpul de
aplicare a Cartei, pe calea notific„rii ulterioare c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 14

Comunicarea informa˛iilor
Fiecare parte contractant„ transmite Secretarului
general al Consiliului Europei orice informa˛ie pertinent„
privitoare la prevederile legale ∫i la alte m„suri pe care le-a
luat Ón scopul de a se conforma dispozi˛iilor prezentei
Carte.
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PARTEA a III-a
ARTICOLUL 15

Semnare, ratificare, intrare Ón vigoare
1. Prezenta Cart„ este deschis„ spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Cart„ va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni
de la data la care patru state membre ale Consiliului
Europei vor exprima consim˛„m‚ntul lor de a fi legate
prin Cart„, conform dispozi˛iilor paragrafului precedent.
3. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul s„u de a fi legat de prevederile
Cartei, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ dup„ expirarea unei perioade de 3 luni de la data
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 16

Clauze teritoriale
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentelor de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile cu privire la care se va aplica
prezenta Cart„.
2. Orice stat poate, Ón orice moment ulterior, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Carte la orice
teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Carta va intra Ón vigoare,
Ón ceea ce prive∫te acest teritoriu, Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te
orice teritoriu desemnat prin aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va produce efecte Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
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ARTICOLUL 17

Denun˛are
1. Nici o parte contractant„ nu poate denun˛a prezenta
Cart„ Ónaintea expir„rii unei perioade de 5 ani de la data la
care Carta a intrat Ón vigoare Ón ceea ce o prive∫te. Un preaviz
de 6 luni va fi notificat Secretarului general al Consiliului
Europei. Aceast„ denun˛are nu afecteaz„ validitatea Cartei
fa˛„ de celelalte p„r˛i contractante, sub rezerva ca num„rul
acestora s„ nu fie niciodat„ mai mic de patru.
2. Orice parte contractant„ poate, conform dispozi˛iilor
enun˛ate Ón paragraful precedent, s„ denun˛e orice
paragraf din partea I a Cartei pe care l-a acceptat, cu
rezerva ca num„rul ∫i categoria paragrafelor de care
aceast„ parte contractant„ este legat„ s„ r„m‚n„ conforme
cu dispozi˛iile art. 12 paragraful 1. Orice parte
contractant„ care, ca urmare a denun˛„rii unui paragraf,
nu se mai conformeaz„ dispozi˛iilor art. 12 paragraful 1 va
fi considerat„ c„ a denun˛at Carta Óns„∫i.
ARTICOLUL 18

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei notific„
statelor membre ale Consiliului Europei:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Carte,
conform prevederilor art. 15 din Cart„;
d) orice notificare primit„ Ón aplicarea prevederilor
art. 12 paragrafele 2 ∫i 3;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea prevederilor
art. 13;
f) orice alt act, notificare sau declara˛ie Ón leg„tur„ cu
prezenta Cart„.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, au semnat prezenta Cart„.
Œntocmit„ la Strasbourg la 15 octombrie 1985, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite o copie certificat„ de pe
aceasta fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului
Europei.
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XI. DREPT PENAL (1)

Seria Tratatelor europene nr. 24

CONVENﬁIA EUROPEAN√ DE EXTR√DARE*
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
Ónf„ptui o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Consider‚nd c„ acest obiectiv poate fi atins prin
Óncheierea de acorduri sau prin adoptarea unei ac˛iuni
comune Ón domeniul juridic,
Œncredin˛ate c„ acceptarea unor reguli uniforme Ón
materie de extr„dare este de natur„ a face s„ progreseze
aceast„ oper„ de unificare,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Obliga˛ia de a extr„da
P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i predea reciproc,
potrivit regulilor ∫i sub condi˛ii determinate prin articolele
urm„toare, persoanele care sunt urm„rite pentru o
infrac˛iune sau c„utate Ón vederea execut„rii unei pedepse,
sau a unei m„suri de siguran˛„ de c„tre autorit„˛ile
judiciare ale p„r˛ii solicitante.
ARTICOLUL 2

Fapte care dau loc la extr„dare
1. Vor da loc la extr„dare faptele pedepsite de legile
p„r˛ii solicitante ∫i ale p„r˛ii solicitate cu o pedeaps„
privativ„ de libertate sau cu o m„sur„ de siguran˛„
privativ„ de libertate de cel pu˛in un an sau cu o pedeaps„
mai sever„. C‚nd pe teritoriul p„r˛ii solicitante a intervenit
o condamnare la o pedeaps„ ori c‚nd s-a aplicat o m„sur„
de siguran˛„, sanc˛iunea pronun˛at„ va trebui s„ fie de o
durat„ de cel pu˛in 4 luni.
*

Adoptat„ la Paris Ón 13 decembrie 1957. A intrat Ón vigoare la 18 aprilie 1960.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 80 din 9 mai 1997, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997.
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2. Dac„ cererea de extr„dare vizeaz„ mai multe fapte
distincte, pedepsite fiecare de legea p„r˛ii solicitante ∫i a
p„r˛ii solicitate cu o pedeaps„ privativ„ de libertate sau cu
o m„sur„ de siguran˛„ privativ„ de libertate, dar dintre
care unele nu Óndeplinesc condi˛ia privind durata
pedepsei, partea contractant„ solicitat„ va avea facultatea
s„ acorde extr„darea ∫i pentru acestea din urm„.
3. Orice parte contractant„, a c„rei legisla˛ie nu
autorizeaz„ extr„darea pentru anumite infrac˛iuni vizate
la paragraful 1 al prezentului articol, va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ exclud„ aceste infrac˛iuni din c‚mpul de
aplicare a Conven˛iei.
4. Orice parte contractant„ care dore∫te s„ se prevaleze
de facultatea prev„zut„ la paragraful 3 al prezentului
articol, va notifica Secretarului general al Consiliului
Europei, o dat„ cu depunerea instrumentului s„u de
ratificare sau de aderare, fie o list„ a infrac˛iunilor pentru
care extr„darea este autorizat„, fie o list„ a infrac˛iunilor
pentru care extr„darea este exclus„, cu indicarea
dispozi˛iilor legale care autorizeaz„ sau exclud extr„darea.
Secretarul general al Consiliului Europei va comunica
aceste liste celorlal˛i semnatari.
5. Dac„, ulterior, alte infrac˛iuni vor fi fost excluse de
la extr„dare prin legisla˛ia unei p„r˛i contractante, aceasta
va notifica o atare excludere Secretarului general al
Consiliului Europei, care va informa despre aceasta pe
ceilal˛i semnatari. Aceast„ notificare nu va produce efect
dec‚t la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la data
primirii ei de c„tre Secretarul general.
6. Oricare parte contractant„, care va fi folosit facultatea
prev„zut„ la paragrafele 4 ∫i 5 ale prezentului articol, va
putea oric‚nd supune aplic„rii prezentei Conven˛ii
infrac˛iuni care au fost excluse de la aceasta. Ea va notifica
aceste modific„ri Secretarului general al Consiliului
Europei, care le va comunica celorlal˛i semnatari.
7. Oricare parte contractant„ va putea aplica regula
reciprocit„˛ii Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile excluse din
c‚mpul de aplicare a Conven˛iei, Ón temeiul prezentului articol.
ARTICOLUL 3

Infrac˛iuni politice
1. Extr„darea nu se va acorda, dac„ infrac˛iunea
pentru care este cerut„ este considerat„ de partea solicitat„
ca infrac˛iune politic„ sau ca fapt„ conex„ unei asemenea
infrac˛iuni.
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2. Aceea∫i regul„ se va aplica, dac„ partea solicitat„ are
motive temeinice de a crede c„ cererea de extr„dare
motivat„ printr-o infrac˛iune de drept comun a fost
prezentat„ Ón vederea urm„ririi sau pedepsirii unei
persoane pentru considerente de ras„, de religie, de
na˛ionalitate sau de opinii politice ori c„ situa˛ia acestei
persoane risc„ s„ fie agravat„ pentru unul sau altul dintre
aceste motive.
3. Œn aplicarea prezentei Conven˛ii, atentatul la via˛a
unui ∫ef de stat sau a unui membru al familiei sale nu va
fi considerat ca infrac˛iune politic„.
4. Aplicarea prezentului articol nu va afecta obliga˛iile
pe care p„r˛ile le vor fi asumat sau le vor asuma potrivit
oric„rei alte conven˛ii interna˛ionale cu caracter
multilateral.
ARTICOLUL 4

Infrac˛iuni militare
Extr„darea motivat„ de infrac˛iuni militare care nu
constituie infrac˛iune de drept comun este exclus„ din
c‚mpul de aplicare a prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 5

Infrac˛iuni fiscale
Œn materie de taxe ∫i impozite, de vam„ ∫i de schimb
valutar, extr„darea se va acorda, Ón condi˛iile prev„zute de
prezenta Conven˛ie, numai dac„ s-a hot„r‚t astfel Óntre
p„r˛ile contractante pentru fiecare infrac˛iune sau
categorie de infrac˛iuni.
ARTICOLUL 6

Extr„darea na˛ionalilor
1. a) Orice parte contractant„ are dreptul s„ refuze
extr„darea resortisan˛ilor s„i.
b) Fiecare parte contractant„ va putea, printr-o
declara˛ie f„cut„ o dat„ cu semnarea sau cu depunerea
instrumentului s„u de ratificare sau de aderare, s„
defineasc„, Ón ceea ce o prive∫te, termenul de resortisant
Ón Ón˛elesul prezentei Conven˛ii.
c) Calitatea de resortisant se va aprecia la data
hot„r‚rii asupra extr„d„rii. Totu∫i, dac„ aceast„ calitate nu
este recunoscut„ dec‚t Óntre data hot„r‚rii ∫i data avut„ Ón
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vedere pentru predare, partea solicitat„ va putea, de
asemenea, s„ se prevaleze de dispozi˛ia alin. a) al
prezentului paragraf.
2. Dac„ partea solicitat„ nu-∫i extr„deaz„ propriul
resortisant, ea va trebui, la cererea p„r˛ii solicitante, s„
supun„ cauza autorit„˛ilor competente, astfel Ónc‚t s„ se
poate exercita urm„riri judiciare, dac„ este cazul. Œn acest
scop, dosarele, informa˛iile ∫i obiectele privind
infrac˛iunea se vor transmite gratuit pe calea prev„zut„ la
paragraful 1 al art. 12. Partea solicitant„ va fi informat„
despre rezultatul cererii sale.
ARTICOLUL 7

Locul s„v‚r∫irii infrac˛iunii
1. Partea solicitat„ va putea refuza s„ extr„deze
persoana reclamat„ pentru o infrac˛iune care, potrivit
legisla˛iei sale, a fost s„v‚r∫it„ Ón totul sau Ón parte pe
teritoriul s„u, ori Óntr-un loc asimilat teritoriului s„u.
2. C‚nd infrac˛iunea, motiv‚nd cererea de extr„dare, a
fost comis„ Ón afara teritoriului p„r˛ii solicitante,
extr„darea nu va putea fi refuzat„ dec‚t dac„ legisla˛ia
p„r˛ii solicitate nu autorizeaz„ urm„rirea, unei infrac˛iuni
de acela∫i fel, s„v‚r∫it„ Ón afara teritoriului s„u ori nu
autorizeaz„ extr„darea pentru infrac˛iunea form‚nd
obiectul cererii.
ARTICOLUL 8

Urm„riri Ón curs pentru acelea∫i fapte
O parte solicitat„ va putea refuza s„ extr„deze o
persoan„ reclamat„, dac„ aceast„ persoan„ se afl„ ∫i sub
urm„rirea sa pentru fapta sau faptele Ón leg„tur„ cu care
se cere extr„darea.
ARTICOLUL 9

Non bis in idem
Extr„darea nu se va acorda c‚nd persoana reclamat„ a
fost judecat„ definitiv de c„tre autorit„˛ile competente ale
p„r˛ii solicitate pentru fapta sau faptele pentru care
extr„darea este cerut„. Extr„darea va putea fi refuzat„,
dac„ autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitate au hot„r‚t
s„ nu Óntreprind„ urm„riri sau s„ pun„ cap„t urm„ririlor
pe care le-au exercitat pentru aceea∫i fapt„ sau acelea∫i
fapte.
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ARTICOLUL 10

Prescrip˛ia
Extr„darea nu se va acorda, dac„ prescrip˛ia ac˛iunii
sau a pedepsei este Ómplinit„ potrivit legisla˛iei fie a p„r˛ii
solicitante, fie a p„r˛ii solicitate.
ARTICOLUL 11

Pedeapsa capital„
Dac„ fapta pentru care se cere extr„darea este
pedepsit„ cu pedeapsa capital„ de c„tre legea p„r˛ii
solicitante ∫i dac„, Ón atare caz, aceast„ pedeaps„ nu este
prev„zut„ de legisla˛ia p„r˛ii solicitate, sau Ón mod normal
aici nu este executat„, extr„darea nu va putea s„ fie
acordat„ dec‚t cu condi˛ia ca partea solicitant„ s„ dea
asigur„ri considerate ca Óndestul„toare de c„tre partea
solicitat„ c„ pedeapsa capital„ nu se va executa.
ARTICOLUL 12

Cererea ∫i actele ajut„toare
1. Cererea se va formula Ón scris ∫i va fi prezentat„ pe
cale diplomatic„. Asupra altei c„i se va putea conveni prin
Ón˛elegere direct„ Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i.
2. Se vor prezenta, Ón sprijinul cererii:
a) originalul sau copia autentic„ fie de pe o hot„r‚re
de condamnare executorie, fie de pe un mandat de
arestare sau de pe orice alt act av‚nd putere egal„, eliberat
Ón formele prescrise de legea p„r˛ii solicitante;
b) o expunere a faptelor pentru care se cere
extr„darea.
Data ∫i locul s„v‚r∫irii lor, calificarea lor legal„ ∫i
referirile la dispozi˛iile legale ce le sunt aplicabile se vor
indica Ón modul cel mai exact posibil; ∫i
c) o copie de pe dispozi˛iile legale aplicabile sau, dac„
aceasta nu este cu putin˛„, o declara˛ie asupra dreptului
aplicabil, precum ∫i semnalmentele cele mai precis
posibile ale persoanei reclamate ∫i orice alte informa˛ii de
natur„ a determina identitatea ∫i na˛ionalitatea sa.
ARTICOLUL 13

Informa˛ii suplimentare
Dac„ informa˛iile comunicate de partea solicitant„ se
dovedesc insuficiente pentru a permite p„r˛ii solicitate s„
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pronun˛e o hot„r‚re Ón aplicarea prezentei Conven˛ii,
aceast„ din urm„ parte va cere complinirea informa˛iilor
necesare ∫i va putea fixa un termen pentru ob˛inerea
acestor informa˛ii.
ARTICOLUL 14

Regula specialit„˛ii
1. Persoana care va fi predat„ nu va fi nici urm„rit„,
nici judecat„, nici de˛inut„ Ón vederea execut„rii unei
pedepse sau m„suri de siguran˛„, nici supus„ oric„rei alte
restric˛ii a libert„˛ii sale individuale, pentru orice fapt
anterior pred„rii, altul dec‚t cel care a motivat extr„darea,
Ón afar„ de cazurile urm„toare:
a) c‚nd partea care a predat-o consimte. O cerere va fi
prezentat„ Ón acest scop, Ónso˛it„ de actele prev„zute la
art. 12 ∫i de un proces-verbal judiciar consemn‚nd
declara˛iile extr„datului. Acest consim˛„m‚nt se va da
atunci c‚nd infrac˛iunea pentru care este cerut atrage ea
Óns„∫i obliga˛ia de extr„dare potrivit prezentei Conven˛ii;
b) c‚nd, av‚nd posibilitatea s„ o fac„, persoana
extr„dat„ nu a p„r„sit Ón cele 45 de zile urm„toare
eliber„rii sale definitive teritoriul p„r˛ii c„reia Ói fusese
predat„ ori dac„ s-a Ónapoiat acolo dup„ ce l-a p„r„sit.
2. Totu∫i partea solicitant„ va putea lua m„surile
necesare Ón vederea, pe de-o parte, a unei eventuale
trimiteri a persoanei de pe teritoriul s„u, iar pe de alt„
parte, a Óntreruperii prescrip˛iei potrivit legisla˛iei sale,
inclusiv recurgerea la o procedur„ Ón lips„.
3. C‚nd calificarea dat„ faptei incriminate va fi
modificat„ Ón cursul procedurii, persoana extr„dat„ nu va
fi urm„rit„ sau judecat„ dec‚t Ón m„sura Ón care
elementele constitutive ale infrac˛iunii recalificate ar
Óng„dui extr„darea.
ARTICOLUL 15

Reextr„darea c„tre un al treilea stat
Œn afara cazului prev„zut la paragraful 1 lit. b) al
art. 14, consim˛„m‚ntul p„r˛ii solicitate va fi necesar spre
a Óng„dui p„r˛ii solicitante s„ predea unei alte p„r˛i sau
unui stat ter˛ persoana care i-a fost predat„ ∫i care ar fi
c„utat„ de cealalt„ parte sau de statul ter˛ pentru
infrac˛iuni anterioare pred„rii. Partea solicitat„ va putea
cere prezentarea actelor prev„zute la paragraful 1 al
art. 12.
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ARTICOLUL 16

Arestarea provizorie
1. Œn caz de urgen˛„, autorit„˛ile competente ale p„r˛ii
solicitate vor putea cere arestarea provizorie a persoanei
c„utate; autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitate vor
statua asupra acestei cereri potrivit legii acestei p„r˛i.
2. Cererea de arestare provizorie va indica existen˛a
unuia dintre documentele prev„zute la paragraful 2 lit. a)
al art. 12 ∫i va face cunoscut„ inten˛ia de a trimite o cerere
de extr„dare; ea va men˛iona infrac˛iunea pentru care se va
cere extr„darea, data ∫i locul unde a fost comis„, precum ∫i,
Ón m„sura posibilului, semnalmentele persoanei c„utate.
3. Cererea de arestare provizorie se va transmite
autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii solicitate fie pe cale
diplomatic„, fie direct prin po∫t„ sau telegraf, fie prin
Organiza˛ia Interna˛ional„ de Poli˛ie Criminal„ (Interpol),
fie prin orice alt mijloc, l„s‚nd o urm„ scris„ sau
Óncuviin˛at„ de partea solicitat„. Autoritatea solicitant„ va
fi informat„ neÓnt‚rziat despre urmarea dat„ cererii sale.
4. Arestarea provizorie va putea Ónceta dac„, Ón termen
de 18 zile de la arestare, partea solicitat„ nu a fost sesizat„
prin cererea de extr„dare ∫i documentele men˛ionate la
art. 12; ea nu va trebui, Ón nici un caz, s„ dep„∫easc„ 40 de
zile de la arestare. Totu∫i punerea Ón libertate provizorie
este posibil„ oric‚nd, partea solicitat„ av‚nd Óns„ de luat
orice m„sur„ pe care o va aprecia necesar„ spre a evita
fuga persoanei reclamate.
5. Punerea Ón libertate nu va fi opus„ unei noi arest„ri
∫i extr„d„ri, dac„ cererea de extr„dare este primit„ ulterior.
ARTICOLUL 17

Concurs de cereri
Dac„ extr„darea este cerut„ Ón concurs de c„tre mai
multe state, fie pentru aceea∫i fapt„, fie pentru fapte
diferite, partea solicitat„ va statua, ˛in‚nd seama de toate
Ómprejur„rile ∫i Ón mod deosebit de gravitatea ∫i de locul
s„v‚r∫irii infrac˛iunilor, de datele respective ale cererilor,
de na˛ionalitatea persoanei reclamate ∫i de posibilitatea
unei extr„d„ri ulterioare c„tre alt stat.
ARTICOLUL 18

Predarea extr„datului
1. Partea solicitat„ va face cunoscut„ p„r˛ii solicitante,
pe calea prev„zut„ la paragraful 1 al art. 12, hot„r‚rea sa
asupra extr„d„rii.
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2. Orice respingere total„ sau par˛ial„ va fi motivat„.
3. Œn caz de acceptare, partea solicitant„ va fi
informat„ despre locul ∫i data pred„rii, precum ∫i asupra
duratei deten˛iei executate Ón vederea extr„d„rii de c„tre
persoana reclamat„.
4. Sub rezerva cazului prev„zut la paragraful 5 al
prezentului articol, dac„ persoana reclamat„ nu a fost
preluat„ la data fixat„, ea va putea fi pus„ Ón libertate la
expirarea unui termen de 15 zile socotit de la aceast„ dat„
∫i va fi, Ón orice caz, pus„ Ón libertate la expirarea unui
termen de 30 de zile; partea solicitat„ va putea refuza s„ o
extr„deze pentru aceea∫i fapt„.
5. Œn caz de for˛„ major„ care Ómpiedic„ predarea sau
primirea persoanei de extr„dat, partea interesat„ va
informa despre aceasta pe cealalt„ parte; ambele p„r˛i se
vor pune de acord asupra unei noi date de predare, iar
dispozi˛iile paragrafului 4 al prezentului articol vor fi
aplicabile.
ARTICOLUL 19

Predarea am‚nat„ sau condi˛ionat„
1. Partea solicitat„ va putea, dup„ ce va fi statuat
asupra cererii de extr„dare, s„ am‚ne predarea persoanei
cerute, pentru a putea fi urm„rit„ de ea Óns„∫i, sau, dac„
persoana a fost deja condamnat„, s„ poat„ executa, pe
teritoriul s„u, o pedeaps„ aplicabil„ pentru un alt fapt
dec‚t acelea pentru care este cerut„ extr„darea.
2. Œn loc de a am‚na predarea, partea solicitat„ va
putea preda temporar p„r˛ii solicitante persoana cerut„, Ón
condi˛ii ce vor fi determinate de comun acord Óntre p„r˛i.
ARTICOLUL 20

Remiterea de obiecte
1. La cererea p„r˛ii solicitante, partea solicitat„ va
re˛ine ∫i va remite, Ón m„sura permis„ de legisla˛ia sa,
obiectele:
a) care pot fi folosite ca elemente doveditoare, sau
b) care, provenind din infrac˛iune, au fost g„site Ón
momentul arest„rii Ón posesia persoanei reclamate sau au
fost descoperite ulterior.
2. Remiterea obiectelor vizate la paragraful 1 al
prezentului articol se va efectua chiar Ón cazul Ón care
extr„darea, care a fost deja admis„, nu ar putea avea loc ca
urmare a mor˛ii sau evad„rii persoanei reclamate.

524

3. C‚nd numitele obiecte vor fi susceptibile de re˛inere
sau de confiscare pe teritoriul p„r˛ii solicitate, aceasta din
urm„ va putea, Ón vederea unei proceduri penale Ón curs,
s„ le p„streze temporar sau s„ le remit„ sub condi˛ia
restituirii.
4. Sunt totu∫i rezervate drepturile pe care partea
solicitat„ sau ter˛ii le-ar fi dob‚ndit asupra acestor obiecte.
Dac„ asemenea drepturi exist„, obiectele se vor restitui la
terminarea procesului, c‚t mai cur‚nd cu putin˛„ ∫i f„r„
cheltuieli, p„r˛ii solicitate.
ARTICOLUL 21

Tranzitul
1. Tranzitul prin teritoriul uneia dintre p„r˛ile
contractante se va Óncuviin˛a la cerere, adresat„ pe calea
prev„zut„ la paragraful 1 al art. 12, cu condi˛ia s„ nu fie
vorba despre vreo infrac˛iune considerat„ de partea
solicitat„ pentru tranzit ca av‚nd un caracter politic ori
pur militar, ˛in‚nd seama de art. 3 ∫i 4 ale prezentei
Conven˛ii.
2. Tranzitul unui resortisant, Ón Ón˛elesul art. 6, al ˛„rii
solicitate pentru tranzit, va putea fi refuzat.
3. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 4 din
prezentul articol, prezentarea documentelor prev„zute la
paragraful 2 al art. 12 va fi necesar„.
4. Œn cazul Ón care va fi folosit„ calea aerian„, se va
face aplicarea urm„toarelor dispozi˛ii:
a) c‚nd nu va fi prev„zut„ o aterizare, partea
solicitant„ va Ón∫tiin˛a partea peste al c„rei teritoriu se va
zbura ∫i va atesta existen˛a unuia dintre documentele
prev„zute la paragraful 2 lit. a) al art. 12.
Œn caz de aterizare for˛at„, aceast„ notificare va
produce efectele cererii de arestare provizorie prev„zute la
art. 16, iar partea solicitant„ va adresa o cerere formal„ de
tranzit.
b) c‚nd va fi prev„zut„ o aterizare, partea solicitant„
va adresa o cerere formal„ de tranzit.
5. Totu∫i o parte va putea declara, o dat„ cu semnarea
prezentei Conven˛ii sau la depunerea instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, c„ nu va Óncuviin˛a tranzitul
unei persoane dec‚t Ón acelea∫i condi˛ii cu cele ale
extr„d„rii sau cu unele dintre ele. Œn aceste cazuri, se va
putea aplica regula reciprocit„˛ii.
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6. Tranzitul persoanei extr„date nu se va efectua prin
traversarea unui teritoriu unde ar fi motive s„ se cread„ c„
via˛a sau libertatea sa ar putea fi amenin˛ate pentru
motive legate de rasa, religia, na˛ionalitatea sau opiniile
sale politice.
ARTICOLUL 22

Procedura
Œn afara unor dispozi˛ii contrare ale prezentei
Conven˛ii, legea p„r˛ii solicitate este singura aplicabil„
procedurii de extr„dare, precum ∫i celei a arest„rii
provizorii.
ARTICOLUL 23

Limbile folosite
Documentele de prezentat vor fi redactate fie Ón limba
p„r˛ii solicitante, fie Ón cea a p„r˛ii solicitate. Aceasta din
urm„ va putea cere o traducere Ón una dintre limbile
oficiale ale Consiliului Europei, la alegerea ei.
ARTICOLUL 24

Cheltuieli
1. Cheltuielile ocazionate de extr„dare pe teritoriul
p„r˛ii solicitate vor fi Ón sarcina acestei p„r˛i.
2. Cheltuielile ocazionate de tranzit prin teritoriul
p„r˛ii solicitate pentru tranzit vor fi Ón sarcina p„r˛ii
solicitante.
3. Œn caz de extr„dare, provenind de pe un teritoriu
nemetropolitan al p„r˛ii solicitate, cheltuielile ocazionate
de transportul Óntre acest teritoriu ∫i teritoriul
metropolitan al p„r˛ii solicitante vor fi Ón sarcina acesteia
din urm„. Aceea∫i regul„ se va aplica pentru cheltuielile
ocazionate de transportul Óntre teritoriul nemetropolitan al
p„r˛ii solicitate ∫i teritoriul metropolitan al acesteia.
ARTICOLUL 25

Definirea m„surilor de siguran˛„
Œn Ón˛elesul prezentei Conven˛ii, termenul m„suri de
siguran˛„ desemneaz„ orice m„suri privative de libertate
care au fost dispuse complementar sau Ón substituirea
unei pedepse, prin hot„r‚re a unei jurisdic˛ii penale.
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ARTICOLUL 26

Rezerve
1. Oricare parte contractant„ va putea, o dat„ cu
semnarea prezentei Conven˛ii sau cu depunerea
instrumentului s„u de ratificare sau de aderare, s„
formuleze o rezerv„ cu privire la una sau mai multe
dispozi˛ii determinate ale Conven˛iei.
2. Oricare parte contractant„ care va fi formulat o
rezerv„ o va retrage de Óndat„ ce Ómprejur„rile o vor
permite. Retragerea se va face prin notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. O parte contractant„ care va fi formulat o rezerv„ cu
privire la o dispozi˛ie a Conven˛iei nu va putea cere
aplicarea acestei dispozi˛ii de c„tre o alt„ parte dec‚t Ón
m„sura Ón care ea Óns„∫i o va fi acceptat.
ARTICOLUL 27

C‚mpul de aplicare teritorial„
1. Prezenta Conven˛ie se va aplica teritoriilor
metropolitane ale p„r˛ii contractante.
2. Ea se va aplica deopotriv„, Ón ceea ce prive∫te
Fran˛a, Algeriei ∫i departamentelor de dincolo de m„ri, iar
Ón ceea ce prive∫te Regatul Unit al Marii Britanii ∫i
Irlandei de Nord, Insulelor Canalului ∫i Insulei Man.
3. Republica Federal„ Germania va putea extinde
aplicarea prezentei Conven˛ii Landului Berlin, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Acesta va notifica declara˛ia celorlalte p„r˛i.
4. Prin Ón˛elegere direct„ Óntre dou„ sau mai multe
p„r˛i, c‚mpul de aplicare a prezentei Conven˛ii se va putea
extinde Ón condi˛iile stipulate Ón aceast„ Ón˛elegere oric„rui
teritoriu al uneia dintre aceste p„r˛i, altul dec‚t cele vizate
la paragrafele 1, 2 ∫i 3 ale prezentului articol ∫i c„ruia una
dintre p„r˛i Ói asigur„ rela˛iile interna˛ionale.
ARTICOLUL 28

Rela˛ii Óntre prezenta Conven˛ie ∫i acordurile bilaterale
1. Prezenta Conven˛ie abrog„, Ón ceea ce prive∫te
teritoriile c„rora se aplic„ acele dispozi˛ii din tratate,
conven˛ii sau acorduri bilaterale care, Óntre dou„ p„r˛i
contractante, guverneaz„ materia extr„d„rii.
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2. P„r˛ile contractante nu vor putea Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale dec‚t pentru
completarea dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii sau pentru a
Ónlesni aplicarea principiilor cuprinse Ón aceasta.
3. C‚nd Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i contractante
extr„darea se practic„ Ón temeiul unei legisla˛ii uniforme,
p„r˛ile vor fi libere s„-∫i reglementeze raporturile mutuale
Ón materie de extr„dare, sprijinindu-se exclusiv pe acest
sistem independent de dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
Acela∫i principiu va fi aplicabil Óntre dou„ sau mai multe
p„r˛i contractante, av‚nd fiecare Ón vigoare o lege
prev„z‚nd executarea pe teritoriul s„u a mandatelor de
arestare emise pe teritoriul celeilalte sau celorlalte p„r˛i.
P„r˛ile contractante care exclud sau care vor exclude din
raporturile lor mutuale aplicarea prezentei Conven˛ii,
potrivit dispozi˛iilor prezentului paragraf, urmeaz„ s„
adreseze Ón acest scop o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei. Acesta va comunica celorlalte p„r˛i
contractante orice notificare primit„ Ón temeiul
prevederilor prezentului paragraf.
ARTICOLUL 29

Semnarea, ratificarea, intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne deschis„ spre
semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„,
iar instrumentele de ratificare se vor depune pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de oricare semnatar care
o va ratifica ulterior, dup„ 90 de zile de la depunerea
instrumentului de ratificare.
ARTICOLUL 30

Aderarea
1. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va
putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„
adere la prezenta Conven˛ie. Rezolu˛ia privind aceast„
invita˛ie urmeaz„ s„ primeasc„ acordul unanim al
membrilor Consiliului, care au ratificat Conven˛ia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei, a unui
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instrument de aderare care va produce efect dup„ 90 de
zile de la depunerea sa.
ARTICOLUL 31

Denun˛area
Oricare parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
Aceast„ denun˛are va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii sale de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 32

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
membrilor Consiliului ∫i guvernului fiec„rui stat care a
aderat la prezenta Conven˛ie:
a) depunerea fiec„rui instrument de ratificare sau de
aderare;
b) data intr„rii Ón vigoare;
c) orice declara˛ie f„cut„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 6 ∫i ale paragrafului 5 al art. 21;
d) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 26;
e) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 26;
f) orice notificare de denun˛are primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 31 al prezentei Conven˛ii ∫i data la care
aceasta va produce efect.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Paris la 13 decembrie 1957, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care se va depune Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica o copie certificat„ pentru
conformitate, de pe aceasta, guvernelor semnatare.

529

Seria Tratatelor europene nr. 86

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ DE EXTR√DARE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
V„z‚nd dispozi˛iile Conven˛iei europene de extr„dare,
deschis„ spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957,
denumit„ Ón continuare Conven˛ia, Óndeosebi art. 3 ∫i 9 ale
acesteia.
Consider‚nd c„ este oportun s„ se completeze aceste
articole Ón vederea Ónt„ririi protec˛iei comunit„˛ii umane ∫i
a persoanelor,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:

TITLUL I
ARTICOLUL 1

Pentru aplicarea prevederilor art. 3 al Conven˛iei, nu
vor fi considerate infrac˛iuni politice:
a) crimele Ómpotriva umanit„˛ii prev„zute de
Conven˛ia pentru prevenirea ∫i reprimarea crimei de
genocid, adoptat„ la 9 decembrie 1948 de Adunarea
general„ a Na˛iunilor Unite;
b) infrac˛iunile prev„zute la art. 50 al Conven˛iei de la
Geneva din 1949 pentru Ómbun„t„˛irea soartei r„ni˛ilor ∫i
bolnavilor din for˛ele armate Ón campanie, la art. 51 al
Conven˛iei de la Geneva din 1949 pentru Ómbun„t„˛irea
soartei r„ni˛ilor, bolnavilor ∫i naufragia˛ilor for˛elor
armate maritime, la art. 130 al Conven˛iei de la Geneva
din 1949 cu privire la tratamentul prizonierilor de r„zboi
∫i la art. 147 al Conven˛iei de la Geneva din 1949 cu
privire la protec˛ia persoanelor civile Ón timp de r„zboi;
c) orice viol„ri analoage ale legilor r„zboiului, Ón
vigoare la data intr„rii Ón vigoare a prezentului Protocol ∫i
* Adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1975. A intrat Ón vigoare la 20 august 1979.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 80 din 9 mai 1997, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997.
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a cutumelor r„zboiului existente Ón acel moment care nu
sunt deja prev„zute prin dispozi˛iile sus-men˛ionate ale
Conven˛iilor de la Geneva.

TITLUL II
ARTICOLUL 2

Articolul 9 al Conven˛iei se completeaz„ prin textul
urm„tor, articolul 9 original al Conven˛iei alc„tuind
paragraful 1, iar dispozi˛iile de mai jos, paragrafele 2, 3 ∫i 4:
î2. Extr„darea unei persoane care a format obiectul
unei judec„˛i definitive Óntr-un stat ter˛, parte contractant„
la Conven˛ie, pentru fapta sau faptele Ón vederea c„rora
cererea este prezentat„, nu se va acorda:
a) c‚nd men˛ionata judecat„ a pronun˛at achitarea sa;
b) c‚nd pedeapsa privativ„ de libertate sau alt„ m„sur„
aplicat„:
(i) a fost executat„ integral;
(ii) a format obiectul unei gra˛ieri sau amnistii,
purt‚nd asupra totalit„˛ii sale sau asupra p„r˛ii
neexecutate;
c) c‚nd judec„torul a constatat vinov„˛ia autorului
infrac˛iunii f„r„ s„ pronun˛e vreo sanc˛iune.
3. Totu∫i, Ón cazurile prev„zute la paragraful 2,
extr„darea va putea fi acordat„:
a) dac„ fapta care a dat loc judec„˛ii a fost comis„
Ómpotriva unei persoane, institu˛ii sau bun av‚nd caracter
public Ón statul solicitant;
b) dac„ persoana care a format obiectul judec„˛ii avea
ea Óns„∫i un caracter public Ón statul solicitant;
c) dac„ fapta care a dat loc judec„˛ii a fost comis„ Ón
totul sau Ón parte pe teritoriul statului solicitant sau Óntr-un
loc asimilat teritoriului s„u.
4. Dispozi˛iile paragrafelor 2 ∫i 3 nu Ómpiedic„
aplicarea dispozi˛iilor na˛ionale mai largi, cu privire la
efectul non bis in idem legat de hot„r‚rile judiciare
pronun˛ate Ón str„in„tate.“

TITLUL III
ARTICOLUL 3

1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei, care au semnat
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Conven˛ia. El va fi ratificat, acceptat sau aprobat.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare
se vor depune pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului
Europei.
2. Protocolul va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
3. El va intra Ón vigoare fa˛„ de oricare stat semnatar
care Ól va ratifica, accepta sau aproba ulterior, dup„ 90 de
zile de la data depunerii instrumentului s„u de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
4. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va
putea ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol f„r„
ca, totodat„ sau anterior, s„ fi ratificat Conven˛ia.
ARTICOLUL 4

1. Oricare stat care a aderat la Conven˛ie poate adera
la prezentul Protocol dup„ intrarea Ón vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei, a unui
instrument de aderare care va produce efect dup„ 90 de
zile de la data depunerii sale.
ARTICOLUL 5

1. Oricare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile c„rora li se aplic„ prevederile
prezentului Protocol.
2. Oricare stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare sau oric‚nd mai t‚rziu, s„ extind„ aplicarea
prezentului Protocol, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, oric„rui alt teritoriu
desemnat Ón declara˛ie ∫i ale c„rui rela˛ii interna˛ionale le
asigur„ sau pentru care este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, c‚t prive∫te orice teritoriu
desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 8 din prezentul Protocol.
ARTICOLUL 6

1. Oricare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
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acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ nu
accept„ unul sau altul dintre titlurile I sau II din prezentul
Protocol.
2. Oricare parte contractant„ poate retrage o declara˛ie
formulat„ de ea Ón temeiul paragrafului precedent, pe
calea unei declara˛ii adresate Secretarului general al
Consiliului Europei ∫i care va produce efect de la data
primirii sale.
3. Nici o rezerv„ nu este admis„ fa˛„ de dispozi˛iile
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 7

Comitetul European pentru Problemele Penale al
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentului
Protocol ∫i va Ónlesni, pe c‚t necesar, reglementarea
amiabil„ a oric„rei dificult„˛i generate de executarea
Protocolului.
ARTICOLUL 8

1. Oricare parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezentul Protocol, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Denun˛area Conven˛iei atrage automat denun˛area
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 9

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui intrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol, potrivit art. 3;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 5 ∫i orice retragere a unei asemenea declara˛ii;
e) orice declara˛ie formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 6;
f) retragerea oric„rei declara˛ii efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 6;
g) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 8 ∫i data de la care denun˛area va produce efect.
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Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œntocmit la Strasbourg la 15 octombrie 1975, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un exemplar care se va depune Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va comunica o copie certificat„ pentru
conformitate de pe acesta fiec„ruia dintre statele
semnatare ∫i aderente.

Seria Tratatelor europene nr. 98

AL DOILEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ DE EXTR√DARE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Dornice s„ Ónlesneasc„ aplicarea, Ón materie de
infrac˛iuni fiscale, a Conven˛iei europene de extr„dare,
deschis„ spre semnare la Paris la 13 decembrie 1957,
denumit„ Ón continuare Conven˛ie,
Consider‚nd, de asemenea, c„ este oportun„
completarea Conven˛iei Ón anumite privin˛e,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:

TITLUL I
ARTICOLUL 1

Paragraful 2 al articolului 2 al Conven˛iei se
completeaz„ prin urm„toarea dispozi˛ie:
îAceast„ facultate va fi deopotriv„ aplicabil„ unor
fapte care nu sunt pasibile dec‚t de o sanc˛iune de natur„
pecuniar„.“
*

Adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978. A intrat Ón vigoare la 5 iunie 1983.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 80 din 9 mai 1997, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 89 din 14 mai 1997.
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TITLUL II
ARTICOLUL 2

Articolul 5 al Conven˛iei se Ónlocuie∫te prin
urm„toarele dispozi˛ii:
îIInfrac˛iuni fiscale
1. Œn materie de taxe ∫i impozite, de vam„ ∫i de
schimb valutar, extr„darea va fi acordat„ Óntre p„r˛ile
contractante, conform dispozi˛iilor Conven˛iei, pentru
fapte la care corespund, potrivit legii p„r˛ii solicitate,
infrac˛iuni de aceea∫i natur„.
2. Extr„darea nu va putea fi refuzat„ pentru motivul
c„ legisla˛ia p„r˛ii solicitate nu impune acela∫i tip de taxe
sau impozite sau nu cuprinde acela∫i tip de reglementare
Ón materie de taxe ∫i impozite, de vam„ ∫i de schimb
valutar cu legisla˛ia p„r˛ii solicitante.“

TITLUL III
ARTICOLUL 3

Conven˛ia se completeaz„ cu urm„toarele dispozi˛ii:
îJJudecarea Ón lips„
1. C‚nd o parte contractant„ cere unei alte p„r˛i
contractante extr„darea unei persoane Ón vederea
execut„rii unei pedepse sau m„suri de siguran˛„
pronun˛ate printr-o hot„r‚re dat„ Ón lips„ Ómpotriva sa,
partea solicitat„ poate refuza extr„darea Ón acest scop,
dac„, dup„ p„rerea sa, procedura de judecat„ nu a
satisf„cut minimul de dreptul de ap„rare recunoscute
oric„rei alte persoane Ónvinuite de o ap„rare recunoscute
oric„rei persoane Ónvinuite de o infrac˛iune. Totu∫i
extr„darea se va acorda, dac„ partea solicitant„ d„
asigur„ri apreciate ca suficiente spre a garanta persoanei a
c„rei extr„dare este cerut„ dreptul la o nou„ procedur„ de
judecat„ care s„-i salvgardeze drepturile la ap„rare. Aceast„
hot„r‚re Óndrept„˛e∫te partea solicitant„ fie s„ execute
judecata Ón cauz„, dac„ cel condamnat nu se Ómpotrive∫te,
fie s„ urm„reasc„ pe extr„dat, Ón caz contrar.
2. C‚nd partea solicitat„ comunic„ persoanei a c„rei
extr„dare este cerut„ hot„r‚rea dat„ Ón lips„ Ómpotriva sa,
partea solicitant„ nu va considera aceast„ comunicare ca o
notificare, atr„g‚nd efecte fa˛„ de procedura penal„ Ón
acest stat.“
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TITLUL IV
ARTICOLUL 4

Conven˛ia se completeaz„ cu urm„toarele dispozi˛ii:
Amnistie
îA
Extr„darea nu se va admite pentru o infrac˛iune
acoperit„ de amnistie Ón statul solicitat, dac„ acesta avea
competen˛a s„ urm„reasc„ aceast„ infrac˛iune potrivit
propriei sale legi penale.“

TITLUL V
ARTICOLUL 5

Paragraful 1 al articolului 12 al Conven˛iei este
Ónlocuit prin urm„toarele dispozi˛ii:
îCererea va fi formulat„ Ón scris ∫i adresat„ de
Ministerul Justi˛iei al p„r˛ii solicitante Ministerului
Justi˛iei al p„r˛ii solicitate; totu∫i calea diplomatic„ nu se
exclude. O alt„ cale va putea fi convenit„ prin Ón˛elegere
direct„ Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i.“

TITLUL VI
ARTICOLUL 6

1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei care au semnat
Conven˛ia. El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare se vor depune pe l‚ng„ Secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
3. El va intra Ón vigoare, fa˛„ de oricare stat semnatar
care Ól va ratifica, accepta sau aproba ulterior, dup„ 90 de
zile de la data depunerii instrumentului s„u de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate
ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol f„r„ ca,
totodat„ sau anterior, s„ fi ratificat Conven˛ia.
ARTICOLUL 7

1. Oricare stat care a aderat la Conven˛ie poate adera
la prezentul Protocol dup„ intrarea Ón vigoare a acestuia.
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2. Aderarea se va efecuta prin depunerea, pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei, a unui
instrument de aderare care va produce efect dup„ 90 de
zile de la data depunerii sale.
ARTICOLUL 8

1. Oricare stat poate, o dat„ cu semnarea sau
depunerea instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile c„rora li se vor aplica prevederile prezentului
Protocol.
2. Oricare stat poate, o dat„ cu depunerea
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare sau oric‚nd ulterior, s„ extind„ aplicarea
prezentului Protocol, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, oric„rui alt teritoriu
desemnat Ón declara˛ie ∫i c„ruia Ói asigur„ rela˛iile
interna˛ionale sau pentru care este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi restr‚ns„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va produce efect dup„ 6 luni de la data
depunerii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 9

1. Rezervele formulate de un stat, privind o dispozi˛ie
a Conven˛iei, se vor aplica, de asemenea, prezentului
Protocol, Ón afar„ de cazul Ón care acest stat nu-∫i exprim„
inten˛ia contrar„ o dat„ cu semnarea sau cu depunerea
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare.
2. Oricare stat poate, o dat„ cu semnarea sau cu
depunerea instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ Ó∫i rezerv„
dreptul:
a) de a nu accepta titlul I;
b) de a nu accepta titlul II sau de a-l accepta numai c‚t
prive∫te unele infrac˛iuni sau categorii de infrac˛iuni
vizate la art. 2;
c) de a nu accepta titlul III sau de a nu accepta dec‚t
paragraful 1 al art. 3;
d) de a nu accepta titlul IV;
e) de a nu accepta titlul V.
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3. Oricare parte contractant„, care a formulat o rezerv„
Ón temeiul paragrafului precedent, o poate retrage prin
mijlocirea unei declara˛ii adresate Secretarului general al
Consiliului Europei ∫i care va produce efect de la data
primirii sale.
4. O parte contractant„, care a aplicat prezentului
Protocol o rezerv„ formulat„ cu privire la o dispozi˛ie a
Conven˛iei sau care a formulat o rezerv„ cu privire la o
dispozi˛ie a prezentului Protocol, nu poate cere aplicarea
acestei dispozi˛ii de c„tre o alt„ parte contractant„; ea
poate totu∫i, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ional„, s„
cear„ aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care a
acceptat-o.
5. Nici o alt„ rezerv„ nu se admite la dispozi˛iile
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 10

Comitetul European pentru Problemele Penale ale
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentului
Protocol ∫i va Ónlesni, pe c‚t este necesar, reglementarea
amiabil„ a oric„rei dificult„˛i generate de executarea
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 11

1. Oricare parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezentul Protocol, adres‚nd o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Denun˛area Conven˛iei atrage automat denun˛area
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 12

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat care a
aderat la Conven˛ie:
a) orice semnare a prezentului protocol;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol, potrivit art. 6 ∫i 7;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 ∫i 3 ale art. 8;
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e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 9;
f) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 9;
g) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 3 al art. 9;
h) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 11 ∫i data de la care denun˛area va produce efect.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Œntocmit la Strasbourg la 17 martie 1978, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care se va depune Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica o copie certificat„ pentru
conformitate de pe acesta fiec„ruia dintre statele
semnatare ∫i aderente.

Seria Tratatelor europene nr. 30

CONVENﬁIA EUROPEAN√
DE ASISTENﬁ√ JUDICIAR√ ŒN MATERIE PENAL√*
PREAMBUL
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea unei uniuni mai str‚nse Óntre membrii s„i,
Convinse c„ adoptarea unor reguli comune Ón
domeniul asisten˛i judiciare Ón materie penal„ este de
natur„ s„ ating„ acest obiectiv,
Consider‚nd c„ asisten˛a judiciar„ este o materie
conex„ celei a extr„d„rii, care a f„cut deja obiectul unei
Conven˛ii din data de 13 decembrie 1957,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:
*

Adoptat„ la Strasbourg la 20 aprilie 1959. A intrat Ón vigoare la 12 iunie 1962.
Rom‚nia a ratificat-o prin Legea nr. 236 din 9 decembrie 1998, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 492 din 21 decembrie 1998, modificat„ prin O.U.G. nr. 90
din 11 iunie 1999, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 270 din
11 iunie 1999.
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TITLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

1. P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i acorde
reciproc, potrivit dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii,
asisten˛a judiciar„ cea mai ampl„ cu putin˛„ Ón orice
procedur„ privitoare la infrac˛iuni a c„ror reprimare este,
Ón momentul solicit„rii asisten˛ei, de competen˛a
autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitante.
2. Prezenta Conven˛ie nu se aplic„ nici execut„rii
hot„r‚rilor de arestare ∫i de condamnare, nici
infrac˛iunilor militare care nu constituie infrac˛iuni de
drept comun.
ARTICOLUL 2

Asisten˛a judiciar„ va putea fi refuzat„:
a) dac„ cererea se refer„ la infrac˛iuni considerate de
partea solicitat„ fie infrac˛iuni politice, fie infrac˛iuni
conexe la infrac˛iuni politice, fie infrac˛iuni fiscale;
b) dac„ partea solicitat„ consider„ c„ Óndeplinirea
cererii este de natur„ s„ aduc„ atingere suveranit„˛ii,
securit„˛ii, ordinii publice sau altor interese esen˛iale ale
˛„rii sale.

TITLUL II
COMISIILE ROGATORII
ARTICOLUL 3

1. Partea solicitat„ va urm„ri Óndeplinirea, Ón formele
prev„zute de legisla˛ia sa, a comisiilor rogatorii referitoare
la o cauz„ penal„, care Ói vor fi adresate de c„tre
autorit„˛ile judiciare ale p„r˛ii solicitante ∫i care au ca
obiect Óndeplinirea actelor de urm„rire sau comunicarea
mijloacelor materiale de prob„, a dosarelor sau a
documentelor.
2. Dac„ partea solicitant„ dore∫te ca martorii sau
exper˛ii s„ depun„ sub jur„m‚nt, ea va cere aceasta Ón
mod expres, iar partea solicitat„ Ói va da curs, dac„ legea
din ˛ara sa nu se opune.
3. Partea solicitat„ va putea s„ transmit„ numai copii
sau fotocopii certificate pentru conformitate de pe
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dosarele sau documentele cerute. Totu∫i, dac„ partea
solicitant„ cere Ón mod expres comunicarea originalelor, se
va da curs, Ón m„sura posibilului, acestei cereri.
ARTICOLUL 4

Dac„ partea solicitant„ o cere Ón mod expres, partea
solicitat„ o va informa despre data ∫i locul Óndeplinirii
comisiei rogatorii. Autorit„˛ile ∫i persoanele Ón cauz„ vor
putea s„ asiste la Óndeplinirea cererii, dac„ partea
solicitant„ consimte la aceasta.
ARTICOLUL 5

1. Orice parte contractant„, Ón momentul semn„rii
prezentei Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„-∫i
rezerve dreptul de a supune Óndeplinirea comisiilor
rogatorii privitoare la perchezi˛ii sau la sechestre de
obiecte uneia sau mai multora dintre urm„toarele condi˛ii:
a) infrac˛iunea care motiveaz„ comisia rogatorie
trebuie s„ fie sanc˛ionat„ potrivit legii p„r˛ii solicitante ∫i a
p„r˛ii solicitate;
b) infrac˛iunea care motiveaz„ comisia rogatorie
trebuie s„ fie susceptibil„ de a da loc la extr„dare Ón ˛ara
solicitat„;
c) Óndeplinirea comisiei rogatorii trebuie s„ fie
compatibil„ cu legea p„r˛ii solicitate.
2. Dac„ o parte contractant„ va fi f„cut o declara˛ie
conform paragrafului 1 al prezentului articol, orice alt„
parte va putea aplica regula reciprocit„˛ii.
ARTICOLUL 6

1. Partea solicitat„ va putea am‚na remiterea
obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a c„ror
comunicare este cerut„, dac„ acestea Ói sunt necesare
pentru o procedur„ penal„ Ón curs.
2. Obiectele ∫i originalele dosarelor ∫i ale
documentelor, comunicate Ón Óndeplinirea unei comisii
rogatorii, vor fi restituite c‚t mai cur‚nd posibil de c„tre
partea solicitant„ p„r˛ii solicitate, Ón afar„ de cazul Ón care
aceasta din urm„ nu renun˛„ la ele.
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TITLUL III
COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDUR√
™I A HOT√R¬RII JUDICIARE. ŒNF√ﬁI™AREA
MARTORILOR, EXPERﬁILOR ™I A PERSOANELOR
URM√RITE
ARTICOLUL 7

1. Partea solicitat„ va proceda la comunicarea actelor
de procedur„ ∫i a hot„r‚rilor judiciare, care Ói vor fi
transmise Ón acest scop de c„tre partea solicitant„.
Aceast„ comunicare va putea fi efectuat„ prin simpla
transmitere a actului sau a hot„r‚rii, destinatarului. Dac„
partea solicitant„ o cere Ón mod expres, partea solicitat„ va
efectua comunicarea Óntr-una dintre formele prev„zute de
legisla˛ia sa pentru Ónm‚n„ri analoage sau Óntr-o form„
special„ compatibil„ cu aceast„ legisla˛ie.
2. Dovada comunic„rii se va face printr-o recipis„
datat„ ∫i semnat„ de destinatar sau printr-o declara˛ie a
p„r˛ii solicitate, constat‚nd faptul, forma ∫i data
comunic„rii. Unul sau ambele documente vor fi transmise
imediat p„r˛ii solicitante. La cererea acesteia din urm„,
partea solicitat„ va preciza dac„ comunicarea a fost f„cut„
Ón conformitate cu legea sa. Œn cazul Ón care comunicarea
nu s-a putut face, partea solicitat„ va face cunoscut imediat
motivul p„r˛ii solicitante.
3. Orice parte contractant„, Ón momentul semn„rii
prezentei Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, ca
cita˛ia pentru Ónf„˛i∫are, destinat„ unei persoane urm„rite
care se g„se∫te pe teritoriul s„u, s„ fie transmis„
autorit„˛ilor sale Óntr-un anumit termen, Ónainte de data
fixat„ pentru Ónf„˛i∫are. Acest termen va fi precizat Ón susmen˛ionata declara˛ie ∫i nu va putea dep„∫i 50 de zile.
Se va ˛ine seama de acest termen la fixarea datei
Ónf„˛i∫„rii ∫i la transmiterea cita˛iei.
ARTICOLUL 8

Martorul sau expertul care nu a r„spuns cita˛iei de
Ónf„˛i∫are a c„rei comunicare a fost cerut„ nu va putea fi
supus, chiar dac„ cita˛ia va cuprinde un ordin categoric,
nici unei sanc˛iuni sau m„suri de constr‚ngere, Ón afar„ de
cazul Ón care el se va duce din proprie ini˛iativ„ pe
teritoriul p„r˛ii solicitante ∫i dac„ va fi din nou citat aici Ón
mod legal.
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ARTICOLUL 9

Indemniza˛iile cuvenite ∫i cheltuielile de transport ∫i
de ∫edere, rambursabile martorului sau expertului de c„tre
partea solicitant„, vor fi calculate de la locul lor de
re∫edin˛„ ∫i le vor fi acordate la niveluri cel pu˛in egale cu
cele prev„zute de tarifele ∫i regulamentele Ón vigoare Ón
˛ara Ón care audierea trebuie s„ aib„ loc.
ARTICOLUL 10

1. Dac„ partea solicitant„ apreciaz„ c„ Ónf„˛i∫area
personal„ a unui martor sau expert Ón fa˛a autorit„˛ilor ei
judiciare este Ón mod deosebit necesar„, ea va face
men˛iune despre aceasta Ón cererea de Ónm‚nare a cita˛iei,
iar partea solicitat„ va invita acest martor sau expert s„ se
Ónf„˛i∫eze.
Partea solicitat„ va face cunoscut p„r˛ii solicitante
r„spunsul martorului sau al expertului.
2. Œn cazul prev„zut la paragraful 1 al acestui articol,
Ón cerere sau Ón cita˛ie va trebui s„ se men˛ioneze
cuantumul aproximativ al indemniza˛iilor pl„tibile,
precum ∫i al cheltuielilor de c„l„torie ∫i de ∫edere
rambursabile.
3. Dac„ i se prezint„ o cerere Ón acest sens, partea
solicitat„ va putea subscrie un avans martorului sau
expertului. Acesta se va men˛iona Ón cita˛ie ∫i va fi
rambursat de c„tre partea solicitant„.
ARTICOLUL 11

1. Orice persoan„ de˛inut„, a c„rei Ónf„˛i∫are persoanl„
Ón calitate de martor sau pentru confruntare este cerut„ de
partea solicitant„, va fi transferat„ temporar pe teritoriul
unde va avea loc audierea, sub condi˛ia Ónapoierii sale Ón
termenul indicat de c„tre partea solicitat„ ∫i sub rezerva
dispozi˛iilor art. 12, Ón m„sura Ón care acestea pot fi
aplicate.
Transferarea va putea fi refuzat„:
a) dac„ persoana de˛inut„ nu consimte;
b) dac„ prezen˛a sa este necesar„ Óntr-un proces penal
Ón curs pe teritoriul p„r˛ii solicitate;
c) dac„ transferarea sa este susceptibil„ s„ Ói
prelungeasc„ deten˛ia; sau
d) dac„ alte considera˛ii imperioase se opun
transfer„rii sale pe teritoriul p„r˛ii solicitante.
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2. Œn cazul prev„zut Ón paragraful precedent ∫i sub
rezerva dispozi˛iilor art. 2, tranzitul pe teritoriul unui stat
ter˛, parte la prezenta Conven˛ie, al persoanei de˛inute va
fi acordat la cererea adresat„ de Ministerul Justi˛iei al
p„r˛ii solicitante Ministerului Justi˛iei al p„r˛ii solicitate
pentru tranzit, Ónso˛it„ de toate documentele necesare.
Orice parte contractant„ va putea s„ refuze acordarea
tranzitului resortisan˛ilor s„i.
3. Persoana transferat„ va trebui s„ r„m‚n„ Ón deten˛ie
pe teritoriul p„r˛ii solicitante ∫i, dac„ este cazul, pe
teritoriul p„r˛ii solicitate pentru tranzit, Ón afar„ de cazul
Ón care partea solicitat„ pentru transferare nu cere
punerea acesteia Ón libertate.
ARTICOLUL 12

1. Nici un martor sau expert, oricare ar fi
na˛ionalitatea sa, care, ca urmare a unei cita˛ii, se va
Ónf„˛i∫a Ón fa˛a autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitante,
nu va putea fi nici urm„rit, nici de˛inut, nici supus
vreunei alte restric˛ii a libert„˛ii sale individuale pe
teritoriul acestei p„r˛i pentru fapte sau condamn„ri
anterioare plec„rii sale de pe teritoriul p„r˛ii solicitate.
2. Nici o persoan„, oricare ar fi na˛ionalitatea ei, citat„
Ón fa˛a autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitante pentru a
r„spunde acolo de fapte pentru care ea se afl„ sub
urm„rire penal„, nu va putea fi acolo nici urm„rit„, nici
de˛inut„, nici supus„ vreunei alte restric˛ii a libert„˛ii sale
individuale pentru fapte sau condamn„ri anterioare
plec„rii sale de pe teritoriul p„r˛ii solicitate ∫i care nu sunt
men˛ionate Ón cita˛ie.
3. Imunitatea prev„zut„ de prezentul articol va Ónceta,
dac„ martorul, expertul sau persoana urm„rit„, av‚nd
posibilitatea s„ p„r„seasc„ teritoriul p„r˛ii solicitante timp
de 15 zile consecutive, dup„ ce prezen˛a sa nu mai era
cerut„ de autorit„˛ile judiciare, va r„m‚ne totu∫i pe acest
teritoriu sau se va reÓntoarce aici dup„ ce Ól va fi p„r„sit.

TITLUL IV
CAZIERUL JUDICIAR
ARTICOLUL 13

1. Partea solicitat„ va comunica, Ón m„sura Ón care
autorit„˛ile ei judiciare vor putea ele Ónsele s„ le ob˛in„
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Óntr-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar ∫i
orice date referitoare la acesta, care Ói vor fi cerute de
autorit„˛ile judiciare ale unei p„r˛i contractante pentru o
cauz„ penal„.
2. Œn alte cazuri dec‚t cele prev„zute la paragraful 1 al
prezentului articol se va da curs unei asemenea cereri Ón
condi˛iile prev„zute de legisla˛ie, de alte reglement„ri sau
de practica p„r˛ii solicitate.

TITLUL V
PROCEDURA
ARTICOLUL 14

1. Cererile de asisten˛„ vor trebui s„ con˛in„
urm„toarele indica˛ii:
a) autoritatea de la care eman„ cererea;
b) obiectul ∫i motivul cererii;
c) Ón m„sura posibilului, identitatea ∫i na˛ionalitatea
persoanei Ón cauz„; ∫i
d) numele ∫i adresa destinatarului, dac„ este cazul.
2. Comisiile rogatorii prev„zute la art. 3—5 vor
men˛iona Ón plus inculparea ∫i vor cuprinde o prezentare
sumar„ a faptelor.
ARTICOLUL 15

1. Comisiile rogatorii prev„zute la art. 3—5, precum ∫i
cererile prev„zute la art. 11 vor fi adresate de Ministerul
Justi˛iei al p„r˛ii solicitante Ministerului Justi˛iei al p„r˛ii
solicitate ∫i vor fi Ónapoiate pe aceea∫i cale.
2. Œn caz de urgen˛„, numitele comisii rogatorii vor
putea fi adresate de autorit„˛ile judiciare ale p„r˛ii
solicitante direct autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitate.
Ele vor fi trimise Ónapoi, Ónso˛ite de documentele
referitoare la Óndeplinirea lor pe calea prev„zut„ la
paragraful 1 al prezentului articol.
3. Cererile prev„zute la paragraful 1 al art. 13 vor
putea fi adresate de c„tre autorit„˛ile judiciare direct
serviciului competent al p„r˛ii solicitate, iar r„spunsurile
vor putea fi trimise Ónapoi direct de c„tre acest serviciu.
Cererile prev„zute la paragraful 2 al art. 13 vor fi adresate
de c„tre Ministerul Justi˛iei al p„r˛ii solicitante
Ministerului Justi˛iei al p„r˛ii solicitate.
4. Cererile de asisten˛„ judiciar„, altele dec‚t cele
prev„zute la pragrafele 1 ∫i 3 ale prezentului articol, ∫i
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mai ales cererile de investiga˛ii preliminare urm„ririi
penale vor putea face obiectul unor comunic„ri directe
Óntre autorit„˛i judiciare.
5. Œn cazurile Ón care transmiterea direct„ este permis„
de prezenta Conven˛ie, aceasta se va putea efectua prin
intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale a Poli˛iei
Criminale (Interpol).
6. Orice parte contractant„, Ón momentul semn„rii
prezentei Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, fie s„
fac„ cunoscut c„ toate cererile de asisten˛„ judiciar„ sau
anumite asemenea cereri trebuie s„ fie adresate pe alt„
cale dec‚t cea prev„zut„ Ón prezentul articol, fie s„ cear„,
Ón cazul prev„zut la paragraful 2 al acestui articol, ca, Ón
acela∫i timp, s„ fie transmis„ o copie de pe comisia
rogatorie ministerului s„u de justi˛ie.
7. Prevederile prezentului articol nu vor putea aduce
atingere dispozi˛iilor acordurilor sau Ón˛elegerilor
bilaterale Ón vigoare dintre p„r˛ile contractante, potrivit
c„rora este prev„zut„ transmiterea direct„ a cererilor de
asisten˛„ judiciar„ Óntre autorit„˛ile p„r˛ilor.
ARTICOLUL 16

1. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2 al
prezentului articol, traducerea cererii ∫i a documentelor
anexate nu va fi solicitat„.
2. Fiecare parte contractant„, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare sau de
aderare, va putea, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, s„-∫i rezerve dreptul de a
pretinde ca cererile ∫i documentele anexe care Ói sunt
adresate s„ fie Ónso˛ite fie de o traducere Ón propria sa
limb„, fie de o traducere Ón una dintre limbile oficiale ale
Consiliului Europei sau Ón limba pe care o va indica.
Celelalte p„r˛i vor putea aplica regula reciprocit„˛ii.
3. Prezentul articol nu va aduce atingere dispozi˛iilor
referitoare la traducerea cererilor ∫i a documentelor anexe
con˛inute de acordurile ori Ón˛elegerile Ón vigoare sau care
se vor Óncheia Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i contractante.
ARTICOLUL 17

Actele ∫i documentele transmise Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii vor fi scutite de orice formalit„˛i de legalizate.

546

ARTICOLUL 18

Dac„ autoritatea sesizat„ cu o cerere de asisten˛„
judiciar„ este necompetent„ pentru a-i da curs, ea o va
transmite din oficiu autorit„˛ii competente din ˛ara sa ∫i, Ón
cazul Ón care cererea a fost adresat„ pe cale direct„, ea va
informa despre aceasta, pe aceea∫i cale, partea solicitant„.
ARTICOLUL 19

Orice refuz de asisten˛„ judiciar„ va fi motivat.
ARTICOLUL 20

Sub paragraful dispozi˛iilor art. 10 paragraful 3,
cererile de asisten˛„ judiciar„ nu vor avea drept urmare
rambursarea nici unei cheltuieli, cu excep˛ia celor
ocazionate de interven˛ia exper˛ilor pe teritoriul p„r˛ii
solicitate ∫i de transferul persoanelor de˛inute, efectuate Ón
aplicarea prevederilor art. 11.

TITLUL VI
DENUNﬁUL ŒN SCOPUL URM√RII
ARTICOLUL 21

1. Orice denun˛ adresat de o parte contractant„ Ón
scopul urm„ririi Ón fa˛a tribunalelor unei alte p„r˛i va face
obiectul comunic„rilor Óntre ministerele de justi˛ie. Œn
pofida acestor dispozi˛ii, p„r˛ile contractante vor putea uza
de posibilitatea prev„zut„ la paragraful 6 al art. 15.
2. Partea solicitat„ va face cunoscut„ urmarea dat„
acestui denun˛ ∫i va transmite, dac„ este cazul, o copie de
pe hot„r‚rea intervenit„.
3. Dispozi˛iile art. 16 vor fi aplicate Ón cazul denun˛urilor
prev„zute la paragraful 1 al prezentului articol.

TITLUL VII
SCHIMB DE INFORMAﬁII DIN CAZIERUL JUDICIAR
ARTICOLUL 22

Fiecare parte contractant„ va da p„r˛ii interesate
informa˛ii despre condamn„rile penale ∫i despre m„surile
ulterioare care se refer„ la cet„˛enii acestei p„r˛i ∫i care au
f„cut obiectul unei men˛iuni Ón cazierul judiciar.
Ministerele de justi˛ie Ó∫i vor comunica aceste informa˛ii
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cel pu˛in o dat„ pe an. Dac„ persoana Ón cauz„ este
considerat„ ca resortisant al dou„ sau mai multor p„r˛i
contractante, informa˛iile vor fi comunicate fiec„rei p„r˛i
interesate, Ón afara cazului Ón care aceast„ persoan„ are
na˛ionalitatea p„r˛ii pe teritoriul c„reia a fost condamnat„.

TITLUL VIII
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 23

1. Orice parte contractant„, Ón momentul semn„rii
prezentei Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, va putea formula o rezerv„ Ón
leg„tur„ cu una sau mai multe dispozi˛ii determinate ale
Conven˛iei.
2. Orice parte contractant„ care a formulat o rezerv„ o
va retrage de Óndat„ ce circumstan˛ele Ói vor permite.
Retragerea rezervelor se va face prin notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. O parte contractant„ care a formulat o rezerv„ Ón
leg„tur„ cu o dispozi˛ie a Conven˛iei nu va putea pretinde
aplicarea acelei dispozi˛ii de c„tre o alt„ parte, dec‚t Ón
m„sura Ón care o va accepta ∫i ea.
ARTICOLUL 24

Orice parte contractant„, Ón momentul semn„rii
prezentei Conven˛ii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare sau de aderare, va putea, prin declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„
indice ce autorit„˛i vor fi considerate ca autorit„˛i
judiciare, potrivit scopului prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 25

1. Prezenta Conven˛ie se va aplica teritoriilor
metropolitane ale p„r˛ilor contractante.
2. Conven˛ia se va aplica, de asemenea, Ón ceea ce
prive∫te Fran˛a, Algeria ∫i departamentelor de peste m„ri
∫i, Ón ceea ce prive∫te Italia, teritoriul din Somalia aflat sub
administra˛ia italian„.
3. Republica Federal„ Germania va putea extinde
aplicarea prezentei Conven˛ii Landului Berlin printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei.
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4. Œn ceea ce prive∫te Regatul Olandei, prezenta
Conven˛ie se va aplica teritoriului s„u european. Regatul
va putea extinde aplicarea Conven˛iei ∫i Antilelor
Olandeze. Surinamului ∫i Noii Guinee Olandeze printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei.
5. Prin Ón˛elegere direct„ Óntre dou„ sau mai multe
p„r˛i contractante, c‚mpul de aplicare a prezentei
Conven˛ii va putea fi extins, Ón condi˛iile stipulate Ón acest
aranjament, oric„rui teritoriu al uneia dintre aceste p„r˛i,
altul dec‚t cele men˛ionate la paragrafele 1—4 ale
prezentului articol, c„ruia una dintre p„r˛i Ói asigur„
rela˛iile interna˛ionale.
ARTICOLUL 26

1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 1 al art. 15 ∫i
ale pragrafului 3 al art. 16, prezenta Conven˛ie abrog„, Ón
ceea ce prive∫te teritoriile la care se aplic„, acele dispozi˛ii
din tratate, conven˛ii sau acorduri bilaterale care
guverneaz„, Óntre dou„ p„r˛i contractante, asisten˛a
judiciar„ Ón materie penal„.
2. Totu∫i prezenta Conven˛ie nu va afecta obliga˛iile
cuprinse Ón prevederile oric„rei alte conven˛ii
interna˛ionale cu caracter bilateral sau multilateral, ale
c„rei anumite clauze guverneaz„ sau vor guverna, Óntr-un
domeniu determinat, asisten˛a judiciar„ asupra unor
aspecte specifice.
3. P„r˛ile contractante nu vor putea Óncheia acorduri
bilaterale sau multilaterale referitoare la asisten˛a
judiciar„ Ón materie penal„ dec‚t pentru a completa
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii sau pentru a facilita
aplicarea principiilor con˛inute Ón aceasta.
4. C‚nd Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i contractante
asisten˛a judiciar„ Ón materie penal„ se practic„ pe baza
unei legisla˛ii uniforme sau a unui regim special care
prevede aplicarea reciproc„ a m„surilor de asisten˛„
judiciar„ Ón respectivele lor teritorii, aceste p„r˛i vor avea
posibilitatea s„ reglementeze raporturile lor reciproce Ón
acest domeniu, baz‚ndu-se Ón mod exclusiv pe aceste
sisteme, Ón pofida dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii. P„r˛ile
contractante care exclud sau care vor exclude din
raporturile lor reciproce aplicarea prezentei Conven˛ii, Ón
conformitate cu dispozi˛iile prezentului paragraf, trebuie
s„ adreseze o notificare Ón acest scop Secretarului general
al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 27

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne deschis„ spre
semnare de c„tre membrii Consiliului Europei. Ea va fi
ratificat„, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la
Secretariatul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.
3. Conven˛ia va intra Ón vigoare, Ón privin˛a oric„rui
semnatar care o va ratifica ulterior, dup„ 90 de zile de la
depunerea instrumentului s„u de ratificare.
ARTICOLUL 28

1. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va
putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„
adere la prezenta Conven˛ie, Rezolu˛ia con˛in‚nd aceast„
invita˛ie va trebui s„ primeasc„ acordul unaniam al
membrilor Consiliului Europei care au ratificat Conven˛ia.
2. Aderarea se va face prin depunerea la Secretarul
general al Consiliului Europei a unui instrument de
aderare, care va produce efecte dup„ 90 de zile de al
depunere.
ARTICOLUL 29

Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie prin adresarea
unei notific„ri Secretariatului general al Consiliului
Europei. Aceast„ denun˛are va produce efecte dup„ 6 luni
de la data primirii notific„rii ei de c„tre Secretarul general
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 30

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
membrilor Consiliului Europei ∫i guvernului oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) numele semnatarilor ∫i depunerea oric„rui
instrument de ratificare sau de aderare;
b) data intr„rii Ón vigoare;
c) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 5, ale paragrafului 3 al art. 7, ale
paragrafului 6 al art. 15, ale paragrafului 2 al art. 16, ale
art. 24, ale paragrafelor 3 ∫i 4 ale art. 25 ∫i ale paragrafului
4 al art. 26;
d) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 23;
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e) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 23;
f) orice notificare de denun˛are primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 29 ∫i data de la care aceasta va proceda
efecte.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 20 aprilie 1959, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte av‚nd aceea∫i valoare,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite o copie certificat„ pentru
conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare ale
Conven˛iei ∫i celor care au aderat la aceasta.

Seria Tratatelor europene nr. 99

PROTOCOL ADIﬁIONAL LA CONVENﬁIA EUROPEAN√
DE ASISTENﬁ√ JUDICIAR√ ŒN MATERIE PENAL√*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului protocol,
Œn dorin˛a de a facilita aplicarea Ón materie de
infrac˛iuni fiscale a Conven˛iei europene de asisten˛„
judiciar„ Ón materie penal„, deschis„ pentru semnare la
Strasbourg la 20 aprilie 1959, denumit„ Ón continuare
Conven˛ie,
Consider‚nd, de asemenea, c„ este de dorit
completarea numitei conven˛ii ∫i Ón alte privin˛e,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:

TITLUL I
ARTICOLUL 1

P„r˛ile contractante nu vor exercita dreptul prev„zut la
art. 2 a) din Conven˛ie de a refuza asisten˛a judiciar„,
*

Adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978. A intrat Ón vigoare la 12 aprilie 1982.
Rom‚nia l-a ratificat prin Legea nr. 236 din 9 decembrie 1998, publicat Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 492 din 21 decembrie 1998.
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pentru singurul motiv c„ cererea se refer„ la o infrac˛iune
pe care partea solicitat„ o consider„ o infrac˛iune fiscal„.
ARTICOLUL 2

1. Œn cazul Ón care o parte contractant„ ∫i-a rezervat
dreptul de a supune Óndeplinirea comisiilor rogatorii Ón
scopul perchezi˛iei sau al sechestrului de bunuri condi˛iei ca
infrac˛iunea care motiveaz„ comisia rogatorie s„ fie
sanc˛ionabil„ conform legii p„r˛ii solicitante ∫i a p„r˛ii
solicitate, aceast„ condi˛ie va fi Óndeplinit„, Ón ceea ce prive∫te
infrac˛iunile fiscale, dac„ infrac˛iunea este sanc˛ionabil„
conform legii p„r˛ii solicitante ∫i corespunde unei infrac˛iuni
de aceea∫i natur„ conform legii p„r˛ii solicitate.
2. Cererea nu va putea fi refuzat„ pentru, motivul c„
legisla˛ia p„r˛ii solicitate nu impune acela∫i tip de taxe sau
impozite ori nu con˛ine acela∫i tip de reglementare Ón
materie de taxe ∫i impozite, de vam„ ∫i de schimb valutar
ca legisla˛ia p„r˛ii solicitante.

TITLUL II
ARTICOLUL 3

Conven˛ia se va aplica, de asemenea:
a) notific„rii actelor privind executarea unei pedepse,
plata unei amenzi sau plata cheltuielilor de procedur„;
b) m„surilor referitoare la suspendarea pronun˛„rii
unei pedepse sau a execut„rii sale, la libertatea
condi˛ionat„, la am‚narea Ónceperii execut„rii pedepsei
sau la Óntreruperea execut„rii sale.

TITLUL III
ARTICOLUL 4

Articolul 22 din Conven˛ie se completeaz„ cu textul
urm„tor, articolul 22 original al Conven˛iei constituind
paragraful 1, iar dispozi˛iile de mai jos, paragraful 2:
î2. Œn plus, orice parte contractant„ care a dat
informa˛iile prev„zute mai sus va transmite p„r˛ii
interesate, la cererea acesteia, Ón cazuri speciale, copie de
pe hot„r‚rile ∫i m„surile respective, precum ∫i orice alt„
informa˛ie referitoare la acestea, pentru a-i permite s„
examineze dac„ ele necesit„ m„suri pe plan intern.
Aceast„ comunicare se va face Óntre ministerele de justi˛ie
interesate.“
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TITLUL IV
ARTICOLUL 5

1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei care au
semnat Conven˛ia. Protocolul va fi supus ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Protocolul va intra Ón vigoare dup„ 90 de zile de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
3. Protocolul va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat
semnatar care Ól va ratifica, Ól va accepta sau Ól va aproba
ulterior, dup„ 90 de zile de la data depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
4. Un stat membru al Consiliului Europei nu poate
ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol f„r„ s„ fi
ratificat simultan sau anterior Conven˛ia.
ARTICOLUL 6

1. Orice stat care a aderat la Conven˛ie poate adera la
prezentul Protocol dup„ intrarea Ón vigoare a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei a unui
instrument de aderare, care va produce efecte dup„ 90 de
zile de la data depunerii.
ARTICOLUL 7

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile c„rora li se va aplica prezentul
Protocol.
2. Orice stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
ori de aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„
aplicarea prezentului Protocol, prin declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, oric„rui alt
teritoriu desemnat Ón declara˛ie, c„ruia Ói asigur„ rela˛iile
interna˛ionale sau pentru care este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, cu privire la orice teritoriu
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desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
produce efecte dup„ 6 luni de la data primirii notific„rii
de c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 8

1. Rezervele formulate de c„tre o parte contractant„
privind o dispozi˛ie a Conven˛iei se vor aplica deopotriv„
prezentului Protocol, Ón afar„ de cazul Ón care aceast„
parte nu exprim„ inten˛ia contrar„ Ón momentul semn„rii
sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare. Œn
acela∫i fel se va proceda pentru declara˛iile f„cute Ón
temeiul art. 24 din Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ Ó∫i
rezerv„ dreptul:
a) de a nu accepta titlul I sau de-al accepta numai Ón
ceea ce prive∫te anumite infrac˛iuni sau categorii de
infrac˛iuni vizate la art. 1 ori de a nu Óndeplini comisiile
rogatorii Ón scopul perchezi˛iei sau sechestrului de bunuri
Ón materie de infrac˛iuni fiscale;
b) de a nu accepta titlul II;
c) de a nu accepta titlul III.
3. Orice parte contractant„ care a formulat o rezerv„ Ón
temeiul paragrafului precedent poate s„ o retrag„ pe calea
unei declara˛ii adresate Secretarului general al Consiliului
Europei, care va produce efecte de la data primirii sale.
4. O parte contractant„ care a formulat o rezerv„ la
prezentul Protocol, cu privire la o dispozi˛ie a Conven˛iei,
sau care a formulat o rezerv„ privitoare la o dispozi˛ie a
prezentului Protocol nu poate pretinde ca aceast„
dispozi˛ie s„ fie aplicat„ de c„tre o alt„ parte contractant„:
totu∫i, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„, ea poate
pretinde aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care a
acceptat-o.
5. Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„ la dispozi˛iile
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 9

Dispozi˛iile prezentului Protocol nu se opun regulilor
detaliate con˛inute Ón acordurile bilaterale sau
multilaterale Óncheiate Óntre p„r˛ile contractante Ón
aplicarea art. 26 paragraful 3 al Conven˛iei.
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ARTICOLUL 10

Comitetul European pentru Problemele Criminale ale
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentului
Protocol ∫i va Ónlesni, pe c‚t posibil, reglementarea amiabil„
a oric„rei dificult„˛i la care ar da loc executarea Protocolului.
ARTICOLUL 11

1. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezentul Protocol printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Denun˛area Conven˛iei atrage Ón mod automat
denun˛area prezentului Protocol.
ARTICOLUL 12

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la Conven˛ie:
a) orice semnare a prezentului Protocol;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol Ón conformitate cu art. 5 ∫i 6;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafelor 2 ∫i 3 ale art. 7;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 8;
f) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 8;
g) retragerea oric„rei rezerve f„cute Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 3 al art. 8;
h) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 11 ∫i data de la care denun˛area va produce efecte.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón
acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i valoare
Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va comunica o copie certificat„ pentru
conformitate de pe Protocol fiec„rui stat semnatar ∫i celor
care au aderat la acesta.
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Seria Tratatelor europene nr. 182

AL DOILEA PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ DE ASISTENﬁ√
JUDICIAR√ ŒN MATERIE PENAL√*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului protocol,
dat fiind angajamentele lor Ón temeiul Statutului
Consiliului Europei,
dorind s„ contribuie la protec˛ia drepturilor omului, la
ap„rarea statului de drept ∫i la sus˛inerea edificiului
democratic al societ„˛ii,
consider‚nd c„ este de dorit Ón acest sens s„ li se
Ónt„reasc„ capacitatea individual„ ∫i colectiv„ de reac˛ie
Ómpotriva criminalit„˛ii,
decise s„ Ómbun„t„˛easc„ ∫i s„ completeze Ón anumite
privin˛e Conven˛ia european„ de asisten˛„ judiciar„ Ón
materie penal„, Óncheiat„ la Strasbourg la 20 aprilie 1959
(denumit„ Ón continuare conven˛ie), precum ∫i Protocolul
s„u adi˛ional, Óncheiat la Strasbourg la 17 martie 1978,
˛in‚nd cont de Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma la
4 noiembrie 1950, precum ∫i de Conven˛ia pentru
protejarea persoanelor fa˛„ de prelucrarea automatizat„ a
datelor cu caracter personal, adoptat„ la Strasbourg la 28
ianuarie 1981,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
* Adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 368 din 15 septembrie 2004, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 913 din 7 octombrie 2004.
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CAPITOLUL I
ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare
Articolul 1 din conven˛ie este Ónlocuit cu dispozi˛iile
urm„toare:
î1. P„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i acorde reciproc, conform
dispozi˛iilor prezentei conven˛ii ∫i Ón cele mai scurte
termene, asisten˛a judiciar„ cea mai ampl„ cu putin˛„ Ón
orice procedur„ privitoare la infrac˛iuni a c„ror reprimare
este, Ón momentul solicit„rii asisten˛ei, de competen˛a
autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitante.
2. Prezenta conven˛ie nu se aplic„ nici execut„rii
hot„r‚rilor de arestare ∫i de condamnare, nici infrac˛iunilor
militare care nu constituie infrac˛iuni de drept comun.
3. Asisten˛a judiciar„ va putea fi, de asemenea,
acordat„ Ón proceduri privitoare la fapte ce sunt pasibile
de pedeaps„, conform dreptului na˛ional al p„r˛ii
solicitante sau al p„r˛ii solicitate, cu titlu de infrac˛iuni,
urm„rite de autorit„˛ile administrative a c„ror hot„r‚re
poate da loc la un recurs Ón fa˛a unei instan˛e competente,
Ón special Ón materie penal„.
4. Asisten˛a judiciar„ nu va fi refuzat„ pentru simplul
motiv c„ faptele respective pot angaja r„spunderea unei
persoane juridice Ón partea solicitant„.“
ARTICOLUL 2

Prezen˛a autorit„˛ilor p„r˛ii solicitante
Articolul 4 din conven˛ie este completat cu textul
urm„tor, articolul 4 devenind paragraful 1 ∫i dispozi˛iile
urm„toare, paragraful 2:
î2. Cererile referitoare la prezen˛a acestor autorit„˛i sau
persoane Ón cauz„ nu pot fi refuzate c‚nd o asemenea
prezen˛„ tinde la executarea cererii de asisten˛„ de o manier„
care r„spunde mai bine nevoilor p„r˛ii solicitante ∫i Ón acest
fel permite evitarea unor cereri de asisten˛„ suplimentare.“
ARTICOLUL 3
Transferarea temporar„ a persoanelor de˛inute pe
teritoriul p„r˛ii solicitante
Articolul 11 din conven˛ie este Ónlocuit cu dispozi˛iile
urm„toare:
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î1. Orice persoan„ de˛inut„, a c„rei Ónf„˛i∫are
personal„ pentru urm„rire, cu excep˛ia prezent„rii sale
pentru judecat„, este cerut„ de partea solicitant„, va fi
transferat„ temporar pe teritoriul s„u, sub condi˛ia
Ónapoierii sale Ón termenul indicat de partea solicitat„ ∫i
sub rezerva dispozi˛iilor art. 12 din prezenta conven˛ie, Ón
m„sura Ón care acestea pot fi aplicate.
Transferarea va putea fi refuzat„:
a) dac„ persoana de˛inut„ nu consimte;
b) dac„ prezen˛a sa este necesar„ Óntr-un proces penal
Ón curs pe teritoriul p„r˛ii solicitate;
c) dac„ transferarea sa este susceptibil„ s„ Ói
prelungeasc„ deten˛ia; sau
d) dac„ alte considera˛ii imperioase se opun
transfer„rii sale pe teritoriul p„r˛ii solicitante.
2. Sub rezerva dispozi˛iilor art. 2 din prezenta
conven˛ie, Óntr-un caz prev„zut la paragraful 1, tranzitul
persoanei de˛inute pe teritoriul unui stat ter˛ va fi acordat
la cererea, Ónso˛it„ de toate documentele necesare, adresat„
de Ministerul Justi˛iei al p„r˛ii solicitante Ministerului
Justi˛iei al p„r˛ii solicitate pentru tranzit. Orice parte va
putea s„ refuze acordarea tranzitului resortisan˛ilor s„i.
3. Persoana transferat„ va trebui s„ r„m‚n„ Ón deten˛ie
pe teritoriul p„r˛ii solicitante ∫i, dac„ este cazul, pe
teritoriul p„r˛ii solicitate pentru tranzit, Ón afar„ de cazul
Ón care partea solicitat„ pentru transferare nu cere
punerea acesteia Ón libertate.“
ARTICOLUL 4

C„i de comunicare
Articolul 15 din conven˛ie este Ónlocuit cu dispozi˛iile
urm„toare:
î1. Cererile de asisten˛„ judiciar„, precum ∫i orice
informa˛ie prompt„ vor fi adresate Ón scris de Ministerul
Justi˛iei al p„r˛ii solicitante Ministerului Justi˛iei al p„r˛ii
solicitate ∫i vor fi Ónapoiate pe aceea∫i cale. Totu∫i, ele pot
fi adresate direct de autoritatea judiciar„ a p„r˛ii
solicitante autorit„˛ii judiciare a p„r˛ii solicitate ∫i
Ónapoiate pe aceea∫i cale.
2. Cererile prev„zute la art. 11 din prezenta conven˛ie,
precum ∫i cele prev„zute la art. 13 din cel de-al doilea
protocol adi˛ional la prezenta conven˛ie vor fi adresate Ón
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toate cazurile de Ministerul Justi˛iei al p„r˛ii solicitante
Ministerului Justi˛iei al p„r˛ii solicitate ∫i Ónapoiate pe
aceea∫i cale.
3. Cererile de asisten˛„ judiciar„ referitoare la
procedurile prev„zute la paragraful 3 al art. 1 din prezenta
conven˛ie pot fi, de asemenea, adresate direct de c„tre
autoritatea administrativ„ sau judiciar„ a p„r˛ii solicitante
autorit„˛ii administrative sau judiciare a p„r˛ii solicitate,
dup„ caz, ∫i Ónapoiate pe aceea∫i cale.
4. Cererile de asisten˛„ judiciar„ formulate Ón temeiul
art. 18 sau 19 al celui de-al doilea protocol adi˛ional la
prezenta conven˛ie pot fi, de asemenea, adresate de c„tre
autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitante autorit„˛ii
competente a p„r˛ii solicitate.
5. Cererile prev„zute la paragraful 1 al art. 13 din
prezenta conven˛ie vor putea fi adresate de c„tre
autorit„˛ile judiciare direct serviciului competent al p„r˛ii
solicitate ∫i r„spunsurile vor putea fi trimise Ónapoi direct
de c„tre acest serviciu. Cererile prev„zute la paragraful 2
al art. 13 din prezenta conven˛ie vor fi adresate de c„tre
Ministerul Justi˛iei al p„r˛ii solicitante Ministerului
Justi˛iei al p„r˛ii solicitate.
6. Cererile privind copiile sentin˛elor ∫i m„surile
prev„zute la art. 4 din protocolul adi˛ional la prezenta
conven˛ie pot fi adresate direct autorit„˛ilor competente.
Orice stat contractant va putea, Ón orice moment, printr-o
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei, s„ indice autorit„˛ile pe care le consider„
competente, potrivit scopului prezentului paragraf.
7. Œn caz de urgen˛„ ∫i atunci c‚nd transmiterea
direct„ este permis„ de prezenta conven˛ie, aceasta se va
putea efectua prin intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale
a Poli˛iei Criminale (Interpol).
8. Orice parte va putea, Ón orice moment, prin
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei, s„ Ó∫i rezerve dreptul de a supune executarea
cererilor de asisten˛„ judiciar„ sau a unora dintre ele
uneia sau mai multor dintre condi˛iile urm„toare:
a) o copie a cererii trebuie s„ fie adresat„ autorit„˛ii
centrale astfel desemnate;
b) cererea, cu excep˛ia cazului c‚nd este urgent„,
trebuie s„ fie adresat„ autorit„˛ii centrale astfel
desemnate;
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c) Ón cazul transmiterii directe pentru motiv de
urgen˛„, o copie s„ fie comunicat„ Ón acela∫i timp
Ministerului Justi˛iei al acesteia;
d) anumite cereri sau toate cererile de asisten˛„
judiciar„ trebuie s„ Ói fie adresate pe o alt„ cale dec‚t cea
prev„zut„ de prezentul articol.
9. Cererile de asisten˛„ judiciar„ sau orice alt„
comunicare Ón temeiul prezentei conven˛ii sau al
protocoalelor sale pot fi transmise prin intermediul
mijloacelor electronice de comunica˛ie sau prin orice alt
mijloc de telecomunica˛ie, cu condi˛ia ca partea solicitant„
s„ fie preg„tit„ s„ produc„ Ón orice moment, la cerere, o
urm„ scris„ a expedierii, precum ∫i originalul. Totu∫i, orice
stat contractant poate, Ón orice moment, prin declara˛ie
adresat„ secretarului general al Consiliului Europei, s„
indice condi˛iile Ón care este preg„tit s„ accepte ∫i s„
r„spund„ cererilor primite pe cale electronic„ sau prin
orice alt mijloc de telecomunica˛ie.
10. Prezentul articol nu va aduce atingere dispozi˛iilor
acordurilor sau conven˛iilor bilaterale Ón vigoare Óntre
p„r˛i, care prev„d transmiterea direct„ a cererilor de
asisten˛„ judiciar„ Óntre autorit„˛ile p„r˛ilor.“
ARTICOLUL 5

Cheltuieli
Articolul 20 din conven˛ie este Ónlocuit cu dispozi˛iile
urm„toare:
î1. P„r˛ile nu Ó∫i cer reciproc rambursarea cheltuielilor
ce decurg din aplicarea prezentei conven˛ii sau a
protocoalelor sale, cu excep˛ia:
a) cheltuielilor ocazionate de interven˛ia exper˛ilor pe
teritoriul p„r˛ii solicitate;
b) cheltuielilor ocazionate de transferarea persoanelor
de˛inute, efectuat„ Ón temeiul art. 13 sau 14 al celui de-al
doilea protocol adi˛ional la prezenta conven˛ie sau al
art. 11 din prezenta conven˛ie;
c) cheltuielilor importante sau extraordinare.
2. Totu∫i, costul stabilirii leg„turii video sau telefonice,
costurile legate de punerea la dispozi˛ie a leg„turii video
sau telefonice pe teritoriul p„r˛i solicitate, plata
interpre˛ilor pe care Ói pune la dispozi˛ie ∫i indemniza˛iile
pl„tite martorilor, precum ∫i cheltuielile lor de deplasare
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Ón partea solicitat„ sunt rambursate de c„tre partea
solicitant„ p„r˛ii solicitate, cu excep˛ia cazului Ón care
p„r˛ile convin altfel.
3. P„r˛ile se consult„ pentru stabilirea condi˛iilor de
plat„ a cheltuielilor ce ar putea fi cerute Ón temeiul
dispozi˛iilor paragrafului 1 c) al prezentului articol.
4. Dispozi˛iile prezentului articol se aplic„ f„r„
prejudicierea aplic„rii dispozi˛iilor art. 10 paragraful 3 din
prezenta conven˛ie.“
ARTICOLUL 6

Autorit„˛i judiciare
Articolul 24 din conven˛ie este Ónlocuit cu dispozi˛iile
urm„toare:
îOrice stat, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, prin declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, va indica ce
autorit„˛i vor fi considerate ca fiind autorit„˛i judiciare,
potrivit scopului prezentei conven˛ii. Ulterior va putea, Ón
orice moment ∫i Ón acela∫i mod, s„ schimbe termenii
declara˛iei sale.“

CAPITOLUL II
ARTICOLUL 7

Am‚narea execut„rii cererilor
1. Partea solicitat„ poate am‚na r„spunsul la o cerere,
dac„ faptul de a da curs acesteia risc„ s„ aib„ o inciden˛„
negativ„ asupra unei anchete, urm„riri sau oric„rei alte
proceduri conexe conduse de autorit„˛ile sale.
2. Œnainte de a refuza asisten˛a sau de a o am‚na,
partea solicitat„ examineaz„, eventual dup„ consultarea
p„r˛ii solicitante, dac„ o poate executa par˛ial sau sub
rezerva condi˛iilor pe care le consider„ necesare.
3. Orice decizie de am‚nare a cererii va fi motivat„.
Partea solicitat„ informeaz„ totodat„ partea solicitant„
despre motivele care fac imposibil„ satisfacerea cererii de
asisten˛„ sau care sunt susceptibile s„ o Ónt‚rzie Ón mod
semnificativ.
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ARTICOLUL 8

Procedura
Independent de dispozi˛iile art. 3 din conven˛ie, atunci
c‚nd cererea prevede o formalitate sau o procedur„ dat„
pe care o impune legisla˛ia p„r˛ii solicitante, chiar dac„
formalitatea sau procedura cerut„ nu este familiar„ p„r˛ii
solicitate, aceast„ parte d„ curs cererii Ón m„sura Ón care
aceasta nu este contrar„ principiilor sale fundamentale de
drept, cu excep˛ia dispozi˛iilor contrare ale prezentului
protocol.
ARTICOLUL 9

Audierea prin videoconferin˛„
1. Dac„ o persoan„ care se afl„ pe teritoriul unei p„r˛i
trebuie s„ fie audiat„ ca martor sau ca expert de c„tre
autorit„˛ile judiciare ale altei p„r˛i, aceasta din urm„ poate
cere, dac„ este inoportun sau imposibil pentru persoana
care urmeaz„ a fi audiat„ s„ compar„ personal pe
teritoriul s„u, ca audierea s„ aib„ loc prin videoconferin˛„,
conform paragrafelor 2—7.
2. Partea solicitat„ consimte la audierea prin
videoconferin˛„, cu condi˛ia ca recurgerea la aceast„
metod„ s„ nu fie contrar„ principiilor sale fundamentale
de drept ∫i cu condi˛ia ca aceasta s„ dispun„ de mijloacele
tehnice ce permit efectuarea audierii. Dac„ partea
solicitat„ nu dispune de mijloacele tehnice care s„ permit„
videoconferin˛a, partea solicitant„ poate pune la dispozi˛ie
p„r˛ii solicitate aceste mijloace, cu acordul acesteia din
urm„.
3. Cererile de audiere prin videoconferin˛„ con˛in, pe
l‚ng„ informa˛iile indicate la art. 14 din conven˛ie,
motivul pentru care nu este oportun sau nu este posibil ca
martorul sau expertul s„ fie prezent personal la audiere,
denumirea autorit„˛ii judiciare ∫i numele persoanelor care
vor efectua audierea.
4. Autoritatea judiciar„ a p„r˛ii solicitate citeaz„ Ón
vederea compar„rii persoana respectiv„, conform
prevederilor legisla˛iei sale.
5. Regulile urm„toare se aplic„ la audierea prin
videoconferin˛„:
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a) audierea are loc Ón prezen˛a unei autorit„˛i judiciare
a p„r˛ii solicitate, asistat„, dac„ este necesar, de un
interpret; aceast„ autoritate este, de asemenea, responsabil„ cu identificarea persoanei audiate ∫i cu respectarea
principiilor fundamentale de drept ale p„r˛ii solicitate.
Dac„ autoritatea judiciar„ a p„r˛ii solicitate consider„ c„
principiile fundamentale de drept ale p„r˛ii solicitate nu
sunt respectate Ón timpul audierii, aceasta ia imediat
m„surile necesare pentru a veghea ca aceast„ audiere s„ se
desf„∫oare conform principiilor men˛ionate;
b) autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitante ∫i ale
p„r˛ii solicitate convin, eventual, asupra m„surilor
referitoare la protec˛ia persoanei care urmeaz„ a fi
audiat„;
c) audierea este efectuat„ direct de c„tre autoritatea
judiciar„ a p„r˛ii solicitante sau sub conducerea ei,
conform dreptului s„u intern;
d) la cererea p„r˛ii solicitante sau a persoanei ce
urmeaz„ a fi audiat„, partea solicitat„ vegheaz„ ca aceast„
persoan„ s„ fie, dac„ este necesar, asistat„ de un interpret;
e) persoana care urmeaz„ a fi audiat„ poate invoca
dreptul de a nu depune m„rturie, care Ói va fi recunoscut
fie de legea p„r˛ii solicitate, fie de legea p„r˛ii solicitante.
6. F„r„ a aduce atingere oric„rei m„suri convenite Ón
ceea ce prive∫te protec˛ia persoanelor, autoritatea judiciar„
a p„r˛ii solicitate Óntocme∫te la sf‚r∫itul audierii un procesverbal Ón care se consemneaz„ data ∫i locul audierii,
identitatea persoanei audiate, identit„˛ile ∫i calit„˛ile
oric„ror alte persoane ale p„r˛ii solicitante care au
participat la audiere, informa˛ii privind depunerea
jur„m‚ntului ∫i condi˛iile tehnice Ón care audierea s-a
desf„∫urat. Acest document este transmis de c„tre
autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitate autorit„˛ii
competente a p„r˛ii solicitante.
7. Fiecare parte ia m„surile necesare pentru ca, atunci
c‚nd martorii sau exper˛ii sunt audia˛i pe teritoriul s„u,
conform prezentului articol, ∫i refuz„ s„ depun„ m„rturie
atunci c‚nd sunt obliga˛i s„ o fac„ sau c‚nd depun
m„rturii false, dreptul s„u na˛ional s„ se aplice a∫a cum
s-ar aplica dac„ audierea ar avea loc Ón cadrul unei
proceduri na˛ionale.
8. P„r˛ile pot, dac„ doresc, s„ aplice ∫i dispozi˛iile
prezentului articol, atunci c‚nd este cazul ∫i cu acordul
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autorit„˛ilor judiciare competente, la audierile prin
videoconferin˛„ la care particip„ persoana urm„rit„ penal
sau suspectul. Œn acest caz, decizia de a ˛ine videoconferin˛a
∫i modul Ón care se desf„∫oar„ trebuie s„ fac„ obiectul
unui acord Óntre p„r˛ile respective ∫i s„ fie conforme cu
dreptul lor na˛ional ∫i cu instrumentele interna˛ionale Ón
materie. Audierile la care particip„ persoana urm„rit„
penal sau suspectul nu pot avea loc dec‚t dac„ acestea
consimt.
9. Orice stat contractant poate, Ón orice moment,
printr-o declara˛ie adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei, s„ declare c„ nu Ón˛elege s„ se
prevaleze de dreptul, prev„zut de paragraful 8, de a aplica
∫i dispozi˛iile prezentului articol la audierile prin
videoconferin˛„ la care particip„ persoana urm„rit„ penal
sau suspectul.
ARTICOLUL 10

Audierea prin conferin˛„ telefonic„
1. Dac„ o persoan„ care se afl„ pe teritoriul unei p„r˛i
trebuie s„ fie audiat„ ca martor sau expert de c„tre
autorit„˛ile judiciare ale altei p„r˛i, aceasta din urm„ poate
cere, atunci c‚nd dreptul s„u na˛ional prevede, ajutorul
primei p„r˛i pentru ca audierea s„ poat„ avea loc prin
conferin˛„ telefonic„, conform dispozi˛iilor paragrafelor 2—
6.
2. O audiere nu poate avea loc prin conferin˛„
telefonic„ dec‚t dac„ martorul sau expertul accept„ ca
audierea s„ se efectueze prin acest mijloc.
3. Partea solicitat„ consimte la audierea prin
conferin˛„ telefonic„, dac„ recurgerea la aceast„ metod„
nu este contrar„ principiilor sale fundamentale de drept.
4. Cererile de audiere prin conferin˛„ telefonic„ con˛in,
pe l‚ng„ informa˛iile prev„zute la art. 14 din conven˛ie,
denumirea autorit„˛ii judiciare ∫i a persoanelor care vor
proceda la audiere, precum ∫i o declara˛ie conform c„reia
martorul sau expertul este dispus s„ ia parte la o audiere
prin conferin˛„ telefonic„.
5. Modalit„˛ile practice de audiere sunt hot„r‚te de
comun acord de c„tre p„r˛ile respective. Atunci c‚nd
accept„ aceste modalit„˛i, partea solicitat„ se angajeaz„:
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a) s„ notifice martorului sau expertului respectiv ora ∫i
locul audierii;
b) s„ vegheze la identificarea martorului sau
expertului;
c) s„ verifice dac„ martorul sau expertul accept„
audierea prin conferin˛„ telefonic„.
6. Statul solicitat Ó∫i poate exprima consim˛„m‚ntul,
sub rezerva aplic„rii, Ón tot sau Ón parte, a dispozi˛iilor
adecvate ale art. 9 paragrafele 5 ∫i 7.
ARTICOLUL 11

Transmiterea spontan„ de informa˛ii
1. F„r„ a aduce atingere propriilor investiga˛ii sau
proceduri, autorit„˛ile competente ale unei p„r˛i pot, f„r„
cerere prealabil„, s„ transmit„ autorit„˛ilor competente ale
altei p„r˛i informa˛ii ob˛inute Ón cadrul propriei lor
anchete, atunci c‚nd apreciaz„ c„ aceste informa˛ii ar
putea ajuta partea destinatar„ s„ ini˛ieze sau s„ Óncheie
investiga˛iile ori procedurile sau atunci c‚nd aceste
informa˛ii ar putea conduce la formularea de c„tre aceast„
parte a unei cereri Ón temeiul conven˛iei sau al
protocoalelor sale.
2. Partea care furnizeaz„ informa˛ia poate, conform
dreptului s„u na˛ional, s„ supun„ anumitor condi˛ii
utilizarea sa de c„tre partea destinatar„.
3. Partea destinatar„ este obligat„ s„ respecte aceste
condi˛ii.
4. Totu∫i, orice stat contractant poate, Ón orice
moment, printr-o declara˛ie adresat„ secretarului general
al Consiliului Europei, s„ declare c„ Ó∫i rezerv„ dreptul de
a nu se supune condi˛iilor impuse, Ón temeiul dispozi˛iilor
paragrafului 2, de c„tre partea care furnizeaz„ informa˛ia,
cu excep˛ia cazului Ón care a fost Ón∫tiin˛at„ Ón prealabil
despre natura informa˛iei ce va fi furnizat„ ∫i a acceptat ca
aceasta din urm„ s„ Ói fie transmis„.
ARTICOLUL 12

Restituirea
1. Partea solicitat„ poate, la cererea p„r˛ii solicitante ∫i
f„r„ a aduce atingere drepturilor ter˛ilor de bun„-credin˛„,
s„ pun„ la dispozi˛ie p„r˛ii solicitante obiectele ob˛inute
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prin mijloace ilicite, Ón vederea restituirii proprietarului
lor legitim.
2. Œn cadrul aplic„rii art. 3 ∫i 6 din conven˛ie, partea
solicitat„ poate renun˛a, fie Ónainte, fie dup„ predarea lor
p„r˛ii solicitante, la trimiterea obiectelor care au fost
predate p„r˛ii solicitante, dac„ acest lucru poate facilita
restituirea acestor obiecte proprietarului lor legitim.
Dreptul ter˛ilor de bun„-credin˛„ nu sunt afectate.
3. Œn cazul Ón care partea solicitat„ renun˛„ la
trimiterea obiectelor Ónainte de predarea lor p„r˛ii
solicitante, ea nu va exercita nici un drept de gaj sau alt
drept de recurs ce decurge din legisla˛ia fiscal„ sau vamal„
asupra acestor obiecte.
4. O renun˛are efectuat„ conform paragrafului 2 nu
afecteaz„ dreptul p„r˛ii solicitate de a percepe de la
proprietarul legitim taxe sau drepturi vamale.
ARTICOLUL 13

Transferul temporar al persoanelor de˛inute,
pe teritoriul p„r˛ii solicitate
1. Œn caz de acord Óntre autorit„˛ile competente ale
p„r˛ilor respective, o parte care a cerut o m„sur„ de
anchet„ ce ar putea impune prezen˛a unei persoane
de˛inute pe teritoriul s„u poate transfera temporar aceast„
persoan„ pe teritoriul p„r˛ii unde ancheta trebuie s„
aib„ loc.
2. Acordul prevede modalit„˛ile de transfer temporar
al persoanei ∫i termenul p‚n„ la care trebuie s„ fie trimis„
pe teritoriul p„r˛ii solicitante.
3. Dac„ se cere ca persoana respectiv„ s„ consimt„ la
transferul ei, o declara˛ie de consim˛„m‚nt sau o copie a
acesteia este pus„ f„r„ Ónt‚rziere la dispozi˛ie p„r˛ii
solicitate.
4. Persoana transferat„ va trebui s„ r„m‚n„ Ón deten˛ie
pe teritoriul p„r˛ii solicitate ∫i, eventual, pe teritoriul p„r˛ii
de tranzit, cu condi˛ia ca partea solicitant„ a transferului
s„ nu cear„ punerea sa Ón libertate.
5. Perioada de deten˛ie pe teritoriul p„r˛ii solicitate
este dedus„ din durata deten˛iei pe care trebuie sau va
trebui s„ o efectueze persoana respectiv„ pe teritoriul
p„r˛ii solicitante.
6. Art. 11 paragraful 2 ∫i art. 12 din conven˛ie se aplic„
prin analogie.
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7. Fiecare stat contractant poate, Ón orice moment,
printr-o declara˛ie adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei, s„ declare c„, pentru realizarea
acordului prev„zut de paragraful 1, va fi cerut
consim˛„m‚ntul prev„zut de paragraful 3 sau c„ acesta va
fi cerut Ón anumite condi˛ii precizate Ón declara˛ie.
ARTICOLUL 14

Œnf„˛i∫area personal„ a persoanelor condamnate
∫i transferate
Dispozi˛iile art. 11 ∫i 12 din conven˛ie se aplic„ prin
analogie ∫i persoanelor de˛inute pe teritoriul p„r˛ii
solicitate, Ón urma transfer„rii lor Ón vederea execut„rii
unei pedepse pronun˛ate pe teritoriul p„r˛ii solicitante,
atunci c‚nd Ónf„˛i∫area personal„ Ón scopul revizuirii
judec„˛ii este cerut„ de c„tre partea solicitant„.
ARTICOLUL 15

Limba actelor de procedur„ ∫i a hot„r‚rilor judiciare
1. Dispozi˛iile prezentului articol se aplic„ oric„rei
cereri de predare formulate Ón temeiul art. 7 din conven˛ie
sau al art. 3 din protocolul s„u adi˛ional.
2. Actele de procedur„ ∫i hot„r‚rile judiciare sunt
Óntotdeauna predate Ón limba sau Ón limbile Ón care au fost
Óntocmite.
3. Independent de dispozi˛iile art. 16 din conven˛ie,
dac„ autoritatea de la care eman„ documentele ∫tie sau are
motive s„ considere c„ destinatarul nu cunoa∫te dec‚t o
alt„ limb„, documentele, sau cel pu˛in fragmentele cele
mai importante ale acestora, trebuie s„ fie Ónso˛ite de o
traducere Ón aceast„ limb„.
4. Independent de dispozi˛iile art. 16 din conven˛ie,
actele de procedur„ ∫i hot„r‚rile judiciare trebuie s„ fie
Ónso˛ite, pentru autorit„˛ile p„r˛ii solicitate, de un scurt
sumar al con˛inutului lor, tradus Ón limba sau Ón una
dintre limbile acestei p„r˛i.
ARTICOLUL 16

Remiterea pe cale po∫tal„
1. Autorit„˛ile judiciare competente ale oric„rei p„r˛i
pot trimite direct, pe cale po∫tal„, acte de procedur„ ∫i

567

hot„r‚ri judiciare persoanelor care se afl„ pe teritoriul
unei alte p„r˛i.
2. Actele de procedur„ ∫i hot„r‚rile judiciare sunt
Ónso˛ite de o not„ care indic„ faptul c„ destinatarul poate
ob˛ine de la autoritatea men˛ionat„ Ón not„ informa˛ii
asupra drepturilor ∫i obliga˛iilor privind remiterea
obiectelor. Dispozi˛iile paragrafului 3 al art. 15 din
prezentul protocol se aplic„ la aceast„ not„.
3. Dispozi˛iile art. 8, 9 ∫i 12 din conven˛ie se aplic„
prin analogie remiterii pe cale po∫tal„.
4. Dispozi˛iile paragrafelor 1, 2 ∫i 3 ale articolului 15
din prezentul protocol se aplic„ ∫i remiterii pe cale
po∫tal„.
ARTICOLUL 17

Supravegherea transfrontalier„
1. Agen˛ii uneia dintre p„r˛i care, Ón cadrul unei
anchete judiciare, supravegheaz„ Ón ˛ara lor o persoan„ ce
se presupune c„ a participat la s„v‚r∫irea unei fapte
pasibile de pedeaps„, care d„ loc la extr„dare, sau o
persoan„ fa˛„ de care sunt motive serioase s„ se cread„ c„
poate duce la identificarea sau localizarea persoanei susmen˛ionate sunt autoriza˛i s„ continue aceast„
supraveghere pe teritoriul unei alte p„r˛i, atunci c‚nd
aceasta a autorizat supravegherea transfrontalier„ pe baza
unei cereri de asisten˛„ judiciar„ prezentate Ón prealabil.
Autorizarea poate fi supus„ unor condi˛ii.
La cerere, supravegherea va fi Óncredin˛at„ agen˛ilor
p„r˛ii pe teritoriul c„reia se efectueaz„.
Cererea de asisten˛„ judiciar„ men˛ionat„ la paragraful
1 trebuie s„ fie adresat„ unei autorit„˛i desemnate de
fiecare dintre p„r˛i ∫i care este competent„ s„ acorde sau
s„ transmit„ autorizarea cerut„.
2. Atunci c‚nd, din considerente de urgen˛„,
autorizarea prealabil„ a celeilalte p„r˛i nu poate fi cerut„,
agen˛ii observatori care ac˛ioneaz„ Ón cadrul anchetei
judiciare sunt autoriza˛i s„ continue dincolo de frontier„
supravegherea unei persoane b„nuite c„ a comis fapte
pasibile de pedeaps„ ∫i enumerate la paragraful 6, Ón
condi˛iile urm„toare:
a) trecerea frontierei va fi comunicat„ imediat Ón
timpul supravegherii autorit„˛ii p„r˛ii desemnate conform
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paragrafului 4, pe teritoriul c„reia continu„ supravegherea;
b) o cerere de asisten˛„ judiciar„ prezentat„ conform
paragrafului 1 ∫i care expune motivele ce justific„ trecerea
frontierei, f„r„ autoriza˛ie prealabil„, va fi transmis„ f„r„
Ónt‚rziere.
Supravegherea va fi Óncetat„ imediat de partea pe
teritoriul c„reia are loc o cere, ca urmare a comunic„rii
prev„zute la pct. a) sau a cererii prev„zute la pct. b) ori
dac„ autoriza˛ia nu este ob˛inut„ la 5 ore dup„ trecerea
frontierei.
3. Supravegherea prev„zut„ la paragrafele 1 ∫i 2 nu se
poate desf„∫ura dec‚t Ón condi˛iile generale urm„toare:
a) agen˛ii observatori trebuie s„ respecte dispozi˛iile
prezentului articol ∫i dreptul p„r˛ii pe teritoriul c„reia
opereaz„; ei trebuie s„ se supun„ ordinelor autorit„˛ilor
locale competente;
b) sub rezerva situa˛iilor prev„zute la paragraful 2, pe
timpul supravegherii agen˛ii au asupra lor un document
care s„ ateste c„ le-a fost acordat„ permisiunea;
c) agen˛ii observatori trebuie s„ fie Ón m„sur„ s„
justifice Ón orice clip„ calitatea lor oficial„;
d) agen˛ii observatori pot purta arm„ de serviciu Ón
timpul supravegherii, Ón afara deciziei contrare exprese a
p„r˛ii solicitate; utilizarea ei este interzis„, cu excep˛ia
cazului de legitim„ ap„rare;
e) p„trunderea Ón domiciliul unei persoane ∫i Ón alte
locuri inaccesibile publicului este interzis„;
f) agen˛ii observatori nu pot nici re˛ine, nici aresta
persoana supravegheat„;
g) orice opera˛iune va face obiectul unui raport c„tre
autorit„˛ile p„r˛ii pe teritoriul c„reia s-a desf„∫urat;
Ónf„˛i∫area agen˛ilor observatori poate fi cerut„;
h) autorit„˛ile p„r˛ii c„reia Ói apar˛in agen˛ii
observatori, la cererea autorit„˛ilor p„r˛ii pe teritoriul
c„reia are loc supravegherea, contribuie la desf„∫urarea Ón
bune condi˛ii a anchetei ce urmeaz„ opera˛iunii la care au
participat, inclusiv la procedurile judiciare.
4. Orice parte, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, prin declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, va indica, pe
de o parte, ce agen˛i ∫i, pe de alt„ parte, ce autorit„˛i
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desemneaz„ pentru aplicarea paragrafelor 1 ∫i 2. Ulterior,
orice parte poate, Ón orice moment ∫i Ón acela∫i mod, s„
schimbe elementele declara˛iei sale.
5. P„r˛ile pot, Ón plan bilateral, s„ extind„ domeniul de
aplicare al prezentului articol ∫i s„ adopte dispozi˛ii
suplimentare pentru executarea acestuia.
6. Supravegherea, a∫a cum este prev„zut„ la paragraful 2,
nu poate avea loc dec‚t pentru una dintre urm„toarele
fapte pasibile de pedeaps„:
— asasinat;
— omor;
— viol;
— incendiere voluntar„;
— falsificarea de monede;
— furt ∫i t„inuire Ón form„ calificat„;
— delapidare;
— r„pire ∫i luare de ostatici;
— trafic de fiin˛e umane;
— trafic ilegal de stupefiante ∫i substan˛e psihotrope;
— infrac˛iuni referitoare la regimul legal Ón materie de
arme ∫i muni˛ii;
— distrugere prin materii explozive;
— transport ilegal de de∫euri toxice ∫i d„un„toare;
— trafic de migran˛i;
— abuz sexual asupra copiilor.
ARTICOLUL 18

Livr„ri supravegheate
1. Fiecare parte se oblig„ ca, la cererea unei alte p„r˛i,
s„ autorizeze livr„rile supravegheate pe teritoriul s„u, Ón
cadrul anchetelor penale referitoare la infrac˛iuni care pot
da loc la extr„dare.
2. Decizia de a recurge la livr„rile supravegheate este
luat„ Ón fiecare caz de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ii
solicitate, cu respectarea dreptului na˛ional al acestei p„r˛i.
3. Livr„rile supravegheate se desf„∫oar„ potrivit
procedurilor prev„zute de partea solicitat„. Dreptul de a
ac˛iona, de a conduce ∫i de a controla opera˛iunea apar˛ine
autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii solicitate.
4. Orice parte, Ón momentul semn„rii sau Ón momentul
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, prin declara˛ie adresat„
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secretarului general al Consiliului Europei, va indica
autorit„˛ile pe care le desemneaz„ ca fiind competente
pentru aplicarea prezentului articol. Ulterior, orice parte
poate, Ón orice moment ∫i Ón acela∫i mod, s„ schimbe
elementele declara˛iei sale.
ARTICOLUL 19

Anchete sub acoperire
1. Partea solicitant„ ∫i partea solicitat„ pot conveni s„
Ó∫i acorde asisten˛„ reciproc„ pentru desf„∫urarea de
anchete penale de c„tre agen˛i sub acoperire sau sub o
identitate fictiv„.
2. Autorit„˛ile competente ale p„r˛ii solicitate decid, Ón
fiecare caz, ce r„spuns s„ dea cererii, ˛in‚nd cont de legea
∫i de procedurile na˛ionale. Cele dou„ p„r˛i convin,
potrivit legilor ∫i procedurilor lor na˛ionale, asupra duratei
anchetei sub acoperire, modalit„˛ilor sale concrete ∫i
statutului juridic al agen˛ilor implica˛i.
3. Anchetele sub acoperire sunt efectuate conform legii
∫i procedurilor na˛ionale ale p„r˛ii pe teritoriul c„reia se
desf„∫oar„. P„r˛ile implicate coopereaz„ pentru a asigura
preg„tirea ∫i conducerea ∫i pentru a lua hot„r‚ri privind
securitatea agen˛ilor sub acoperire sau sub identitate
fictiv„.
4. Orice parte, Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, prin declara˛ie adresat„ secretarului
general al Consiliului Europei, va indica autorit„˛ile pe
care le desemneaz„ ca fiind competente pentru aplicarea
paragrafului 2. Ulterior, orice parte poate, Ón orice moment
∫i Ón acela∫i mod, s„ schimbe elementele declara˛iei sale.
ARTICOLUL 20

Echipe comune de anchet„
1. Autorit„˛ile competente ale celor dou„ p„r˛i pot, de
comun acord, s„ constituie o echip„ comun„ de anchet„,
cu un obiectiv precis ∫i cu o durat„ limitat„ care poate fi
prelungit„ cu acordul tuturor p„r˛ilor, pentru efectuarea
anchetelor penale Ón una sau mai multe dintre p„r˛ile care
formeaz„ echipa. Componen˛a echipei este decis„ de
comun acord.
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O echip„ comun„ de anchet„ poate fi creat„ mai ales
c‚nd:
a) Ón cadrul unei proceduri conduse de o parte Ón
vederea descoperirii unor infrac˛iuni se impune efectuarea
unor anchete dificile ∫i care implic„ mobilizarea unor
importante mijloace, care privesc ∫i alte p„r˛i;
b) mai multe p„r˛i efectueaz„ anchete privind
infrac˛iuni care, av‚nd Ón vedere faptele care se afl„ la
originea acestora, necesit„ o ac˛iune coordonat„ ∫i
concertat„ Ón p„r˛ile Ón cauz„.
Cererea de formare a unei echipe comune de anchet„
poate fi formulat„ de orice parte implicat„. Echipa este
format„ Ón una dintre p„r˛ile Ón care ancheta trebuie s„ fie
efectuat„.
2. Œn afara indica˛iilor prev„zute de dispozi˛iile
adecvate ale art. 14 din conven˛ie, cererile de formare a
unei echipe comune de anchet„ cuprind propuneri
referitoare la componen˛a echipei.
3. Echipa comun„ de anchet„ intervine pe teritoriul
p„r˛ilor care o formeaz„ Ón condi˛iile generale urm„toare:
a) conduc„torul echipei este un reprezentant al
autorit„˛ii competente — participant la anchetele penale —
a p„r˛ii pe teritoriul c„reia intervine echipa. Conduc„torul
echipei ac˛ioneaz„ Ón limitele competen˛elor ce Ói revin
conform dreptului s„u na˛ional;
b) echipa Ó∫i desf„∫oar„ opera˛iunile Ón conformitate cu
dreptul p„r˛ii pe teritoriul c„reia intervine. Membrii
echipei ∫i membrii deta∫a˛i ai echipei Ó∫i execut„ sarcinile
sub responsabilitatea persoanei prev„zute la pct. a), ˛in‚nd
cont de condi˛iile stabilite de propriile lor autorit„˛i Ón
acordul referitor la formarea echipei;
c) partea pe teritoriul c„reia intervine echipa creeaz„
condi˛iile organizatorice necesare pentru a-i permite s„
ac˛ioneze.
4. Conform prezentului articol, membrii echipei
comune de anchet„ care provin din partea pe teritoriul
c„reia intervine echipa au calitatea de îmembri“, Ón timp
ce membrii care provin din alte p„r˛i dec‚t cea pe
teritoriul c„reia intervine echipa au calitatea de îmembri
deta∫a˛i“.
5. Membrii deta∫a˛i pe l‚ng„ echipa comun„ de
anchet„ sunt abilita˛i s„ fie prezen˛i atunci c‚nd sunt
efectuate acte procedurale Ón partea de interven˛ie. Totu∫i,
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conduc„torul echipei, din motive speciale, poate decide
altfel, Ón conformitate cu dreptul p„r˛ii pe teritoriul c„reia
intervine echipa.
6. Membrii deta∫a˛i ai echipei comune de anchet„ pot
primi, conform dreptului p„r˛ii de interven˛ie, de la
responsabilul de echip„ sarcina de a efectua anumite acte
procedurale, cu consim˛„m‚ntul autorit„˛ilor competente ale
p„r˛ii de interven˛ie ∫i ale p„r˛ii care a procedat la deta∫are.
7. Atunci c‚nd echipa comun„ de anchet„ urmeaz„ s„
efectueze acte procedurale Ón una dintre p„r˛ile care au
format-o, membrii deta∫a˛i pe l‚ng„ echip„ de c„tre acea
parte pot cere autorit„˛ilor lor competente s„ efectueze
actele respective. Aceste acte sunt analizate de partea
respectiv„ conform condi˛iilor care s-ar aplica dac„ ar fi
cerute Ón cadrul unei anchete na˛ionale.
8. Atunci c‚nd echipa comun„ de anchet„ are nevoie
de ajutorul unei alte p„r˛i dec‚t cele care au format-o sau
al unui stat ter˛, cererea de asisten˛„ poate fi adresat„ de
c„tre autorit„˛ile competente ale statului de interven˛ie
omologilor lor din cel„lalt stat implicat, conform
instrumentelor sau acordurilor potrivite.
9. Un membru deta∫at pe l‚ng„ echipa comun„ de
anchet„ poate, conform dreptului s„u na˛ional ∫i Ón
limitele competen˛elor sale, s„ furnizeze echipei
informa˛iile care sunt la dispozi˛ia p„r˛ii care l-a deta∫at,
Ón scopul derul„rii anchetelor penale efectuate de echip„.
10. Informa˛iile ob˛inute Ón mod obi∫nuit de un
membru sau de un membru deta∫at Ón cadrul particip„rii
la o echip„ comun„ de anchet„ ∫i care nu pot fi ob˛inute
Ón alt mod de c„tre autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor
implicate pot fi utilizate Ón scopurile urm„toare:
a) Ón scopul pentru care a fost creat„ echipa;
b) pentru a descoperi, a cerceta sau a urm„ri alte
infrac˛iuni, sub rezerva consim˛„m‚ntului prealabil al
p„r˛ii unde a fost ob˛inut„ informa˛ia. Consim˛„m‚ntul nu
poate fi refuzat dec‚t Ón cazul Ón care o asemenea utilizare
ar reprezenta un pericol pentru anchetele penale conduse
de partea respectiv„ sau pentru care aceast„ parte ar putea
refuza ajutorul;
c) pentru a preveni un pericol iminent ∫i serios pentru
securitatea public„ ∫i cu respectarea dispozi˛iilor pct. b),
dac„ ulterior este Ónceput„ o anchet„ penal„;
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d) Ón alte scopuri, cu condi˛ia ca acest lucru s„ fie
convenit de c„tre p„r˛ile care au format echipa.
11. Dispozi˛iile prezentului articol nu aduc atingere
altor dispozi˛ii sau acorduri existente referitoare la
formarea sau la interven˛ia echipelor comune de anchet„.
12. Œn m„sura Ón care dreptul p„r˛ilor implicate sau
dispozi˛iile oric„rui instrument juridic aplicabil Óntre ele o
permit, pot fi Óncheiate acorduri pentru ca alte persoane
dec‚t reprezentan˛ii autorit„˛ilor competente ale p„r˛ilor
care formeaz„ echipa comun„ de anchet„ s„ ia parte la
activit„˛ile echipei. Drepturile conferite membrilor ∫i
membrilor deta∫a˛i pe l‚ng„ echip„ Ón temeiul prezentului
articol nu se aplic„ acestor persoane, cu excep˛ia
dispozi˛iilor contrare prev„zute explicit Ón acord.
ARTICOLUL 21

R„spunderea penal„ a func˛ionarilor
Œn cursul opera˛iunilor prev„zute la art. 17, 18, 19 ∫i
20 din prezentul protocol, func˛ionarii unei p„r˛i, alta
dec‚t partea de interven˛ie, sunt asimila˛i agen˛ilor
acesteia Ón ceea ce prive∫te infrac˛iunile ale c„ror victime
ar putea fi sau pe care le-ar comite, cu excep˛ia altor
Ón˛elegeri Óntre p„r˛i.
ARTICOLUL 22

R„spunderea civil„ a func˛ionarilor
1. Atunci c‚nd, conform art. 17, 18, 19 ∫i 20 din
prezentul protocol, func˛ionarii unei p„r˛i se afl„ Ón
misiune pe teritoriul altei p„r˛i, prima parte este
r„spunz„toare de daunele pe care le produc Ón timpul
desf„∫ur„rii misiunii, conform dreptului p„r˛ii pe
teritoriul c„reia ace∫tia ac˛ioneaz„.
2. Partea pe teritoriul c„reia sunt produse pagubele
prev„zute la paragraful 1 Ó∫i asum„ responsabilitatea
repar„rii acestor daune Ón condi˛iile aplicabile daunelor
cauzate de propriii agen˛i.
3. Partea ai c„rei func˛ionari au produs daune oricui pe
teritoriul unei alte p„r˛i ramburseaz„ integral acesteia din
urm„ sumele pe care le-a pl„tit victimelor sau celor Ón drept.
4. F„r„ a aduce atingere exercit„rii drepturilor sale fa˛„
de ter˛i ∫i cu excep˛ia dispozi˛iilor paragrafului 3, fiecare
parte va renun˛a, Ón cazul prev„zut de paragraful 1, s„
cear„ unei alte p„r˛i restituirea sumei pagubelor pe care
le-a suportat.
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5. Dispozi˛iile prezentului articol se aplic„ cu condi˛ia
ca p„r˛ile s„ nu fi convenit altfel.
ARTICOLUL 23

Protec˛ia martorilor
Atunci c‚nd o parte formuleaz„ o cerere de asisten˛„ Ón
temeiul conven˛iei sau al unuia dintre protocoalele sale
privind un martor care risc„ s„ fie expus unei intimid„ri
sau care are nevoie de protec˛ie, autorit„˛ile competente ale
p„r˛ii solicitante ∫i cele ale p„r˛ii solicitate fac tot posibilul
pentru a stabili Ómpreun„ m„surile privind protec˛ia
persoanei respective, conform dreptului lor na˛ional.
ARTICOLUL 24

M„suri provizorii
1. La cererea p„r˛ii solicitante, partea solicitat„, Ón
conformitate cu legea sa na˛ional„, poate dispune m„suri
provizorii Ón vederea conserv„rii mijloacelor de prob„,
men˛inerii unei situa˛ii existente sau protej„rii intereselor
juridice amenin˛ate.
2. Partea solicitat„ poate satisface o cerere par˛ial sau
sub rezerva condi˛iilor, mai ales prin limitarea duratei
m„surilor luate.
ARTICOLUL 25

Confiden˛ialitatea
Partea solicitant„ poate cere p„r˛ii solicitate s„ vegheze
ca cererea ∫i con˛inutul ei s„ r„m‚n„ confiden˛iale, cu
excep˛ia cazului Ón care acest lucru nu este compatibil cu
satisfacerea cererii. Dac„ partea solicitat„ nu poate
respecta imperativul confiden˛ialit„˛ii, ea informeaz„ f„r„
Ónt‚rziere despre acest lucru partea solicitant„.
ARTICOLUL 26

Protec˛ia datelor
1. Datele cu caracter personal transmise de o parte
altei p„r˛i ca urmare a satisfacerii unei cereri formulate Ón
temeiul conven˛iei sau al unuia dintre protocoale nu pot fi
utilizate de c„tre partea c„reia Ói sunt transmise:
a) dec‚t Ón scopurile procedurale c„rora li se aplic„
conven˛ia sau unul dintre protocoalele sale;
b) dec‚t Ón scopuri privind alte proceduri judiciare sau
administrative legate direct de procedurile prev„zute la
pct. a);
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c) dec‚t Ón scopul prevenirii unui pericol imediat ∫i
serios pentru securitatea public„.
2. Aceste date pot fi totu∫i utilizate pentru orice alt
scop, dup„ consim˛„m‚ntul prealabil fie al p„r˛ii care a
transmis datele, fie al persoanei respective.
3. Orice parte poate refuza s„ transmit„ datele ob˛inute
ca urmare a satisfacerii unei cereri formulate Ón baza
conven˛iei sau a unuia dintre protocoalele sale, atunci c‚nd:
— aceste date sunt protejate de legea sa na˛ional„; ∫i
— partea c„reia trebuia s„ Ói fie transmise datele nu este
obligat„ prin Conven˛ia pentru protejarea persoanelor fa˛„
de prelucrarea automatizat„ a datelor cu caracter personal,
adoptat„ la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, numai dac„
aceast„ ultim„ parte se angajeaz„ s„ acorde datelor aceea∫i
protec˛ie ce le-a fost acordat„ de c„tre prima parte.
4. Orice parte care transmite datele ob˛inute ca urmare
a satisfacerii unei cereri formulate Ón baza conven˛iei sau a
unuia dintre protocoalele sale poate cere p„r˛ii c„reia Ói sunt
transmise datele s„ o informeze asupra folosirii acestora.
5. Orice parte poate, printr-o declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, s„ cear„ ca, Ón
cadrul procedurilor pentru care ar fi putut refuza sau
limita transmiterea ori utilizarea de date cu caracter
personal conform dispozi˛iilor conven˛iei sau ale unuia
dintre protocoalele sale, datele cu caracter personal pe
care le transmite unei alte p„r˛i s„ nu fie utilizate de
aceasta din urm„ Ón scopurile prev„zute de paragraful 1
dec‚t cu acordul s„u prealabil.
ARTICOLUL 27

Autorit„˛i administrative
Orice parte va putea, printr-o declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, s„ indice ce
autorit„˛i sunt considerate autorit„˛i administrative Ón
Ón˛elesul art. 1 paragraful 3 din conven˛ie.
ARTICOLUL 28

Raporturi cu alte tratate
Dispozi˛iile prezentului protocol nu Ómpiedic„
reglementarea mai detaliat„ prin acorduri bilaterale sau
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multilaterale Óncheiate Óntre p„r˛i prin aplicarea art. 26
paragraful 3 din conven˛ie.
ARTICOLUL 29

Solu˛ionarea amiabil„
Comitetul european pentru probleme criminale va
urm„ri interpretarea ∫i aplicarea conven˛iei ∫i a
protocoalelor sale ∫i va facilita solu˛ionarea amiabil„ a
oric„rei dificult„˛i de aplicare.

CAPITOLUL III
ARTICOLUL 30

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei care sunt p„r˛i la
conven˛ie sau care au semnat-o. El este supus ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Un semnatar nu poate ratifica,
accepta sau aproba prezentul protocol f„r„ a fi ratificat,
acceptat sau aprobat, anterior ori simultan, conven˛ia.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare
se depun la secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii urm„toare expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va depune
ulterior instrumentul s„u de ratificare, de acceptare sau de
aprobare, prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni
de la data depunerii.
ARTICOLUL 31

Aderare
1. Orice stat membru care a aderat la conven˛ie va
putea adera la prezentul protocol dup„ intrarea Ón vigoare
a acestuia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea instrumentului
de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.
3. Pentru orice stat care ader„, protocolul va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
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perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
aderare.
ARTICOLUL 32

Aplicare teritorial„
1. Orice stat va putea, atunci c‚nd va semna prezentul
protocol sau va depune instrumentul s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ specifice
teritoriul sau teritoriile asupra c„ruia sau c„rora se va
aplica prezentul protocol.
2. Orice stat va putea, la orice dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentului protocol oric„rui
alt teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie. Œn privin˛a
acestui teritoriu protocolul va intra Ón vigoare Ón prima zi
a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de
la data primirii declara˛iei de c„tre secretarul general.
3. Orice alt„ declara˛ie f„cut„ Ón temeiul celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, cu privire la orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 33

Rezerve
1. Orice rezerv„ formulat„ de o parte privind o
dispozi˛ie a conven˛iei sau a protocolului s„u se aplic„
deopotriv„ prezentului protocol, Ón afar„ de cazul Ón care
aceast„ parte nu Ó∫i exprim„ inten˛ia contrar„ Ón
momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare. Œn acela∫i fel se va proceda pentru orice
declara˛ie f„cut„ Ón privin˛a sau Ón temeiul unei dispozi˛ii
a conven˛iei sau a protocolului s„u.
2. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ Ó∫i
rezerv„ dreptul de a nu accepta, Ón tot sau Ón parte, unul
sau mai multe dintre articolele: 16, 17, 18, 19 ∫i 20 din
prezentul protocol. Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.
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3. Orice stat poate retrage, Ón tot sau Ón parte, rezervele
pe care le-a f„cut conform paragrafelor precedente, adres‚nd
Ón acest sens secretarului general al Consiliului Europei o
declara˛ie care va produce efecte de la data primirii sale.
4. Partea care a formulat o rezerv„ cu privire la unul
dintre articolele men˛ionate la paragraful 2 nu poate pretinde
ca acest articol s„ fie aplicat de c„tre o alt„ parte. Totu∫i, dac„
rezerva este par˛ial„ sau condi˛ional„, ea poate pretinde
aplicarea acestui articol Ón m„sura Ón care l-a acceptat.
ARTICOLUL 34

Denun˛are
1. Orice parte poate, Ón ceea ce o prive∫te, s„ denun˛e
prezentul protocol prin notificare adresat„ secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Aceast„ denun˛are va produce efecte din prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data la care secretarul general al Consiliului Europei a
primit notificarea.
3. Denun˛area conven˛iei atrage Ón mod automat
denun˛area prezentului protocol.
ARTICOLUL 35

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei notific„
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezentul protocol:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului protocol,
Ón conformitate cu art. 30 ∫i 31 din prezentul protocol;
d) orice alte acte, declara˛ii, notific„ri sau comunic„ri
referitoare la prezentul protocol.
Drept care subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, am semnat prezentul protocol.
Adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i valoare, Óntrun singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica o copie certificat„ pentru conformitate de pe
protocol fiec„rui stat membru al Consiliului Europei,
precum ∫i fiec„rui stat care a aderat la conven˛ie.
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Seria Tratatelor europene nr. 52

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU REPRIMAREA INFRACﬁIUNILOR RUTIERE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
lu‚nd Ón considerare sporirea circula˛iei vehiculelor
Óntre statele europene ∫i pericolul pe care Ól constituie
Ónc„lcarea regulilor care asigur„ securitatea participan˛ilor
la traficul rutier,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este acela
de a realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Convinse de necesitatea cooper„rii lor Ón scopul de a
spori eficien˛a reprim„rii infrac˛iunilor rutiere comise pe
teritoriul lor,
Au convenit urm„toarele:

TITLUL I
PRINCIPII FUNDAMENTALE
ARTICOLUL 1

1. Œn cazul Ón care o persoan„ care locuie∫te Ón mod
obi∫nuit pe teritoriul unei p„r˛i contractante va comite o
infrac˛iune rutier„ pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante, statul pe teritoriul c„ruia s-a comis
infrac˛iunea va putea sau, dac„ legea sa intern„ o impune,
va trebui s„ solicite statului de re∫edin˛„ s„ efectueze
urm„rirea, dac„ nu o va face el Ónsu∫i sau dac„, efectu‚nd-o
el Ónsu∫i, va aprecia c„ este imposibil s„ o continue p‚n„ la
decizia definitiv„ sau executarea integral„ a sanc˛iunii.
*

Adoptat„ la Strasbourg la 30 noiembrie 1964. A intrat Ón vigoare la 18 iulie 1972.
Rom‚nia a ratificat-o prin Legea nr. 183 din 12 noiembrie 1997, publicat Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 316 din 18 noiembrie 1997.
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2. Atunci c‚nd o hot„r‚re judec„toreasc„ sau o decizie
administrativ„, devenit„ executorie dup„ ce autorul
infrac˛iunii ∫i-a sus˛inut ap„rarea, a fost pronun˛at„ Ón
statul comiterii infrac˛iunii, acest stat va putea solicita
statului de re∫edin˛„ s„ procedeze la executarea acestei
hot„r‚ri sau a acelei decizii.
3. Statul de re∫edin˛„ va da curs cererii de efectuare a
urm„ririi sau de executare Ón condi˛iile stabilite mai jos.
Totu∫i executarea deciziilor luate Ón lips„ nu va fi
obligatorie.
ARTICOLUL 2

1. Infrac˛iunea rutier„ care va reprezenta motivul
cererii de urm„rire sau de executare prev„zut„ Ón art. 1 va
trebui s„ fie pedepsit„ at‚t de legea statului Ón care a fost
comis„ infrac˛iunea, c‚t ∫i de legea statului de re∫edin˛„.
2. Œn scopurile efectu„rii urm„ririi sau execut„rii
hot„r‚rii va fi aplicabil dreptul statului de re∫edin˛„, cu
precizarea c„ se va ˛ine seama numai de regulile de
circula˛ie Ón vigoare de la locul comiterii infrac˛iunii.

TITLUL II
URM√RIREA ŒN STATUL DE RE™EDINﬁ√
ARTICOLUL 3

La solicitarea statului Ón care a fost comis„
infrac˛iunea, autorit„˛ile statului de re∫edin˛„ vor fi
competente pentru efectuarea urm„ririi infrac˛iunilor
rutiere comise pe teritoriul statului solicitant.
ARTICOLUL 4

Autorit„˛ile competente ale statului de re∫edin˛„ vor
examina cererea de urm„rire care le-a fost adresat„ Ón
conformitate cu art. 1 ∫i 2. Ele vor determina, potrivit
propriei lor legisla˛ii, modul de solu˛ionare a cererii.
ARTICOLUL 5

1. Dac„ statul Ón care a fost comis„ infrac˛iunea va
adresa cererea de urm„rire prev„zut„ la art. 1, el nu va
mai putea s„-l urm„reasc„ pe autorul infrac˛iunii ∫i nici s„
execute o decizie pronun˛at„ Ómpotriva acestuia din urm„.
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2. El va putea relua urm„rirea sau executarea:
a) dac„ statul de re∫edin˛„ nu face cunoscut statului Ón
care s-a comis infrac˛iunea c„ el nu a luat m„suri pentru
executarea cererii;
b) dac„, pentru motive de care a luat cuno∫tin˛„
ulterior cererii, va notifica statului de re∫edin˛„ retragerea
cererii sale Ónainte de Ónceperea dezbaterilor judiciare Ón
prim„ instan˛„ sau Ónaintea pronun˛„rii unei decizii
administrative Ón statul de re∫edin˛„.
ARTICOLUL 6

1. Cererea de urm„rire va men˛iona data la care
aceast„ procedur„ a fost solicitat„ de autoritatea
competent„.
Œn statul Ón care s-a comis infrac˛iunea, prescrip˛ia
dreptului la ac˛iune va fi Óntrerupt„ la aceast„ dat„.
Termenul acestei prescrip˛ii va reÓncepe s„ curg„ Ón
Óntregime, Óncep‚nd cu data notific„rii prin care se
precizeaz„ c„ nu se va da curs cererii sau c„ se retrage
cererea prev„zut„ la art. 5 paragraful 2 alin. a) ∫i b) ∫i cel
mai t‚rziu Ón termen de 6 luni de la data cererii de
urm„rire.
2. Termenul de prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune Ón statul
de re∫edin˛„ va curge de la data primirii cererii de urm„rire.
Dac„ Ón acest stat este necesar„ o pl‚ngere a victimei
pentru exercitarea urm„ririi, termenul pentru depunerea
acestei pl‚ngeri va Óncepe s„ curg„ de la data primirii
cererii de urm„rire.
ARTICOLUL 7

Documentele Óntocmite de autorit„˛ile judiciare ∫i
administrative ale statului Ón care s-a comis infrac˛iunea vor
avea aceea∫i valoare juridic„ Ón statul de re∫edin˛„ ca ∫i cele
Óntocmite de autorit„˛ile acestui din urm„ stat ∫i invers.

TITLUL III
EXECUTAREA ŒN STATUL DE RE™EDINﬁ√
ARTICOLUL 8

Autorit„˛ile statului de re∫edin˛„ vor fi competente s„
execute, la cererea statului Ón care s-a comis infrac˛iunea,
deciziile prev„zute la art. 1 paragraful 2. Executarea
deciziilor va avea loc conform legii statului de re∫edin˛„,
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dup„ verificarea autenticit„˛ii cererii ∫i a conformit„˛ii sale
cu condi˛iile fixate prin prezenta Conven˛ie. Statul de
re∫edin˛„ va fi competent Ón materie de eliberare
condi˛ionat„. Dreptul de gra˛iere va putea fi exercitat at‚t
de statul de re∫edin˛„, c‚t ∫i de cel Ón care a fost comis„
infrac˛iunea.
ARTICOLUL 9

1. Executarea hot„r‚rii nu va avea loc Ón statul de
re∫edin˛„:
a) dac„ autorul infrac˛iunii face obiectul unei decizii
definitive Ón acest stat pentru acelea∫i fapte;
b) dac„ prescrip˛ia pedepsei este Ómplinit„ potrivit legii
statului unde s-a comis infrac˛iunea sau legii statului de
re∫edin˛„;
c) dac„ autorul infrac˛iunii beneficiaz„ de amnistie sau
de gra˛iere Ón statul de re∫edin˛„ sau Ón statul Ón care s-a
comis infrac˛iunea.
2. Statul de re∫edin˛„ va putea refuza punerea Ón
executare a hot„r‚rii:
a) dac„ autorit„˛ile competente ale acestui stat au decis
s„ nu efectueze urm„rirea sau s„ pun„ cap„t urm„ririi pe
care ele au efectuat-o pentru acelea∫i fapte;
b) dac„ faptele care au determinat condamnarea fac
obiectul urm„ririi Ón acest stat;
c) Ón m„sura Ón care acest stat consider„ aceast„
executare de natur„ a aduce atingere principiilor
fundamentale ale ordinii sale juridice sau ca fiind
incompatibil„ cu principiile care guverneaz„ aplicarea
dreptului s„u penal, Ón special dac„, datorit„ v‚rstei sale,
autorul infrac˛iunii n-ar putea fi condamnat Ón acest stat.
ARTICOLUL 10

C‚nd cererea prev„zut„ la art. 1 paragraful 2 va avea
ca obiect executarea unei pedepse, alta dec‚t amenda,
statul de re∫edin˛„ va Ónlocui, dac„ va fi cazul, pedeapsa
dat„ Ón statul Ón care s-a comis infrac˛iunea cu pedeapsa
prev„zut„ de legea statului de re∫edin˛„ pentru o
infrac˛iune analoag„.
Aceast„ pedeaps„ va corespunde, Ón m„sura
posibilului, Ón privin˛a naturii sale, celei stabilite prin
decizia ce urmeaz„ a fi executat„. Ea nu va putea dep„∫i
nici maximul prev„zut de legea statului de re∫edin˛„ ∫i
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nici nu va putea agrava prin natura sau durata sa
pedeapsa pronun˛at„ Ón statul Ón care a fost comis„
infrac˛iunea.
Stabilind sanc˛iunea, autorit„˛ile competente ale
statului de re∫edin˛„ vor putea lua Ón considerare Ón
aceea∫i m„sur„ ∫i modalit„˛ile obi∫nuite de executare a
pedepsei Ón acest stat.
ARTICOLUL 11

C‚nd cererea de executare va avea ca obiect plata unei
amenzi, statul de re∫edin˛„ va proceda la Óncasarea
acesteia Ón condi˛iile prev„zute de legea sa, p‚n„ la
concuren˛a maximului stabilit de aceast„ lege pentru o
infrac˛iune analoag„ sau, Ón lipsa maximului legal, p‚n„ la
concuren˛a sumei impuse Ón mod obi∫nuit ca amend„ Ón
statul de re∫edin˛„ pentru o asemenea infrac˛iune.
ARTICOLUL 12

Œn caz de neplat„ a amenzii, statul de re∫edin˛„ va
aplica, la cererea statului Ón care s-a comis infrac˛iunea,
m„surile de constr‚ngere sau de Ónlocuire prev„zute de
legisla˛ia sa.
Statul de re∫edin˛„ nu va putea executa o m„sur„ de
constr‚ngere sau de Ónlocuire stabilit„ printr-o decizie
pronun˛at„ Ón statul Ón care s-a comis infrac˛iunea ∫i care
presupune o privare de libertate dec‚t dac„ statul Ón care
s-a comis infrac˛iunea o cere Ón mod expres.
ARTICOLUL 13

Statul Ón care s-a comis infrac˛iunea nu va mai putea
aplica niciuna dintre m„surile de executare solicitate,
except‚nd cazurile Ón care i-a fost notificat un refuz sau o
imposibilitate de executare a hot„r‚rii de c„tre statul de
re∫edin˛„.

TITLUL IV
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 14

1. Cererile prev„zute la art. 1 din prezenta Conven˛ie
vor fi formulate Ón scris.
2. Cererea de urm„rire va fi Ónso˛it„ de original sau de
o copie autentificat„ de pe toate procesele-verbale, de pe
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schi˛e, fotografii ∫i de pe alte documente ce privesc
instruc˛iunea, ca ∫i de o copie de pe dispozi˛iile legale
aplicabile Ón spe˛„ Ón statul Ón care s-a comis infrac˛iunea.
Copiile de pe cazierul judiciar, dispozi˛iile legale
referitoare la prescrip˛ie, actele care au Óntrerupt-o ca ∫i
prezentarea faptelor care au Óntrerupt prescrip˛ia vor fi, de
asemenea, anexate.
3. Cererea de executare va fi Ónso˛it„ de originalul sau
de o copie autentificat„ de pe decizia al c„rei caracter
executoriu va fi certificat Ón formele prev„zute prin legea
statului Ón care s-a comis infrac˛iunea. Dac„ decizia ce
urmeaz„ a fi executat„ Ónlocuie∫te o alta, f„r„ a reproduce
expunerea faptelor, va fi anexat„ o copie autentificat„ de
pe decizia care con˛ine aceast„ expunere a faptelor.
ARTICOLUL 15

1. Cererea va fi adresat„ de c„tre ministerul justi˛iei al
statului Ón care s-a comis infrac˛iunea ministerului justi˛iei
al statului de re∫edin˛„. R„spunsul va fi trimis pe aceea∫i
cale.
2. Comunic„rile necesare aplic„rii prezentei Conven˛ii
vor fi transmise fie prin modalitatea indicat„ la paragraful
1 al prezentului articol, fie direct Óntre autorit„˛ile p„r˛ilor
contractante.
3. Œn caz de urgen˛„, comunic„rile men˛ionate la
paragraful 2 al prezentului articol vor putea fi transmise
prin intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale de Poli˛ie
Criminal„ (INTERPOL).
4. Fiecare parte contractant„ va putea, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ fac„ cunoscut c„ inten˛ioneaz„ s„ fac„
derogare de la regulile de transmitere prev„zute la
paragrafele 1 ∫i 2 ale prezentului articol.
ARTICOLUL 16

Dac„ statul de re∫edin˛„ apreciaz„ c„ informa˛iile
furnizate de c„tre statul Ón care s-a comis infrac˛iunea sunt
insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei
Conven˛ii, acest stat va solicita completarea informa˛iilor
necesare. El va putea fixa un termen pentru ob˛inerea
acestor informa˛ii.
ARTICOLUL 17

P„r˛ile contractante vor extinde asisten˛a judiciar„, pe
care ∫i-o acord„ Ón materie penal„, asupra m„surilor
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necesare execut„rii prezentei Conven˛ii, Ón special Ón ceea
ce prive∫te transmiterea actelor Óntocmite de autoritatea
administrativ„ ∫i notificarea unui ordin de plat„, aceast„
ultim„ m„sur„ nefiind considerat„ ca o m„sur„ de
executare.
ARTICOLUL 18

Statul de re∫edin˛„ va informa f„r„ Ónt‚rziere statul Ón
care a fost comis„ infrac˛iunea Ón leg„tur„ cu modul de
solu˛ionare a cererii de urm„rire sau de executare. El Ói va
Óntocmi, Ón ambele cazuri, un document certific‚nd
executarea pedepsei ∫i, Ón plus, Ón cazul urm„ririi, o copie
autentificat„ de pe decizia definitiv„.
ARTICOLUL 19

1. Traducerea cererilor de urm„rire ∫i executare ∫i a
pieselor anexate, ca ∫i cea a oric„ror altor documente
referitoare la aplicarea prezentei Conven˛ii, sub rezerva
dispozi˛iilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu va fi
solicitat„.
2. Fiecare parte contractant„ va putea, la data semn„rii
sau depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau
aderare, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, s„-∫i rezerve dreptul de a solicita ca
cererile ∫i piesele anexe s„-i fie adresate Ónso˛ite fie de o
traducere Ón propria limb„, fie de o traducere Óntr-una
dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau Óntr-una
dintre limbile pe care le va indica. Celelalte p„r˛i
contractante vor putea invoca lipsa de reciprocitate.
3. Prezentul articol nu aduce atingere dispozi˛iilor
referitoare la traducerea cererilor ∫i a pieselor anexe,
con˛inute Ón acordurile sau Ón angajamentele Ón vigoare ori
care vor interveni Óntre dou„ sau mai multe p„r˛i
contractante.
ARTICOLUL 20

Piesele ∫i documentele transmise Ón aplicarea
prezentei Conven˛ii vor fi scutite de orice formalitate de
legalizare.
ARTICOLUL 21

Sumele Óncasate ca amenzi Ón baza cererilor de
urm„rire sau executare vor deveni proprietatea statului de
re∫edin˛„, care va dispune de ele dup„ cum va voi.
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ARTICOLUL 22

Statul de re∫edin˛„ va fi competent s„ Óncaseze, la
cererea statului Ón care s-a comis infrac˛iunea, sumele
reprezent‚nd cheltuielile de urm„rire ∫i de judecat„
suportate de acest stat.
Dac„ va Óncasa aceste sume, acest stat nu va fi obligat
s„ restituie statului Ón care s-a comis infrac˛iunea dec‚t
onorariile exper˛ilor.
ARTICOLUL 23

Cheltuielile de urm„rire ∫i de executare, suportate de
statul de re∫edin˛„, nu vor fi restituite.

TITLUL V
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 24

Œn scopurile prezentei Conven˛ii:
a) expresia infrac˛iune rutier„ desemneaz„ orice
infrac˛iune prev„zut„ Ón lista intitulat„ îFondul comun de
infrac˛iuni rutiere“, anexat„ la prezenta Conven˛ie;
b) expresia statul Ón care s-a comis infrac˛iunea
desemneaz„ statul parte la prezenta Conven˛ie, pe
teritoriul c„ruia a fost comis„ o infrac˛iune rutier„;
c) expresia statul de re∫edin˛„ desemneaz„ statul parte
la prezenta Conven˛ie Ón care locuie∫te Ón mod obi∫nuit
autorul unei infrac˛iuni rutiere;
d) expresia reguli de circula˛ie desemneaz„ orice
reglementare ce prive∫te unul dintre obiectele men˛ionate
la pct. 4—7 din anexa nr. I la prezenta Conven˛ie, intitulat„
îFondul comun de infrac˛iuni rutiere“;
e) expresia hot„r‚re se aplic„ deciziilor pronun˛ate de
autorit„˛ile judiciare, inclusiv ordonan˛elor penale ∫i
amenzilor de Ómp„care;
f) expresia decizia administrativ„ desemneaz„ deciziile
pronun˛ate Ón anumite state de c„tre autorit„˛ile
administrative abilitate s„ pronun˛e pedepse prev„zute de
lege pentru reprimarea infrac˛iunilor rutiere.
ARTICOLUL 25

1. Anexa nr. I la prezenta Conven˛ie, intitulat„ îFondul
comun de infrac˛iuni rutiere“, este parte integrant„ a
acestei Conven˛ii.
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2. Fiecare parte contractant„ va putea, Ón orice
moment, printr-o notificare adresat„ Secretarului general
al Consiliului Europei, s„ fac„ cunoscute infrac˛iunile Ón
materie de circula˛ie rutier„, care nu sunt prev„zute Ón
anexa nr. I, pe care ea dore∫te s„ le supun„ aplic„rii
prezentei Conven˛ii, sau pe cele prev„zute Ón anexa nr. I
pe care ea dore∫te s„ le exclud„ de la aceast„ aplicare Ón
raporturile sale cu alte p„r˛i contractante.
3. Œn cazul ad„ug„rii, de c„tre o parte contractant„, a
unor noi infrac˛iuni la lista con˛inut„ Ón anexa nr. I la
prezenta Conven˛ie, celelalte p„r˛i contractante vor
notifica, dac„ este cazul, acordul lor Secretarului general al
Consiliului Europei. Aceste infrac˛iuni devin opozabile la 3
luni de la data notific„rii.
4. Œn cazul retragerii, de c„tre o parte contractant„, a
unor infrac˛iuni prev„zute Ón lista con˛inut„ Ón anexa nr. I
la prezenta Conven˛ie, notificarea men˛ionat„ la
paragraful 2 din prezentul articol va produce efecte, dac„
ea este f„cut„ cu ocazia semn„rii Conven˛iei sau a
depunerii instrumentului de ratificare, acceptare sau
aderare Ón momentul intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei; dac„
ea este f„cut„ ulterior, notificarea va produce efecte la 3
luni de la primirea sa de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei. Orice parte contractant„ va putea
invoca lipsa de reciprocitate.
5. O parte contractant„ va putea s„ declare c„ legisla˛ia
sa intern„ o oblig„ s„ supun„ aprob„rii organelor sale
legislative notificarea prev„zut„ la paragrafele 2 ∫i 3 ale
prezentului articol. Œn acest caz, ad„ugarea la lista
prev„zut„ Ón anexa nr. I nu va produce efecte, Ón ceea ce
prive∫te partea respectiv„, dec‚t atunci c‚nd va informa pe
Secretarul general al Consiliului Europei c„ o asemenea
aprobare a fost ob˛inut„.
ARTICOLUL 26

Prezenta Conven˛ie nu limiteaz„ competen˛a statului
de re∫edin˛„ Ón materie de urm„rire sau de executare, pe
care i-o confer„ legisla˛ia sa intern„.
ARTICOLUL 27

1. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante Ó∫i
Óntemeiaz„ rela˛iile pe o legisla˛ie uniform„ sau pe un
regim special de reciprocitate, ele vor avea dreptul s„-∫i
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reglementeze raporturile mutuale Ón materie, exclusiv Ón
baza acestor sisteme, Ón pofida dispozi˛iilor prezentei
Conven˛ii.
2. P„r˛ile contractante care vor exclude din raporturile
lor reciproce aplicarea prezentei Conven˛ii, conform
dispozi˛iilor prezentului articol, vor adresa Ón acest scop o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 28

Comitetul European pentru Problemele Criminale al
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentei
Conven˛ii ∫i va facilita, Ón m„sura Ón care va fi necesar,
reglementarea amiabil„ a oric„rei dificult„˛i care ar putea
s„ apar„ Ón executarea Conven˛iei.
ARTICOLUL 29

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„ sau
acceptat„. Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor
fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la 3 luni de la data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau
de acceptare.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat semnatar
care o va ratifica sau o va accepta ulterior, la 3 luni de la
data depunerii instrumentului de ratificare sau de
acceptare.
ARTICOLUL 30

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea
instrumentului de aderare la Secretarul general al
Consiliului Europei ∫i va produce efecte la 3 luni de la
data depunerii sale.
ARTICOLUL 31

1. Fiecare parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u
de ratificare de acceptare sau de aderare, s„ indice
teritoriul sau teritoriile c„rora li se va aplica prezenta
Conven˛ie.
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2. Oricare parte contractant„ poate, la data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare
ori Ón orice moment ulterior, s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, asupra oric„rui
alt teritoriu indicat Ón declara˛ie ∫i pentru care ea poart„
r„spunderea rela˛iilor interna˛ional sau pentru care ea este
abilitat„ s„-∫i asume angajamente interna˛ionale.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te fiecare
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 33.
ARTICOLUL 32

1. Orice parte contractant„ poate, Ón momentul
semn„rii sau Ón momentul depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aderare, s„ declare c„ va
recurge la una sau mai multe rezerve prev„zute Ón anexa
nr. II la prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte contractant„ poate retrage, Ón Óntregime
sau Ón parte, o rezerv„ formulat„ de ea Ón baza
paragrafului precedent, prin intermediul unei declara˛ii
adresate Secretarului general al Consiliului Europei, ∫i
care va produce efect de la data primirii sale.
3. Partea contractant„ care a formulat o rezerv„ cu
privire la o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu poate
pretinde unei alte p„r˛i s„ aplice aceast„ dispozi˛ie; totu∫i
ea poate, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„, s„
pretind„ aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care ea a
acceptat-o.
4. Orice parte contractant„ va putea, la momentul
semn„rii
prezentei
Conven˛ii
sau
depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de
aderare, printr-o notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, s„ fac„ cunoscut c„ ea consider„
ratificarea, acceptarea sau aderarea ca antren‚nd obliga˛ia,
conform dreptului interna˛ional, de a adopta m„surile
necesare Ón legisla˛ia na˛ional„ pentru punerea Ón aplicare
a prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 33

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare pe termen
nelimitat.
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2. Fiecare parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va produce efect la 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 34

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) fiecare semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare, sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 29;
d) orice declara˛ie ∫i notificare primite Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 15 paragraful 4, art. 19 paragraful 2,
art. 25 paragrafele 2, 3, 4 ∫i 5, art. 27 paragraful 2 ∫i ale
art. 32 paragraful 4;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 31 paragrafele 2 ∫i 3;
f) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 32 paragraful 1;
g) retragerea oric„rei rezerve, efectuat„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 32 paragraful 2;
h) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 33 ∫i data la care denun˛area va produce efecte.
ARTICOLUL 35

Prezenta Conven˛ie, precum ∫i declara˛iile ∫i
notific„rile pe care ea le autorizeaz„ nu se vor aplica dec‚t
infrac˛iunilor rutiere comise dup„ intrarea Ón vigoare a
acesteia Óntre p„r˛ile contractante interesate.
Drept pentru care, subsemna˛ii, autoriza˛i Ón mod
cuvenit Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg la 30 noiembrie 1964, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite o copie certificat„
fiec„rui stat semnatar ∫i aderent.
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ANEXA Nr. 1
FONDUL COMUN AL INFRACﬁIUNILOR RUTIERE
1. Uciderea involuntar„ sau v„t„m„rile involuntare,
cauzate Ón domeniul circula˛iei rutiere.
2. P„r„sirea locului accidentului, adic„ Ónc„lcarea
obliga˛iilor ce revin conduc„torilor auto ca urmare a unui
accident de circula˛ie.
3. Conducerea unui vehicul de c„tre o persoan„:
a) Ón stare de ebrietate sau sub influen˛a alcoolului;
b) sub influen˛a stupefiantelor sau a produselor av‚nd
efecte analoage;
c) inapt„, ca urmare a unei oboseli excesive.
4. Conducerea unui vehicul cu motor, f„r„ asigurare Ón
ceea ce prive∫te responsabilitatea civil„ pentru pagubele
cauzate ter˛ilor ca urmare a folosirii acestui vehicul.
5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al
autorit„˛ii privind circula˛ia rutier„.
6. Nerespectarea regulilor privind:
a) viteza vehiculelor;
b) pozi˛ia vehiculelor Ón mi∫care ∫i sensul deplas„rii
lor, Ónt‚lnirea cu vehicule din sens opus, dep„∫irea,
schimbarea de direc˛ie ∫i trecerea pasajelor de nivel;
c) prioritatea de trecere;
d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum
ar fi cele ale pompierilor, ambulan˛ele, vehiculele de
poli˛ie;
e) nerespectarea semnalelor ∫i marcajelor rutiere, Ón
special a semnului îStop“;
f) sta˛ionarea ∫i oprirea vehiculelor;
g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de
vehicule pe unele c„i rutiere, Ón special datorit„ greut„˛ii
sau dimensiunilor lor;
h) echipamentul de securitate al vehiculelor ∫i al
Ónc„rc„turii lor;
i) semnalizarea vehiculelor ∫i a Ónc„rc„turii lor;
j) sistemul de lumin„ al vehiculelor ∫i folosirea
farurilor;
k) Ónc„rc„tura ∫i capacitatea vehiculelor;
l) Ónmatricularea vehiculelor, pl„cile de Ónmatriculare
∫i semnul distinctiv al ˛„rii de Ónmatriculare.
7. Conducere f„r„ permis de circula˛ie valabil.
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ANEXA Nr. II
1. Orice parte contractant„ poate s„ declare c„ Ó∫i
rezerv„ dreptul de a face cunoscut:
a) c„ ea nu accept„ titlul III sau c„ ea Ól accept„ numai
Ón privin˛a anumitor categorii de pedepse sau m„suri de
executare;
b) c„ ea nu accept„ art. 6 sau c„ ea nu accept„ dec‚t
anumite dispozi˛ii ale acestui articol.
2. Orice parte contractant„ poate s„ declare c„, pentru
motive de ordin constitu˛ional, nu poate primi cereri de
urm„rire dec‚t Ón cazurile prev„zute Ón legisla˛ia sa intern„.

Seria Tratatelor europene nr. 70

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PRIVIND RECUNOA™TEREA INTERNAﬁIONAL√ A
HOT√R¬RILOR JUDEC√TORE™TI ŒN MATERIE PENAL√*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ lupta Ómpotriva criminalit„˛ii, ale c„rei
efecte se manifest„ din ce Ón ce mai mult dincolo de
froniterele unei ˛„ri, impune pe plan interna˛ional
folosirea unor mijloace moderne ∫i eficiente,
Convinse de necesitatea de a se urma o politic„ penal„
comun„ tinz‚nd la protejarea societ„˛ii,
*

Adoptat„ la Haga la 28 mai 1970. A intrat Ón vigoare 26 iulie 1974.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin O.G. nr. 90 din 30 august 1999, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I nr. 421 din 31 august 1999, aprobat„ prin Legea
nr. 35 din 12 aprilie 2000, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 158 din
17 aprilie 2000.
Rom‚nia a formulat urm„toarele declara˛ii:
Œn baza art. 19 paragraful 2:
F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 19 paragraful 1, cererile formulate Ón temeiul
prezentei Conven˛ii ∫i documentele anexate vor fi trimise autorit„˛ilor rom‚ne, Ónso˛ite de o
traducere Ón limba francez„ sau englez„.
Œn baza art. 61 paragraful 1:
(1) Rom‚nia va refuza executarea unei sanc˛iuni, dac„ apreciaz„ c„ aceasta prive∫te o
infrac˛iune de ordin religios — anexa nr. 1 lit. a).
(2) Rom‚nia va refuza executarea unei sanc˛iuni penale pronun˛ate pentru fapte care, Ón
temeiul legii sale interne, ar fi de competen˛a exclusiv„ a unei autorit„˛i administrative —
anexa nr. 1 lit. b).
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Con∫tiente de necesitatea de a respecta demnitatea
uman„ ∫i de a favoriza reabilitarea delincven˛ilor,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o mai str‚ns„ uniune Óntre membrii s„i,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:

TITLUL I
DEFINIﬁII
ARTICOLUL 1

Œn Ón˛elesul prezentei Conven˛ii, expresia:
a) hot„r‚re represiv„ european„ desemneaz„ orice
hot„r‚re definitiv„ pronun˛at„ de o jurisdic˛ie represiv„ a
unui stat contractant, ca urmare a unei ac˛iuni penale;
b) infrac˛iune cuprinde, Ón afar„ de faptele constituind
infrac˛iuni penale, pe cele care sunt vizate de dispozi˛iile
legale men˛ionate Ón anexa nr. 2, cu condi˛ia ca, dac„
aceste dispozi˛ii dau competen˛„ unei autorit„˛i administrative,
cel interesat s„ aib„ posibilitatea de a aduce cauza Ón fa˛a
unei instan˛e jurisdic˛ionale;
c) condamnare Ónseamn„ pronun˛area unei sanc˛iuni;
d) sanc˛iune desemneaz„ orice pedeaps„ ∫i m„sur„
aplicate unei persoane ca urmare a unei infrac˛iuni ∫i
pronun˛ate Ón mod expres printr-o hot„r‚re represiv„
european„ sau printr-o ordonan˛„ penal„;
e) dec„dere desemneaz„ orice privare sau suspendare a
unui drept, orice interdic˛ie sau incapacitate;
f) hot„r‚re Ón lips„ desemneaz„ orice hot„r‚re
considerat„ astfel potrivit paragrafului 2 al art. 21;
g) ordonan˛„ penal„ desemneaz„ oricare dintre
hot„r‚rile pronun˛ate Óntr-un alt stat contractant,
men˛ionate Ón anexa nr. 3.

TITLUL II
EXECUTAREA HOT√R¬RILOR REPRESIVE EUROPENE
SECﬁIUNEA 1
Dispozi˛ii generale
(a) Condi˛ii generale de executare
ARTICOLUL 2

Prezentul titlu este aplicabil:
a) sanc˛iunilor privative de libertate;
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b) amenzilor sau confisc„rilor;
c) dec„derilor.
ARTICOLUL 3

1. Œn cazurile ∫i Ón condi˛iile prev„zute Ón prezenta
Conven˛ie fiecare stat contractant are competen˛a s„
procedeze la executarea unei sanc˛iuni pronun˛ate Óntr-unul
din celelalte state contractante ∫i care este executorie Ón
acel stat.
2. Aceast„ competen˛„ nu pote fi exercitat„ dec‚t ca
urmare a unei cereri de executare, prezentat„ de cel„lalt
stat contractant.
ARTICOLUL 4

1. O sanc˛iune nu poate fi pus„ Ón executare de c„tre
un alt stat contractant dec‚t dac„, potrivit legii acestuia,
fapta pentru care s-a pronun˛at sanc˛iunea ar fi constituit,
Ón cazul Ón care a fost s„v‚r∫it„ Ón acest stat, o infrac˛iune
∫i autorul ar fi fost sanc˛ionabil.
2. Dac„ prin condamnare sunt reprimate mai multe
infrac˛iuni dintre care unele nu Óntrunesc condi˛iile
prev„zute la paragraful 1, statul de condamnare indic„
partea din sanc˛iune aplicabil„ infrac˛iunilor care
Óntrunesc aceste condi˛ii.
ARTICOLUL 5

Statul de condamnare nu poate cere executarea unei
sanc˛iuni unui alt stat contractant dec‚t dac„ una sau mai
multe dintre urm„toarele condi˛ii sunt Óndeplinite:
a) dac„ condamnatul are re∫edin˛a sa obi∫nuit„ Ón
cel„lalt stat;
b) dac„ executarea sanc˛iunii Ón cel„lalt stat este
susceptibil„ s„ amelioreze posibilit„˛ile de reintegrare
social„ a condamnatului;
c) dac„ este vorba de o sanc˛iune privativ„ de libertate
care ar putea fi executat„ Ón cel„lalt stat, Ón continuarea
unei alte sanc˛iuni privative de libertate pe care
condamnatul o execut„ sau urmeaz„ s„ o execute Ón acest
stat;
d) dac„ cel„lalt stat este statul de origine al condamnatului
∫i s-a declarat deja c„ este gata s„ preia executarea acestei
sanc˛iuni;
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e) dac„ apreciaz„ c„ nu este Ón m„sur„ s„ asigure el
Ónsu∫i executarea sanc˛iunii, chiar recurg‚nd la extr„dare,
iar cel„lalt stat are aceast„ posibilitate.
ARTICOLUL 6

Executarea cerut„ Ón condi˛iile stabilite prin
dispozi˛iile precedente nu poate fi refuzat„ Ón Óntregime
sau Ón parte dec‚t Ón unul dintre urm„toarele cazuri:
a) dac„ executarea ar fi contrar„ principiilor
fundamentale ale ordinii de drept a statului solicitat;
b) dac„ statul solicitat consider„ c„ infrac˛iunea
reprimat„ prin condamnare Ómbrac„ un caracter politic
sau este vorba de o infrac˛iune pur militar„;
c) dac„ statul solicitat consider„ c„ exist„ motive
serioase de a se crede c„ respectiva condamnare a fost
provocat„ sau agravat„ din considerente de ras„, religie,
cet„˛enie sau opinie politic„;
d) dac„ executarea este contrar„ angajamentelor
interna˛ionale ale statului solicitat;
e) dac„ fapta constituie obiect de urm„rire Ón statul
solicitat sau dac„ acesta hot„r„∫te s„ Ónceap„ urm„rirea;
f) dac„ autorit„˛ile competente ale statului solicitat au
hot„r‚t s„ nu Ónceap„ urm„rirea sau s„ Ónceteze urm„rirea
pe care au exercitat-o pentru aceea∫i fapt„;
g) dac„ fapta a fost s„v‚r∫it„ Ón afara teritoriului
statului solicitant;
h) dac„ statul solicitat nu este Ón m„sur„ s„ pun„ Ón
executare sanc˛iunea;
i) dac„ cererea este Óntemeiat„ pe art. 5 lit. e) ∫i nici
una dintre celelalte condi˛ii prev„zute de acest articol nu
este Óndeplinit„;
j) dac„ statul solicitat consider„ c„ statul solicitant este
Ón m„sur„ s„ asigure el Ónsu∫i executarea sanc˛iunii;
k) dac„, din cauza v‚rstei sale Ón momentul s„v‚r∫irii
faptei, condamnatul nu ar putea fi urm„rit Ón statul
solicitat;
l) dac„ sanc˛iunea este prescris„ potrivit legii statului
solicitat;
m) Ón m„sura Ón care prin hot„r‚re se pronun˛„ o
dec„dere.
ARTICOLUL 7

Nu se poate da curs unei cereri de executare dac„
aceasta contravine principiilor recunoscute prin
dispozi˛iile titlului III — sec˛iunea 1.
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(b) Efecte ale transmiterii execut„rii
ARTICOLUL 8

Pentru aplicarea prevederilor lit. c) a art. 6 ∫i a rezervei
men˛ionate Ón anexa nr. 1, actele de Óntrerupere sau de
suspendare a prescrip˛iei, Óndeplinite Ón mod valabil de
autorit„˛ile statului de condamnare, sunt considerate Ón
statul solicitat ca produc‚nd acela∫i efect Ón ceea ce prive∫te
aprecierea prescrip˛iei potrivit dreptului stat.
ARTICOLUL 9

1. Condamnatul de˛inut Ón statul solicitant, care va fi
predat statului solicitat Ón scopul execut„rii pedepsei, nu va
fi nici urm„rit, nici judecat, nici de˛inut Ón vederea
execut„rii unei pedepse sau m„suri de siguran˛„, nici supus
vreunei alte restric˛ii a libert„˛ii sale individuale pentru
vreo fapt„ anterioar„ pred„rii, alta dec‚t cea care a motivat
condamnarea de executat, Ón afara urm„toarelor cazuri:
a) c‚nd statul care l-a predat consimte la aceasta. Œn
acest scop se va prezenta o cerere, Ónso˛it„ de toate actele
utile ∫i de un proces-verbal judiciar Ón care se
consemneaz„ orice declara˛ie f„cut„ de condamnat. Acest
consim˛„m‚nt va fi dat atunci c‚nd infrac˛iunea pentru
care este cerut ar putea da loc la extr„dare potrivit legii
statului solicitant al execut„rii sau c‚nd extr„darea nu ar fi
exclus„ dec‚t motivat de cuantumul pedepsei;
b) c‚nd, av‚nd posibilitatea s„ o fac„, condamnatul nu
a p„r„sit, Ón cele 45 de zile urm„toare eliber„rii sale
definitive, teritoriul statului c„ruia i-a fost predat sau dac„
s-a Ónapoiat acolo dup„ ce l-a p„r„sit.
2. Totu∫i statul solicitat pentru executare va putea lua
m„surile necesare Ón vederea, pe de o parte, a unei
eventuale retrimiteri din teritoriul s„u, pe de alt„ parte, a
Óntreruperii prescrip˛iei potrivit legisla˛iei sale, inclusiv
recursul la o procedur„ Ón lips„.
ARTICOLUL 10

1. Executarea este guvernat„ de legea statului solicitat
∫i numai acest stat este competent s„ ia toate hot„r‚rile
corespunz„toare, Óndeosebi Ón ceea ce prive∫te eliberarea
condi˛ionat„.
2. Numai statul solicitant are dreptul s„ statueze
asupra oric„rei forme de recurs viz‚nd revizuirea
condamn„rii.
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3. Oricare dintre cele dou„ state poate s„ exercite
dreptul de amnistie sau de gra˛iere.
ARTICOLUL 11

1. De Óndat„ ce statul de condamnare a prezentat
cererea de executare, el nu mai poate pune Ón executare
sanc˛iunea care formeaz„ obiectul cererii. Totu∫i statul de
condamnare poate pune Ón executare o sanc˛iune privativ„
de libertate atunci c‚nd condamnatul se afl„ deja de˛inut
pe teritoriul acestui stat, Ón momentul prezent„rii cererii.
2. Statul solicitant Ó∫i recap„t„ dreptul de executare:
a) dac„ Ó∫i retrage cererea mai Ónainte ca statul solicitat
s„ Ól fi informat despre inten˛ia sa de a da curs cererii;
b) dac„ statul solicitat Ól informeaz„ despre refuzul s„u
de a da curs cererii;
c) dac„ statul solicitat renun˛„ Ón mod expres la
dreptul s„u de executare. Renun˛area nu poate avea loc
dec‚t dac„ cele dou„ state interesate consimt la aceasta sau
dac„ executarea nu mai este posibil„ Ón statul solicitat. Ea
este, Ón acest din urm„ caz, obligatorie, dac„ statul
solicitant a cerut-o.
ARTICOLUL 12

1. Autorit„˛ile competente ale statului solicitat trebuie
s„ pun„ cap„t execut„rii de Óndat„ ce au cuno∫tin˛„ despre
o gra˛iere, amnistie, o cale de atac viz‚nd revizuirea sau
despre orice alt„ hot„r‚re av‚nd ca efect Ónl„turarea
caracterului executoriu al sanc˛iunii. Se procedeaz„ tot
astfel Ón cazul execut„rii unei amenzi, c‚nd condamnatul a
pl„tit-o autorit„˛ii competente a statului solicitant.
2. Statul solicitant informeaz„, f„r„ Ónt‚rziere, statul
solicitat despre orice hot„r‚re sau orice alt act de
procedur„ intervenit pe teritoriul s„u, care, potrivit
paragrafului precedent, pun cap„t dreptului de executare.
(c) Dispozi˛ii diverse
ARTICOLUL 13

1. Tranzitul pe teritoriul unui stat contractant al unei
persoane care este de˛inut„ ∫i trebuie s„ fie transferat„
spre un stat contractant ter˛, Ón temeiul prezentei
Conven˛ii, se acord„ la cererea statului unde aceast„
persoan„ este de˛inut„. Statul de tranzit poate pretinde s„
primeasc„ orice document relevant, Ónainte de a lua o
hot„r‚re asupra cererii. Persoana transferat„ trebuie s„
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r„m‚n„ Ón deten˛ie pe teritoriul statului de tranzit, Ón
afar„ de cazul Ón care statul de unde persoana este
transferat„ nu cere punerea acesteia Ón libertate.
2. Œn afara cazurilor Ón care transferul este cerut
potrivit art. 34, oricare stat contractant poate refuza s„
acorde tranzitul:
a) pentru unul dintre motivele prev„zute la art. 6
lit. b) ∫i c);
b) dac„ persoana Ón cauz„ este unul dintre resortisan˛ii
s„i.
3. Œn cazul Ón care se folose∫te calea aerian„, se face
aplicarea urm„toarelor dispozi˛ii;
a) atunci c‚nd nici o aterizare nu este prev„zut„, statul
de unde persoana urmeaz„ s„ fie transferat„ poate
Ón∫tiin˛a statul peste al c„rui teritoriu se va zbura c„
persoana Ón cauz„ este transferat„ Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii. Œn caz de aterizare for˛at„ aceast„ notificare
produce efectele cererii de arestare provizorie men˛ionate
la art. 32 paragraful 2 ∫i trebuie s„ se fac„ o cerere
formal„ de tranzit corespunz„toare;
b) c‚nd se prevede o aterizare, se va face o cerere
formal„ de tranzit.
ARTICOLUL 14

Statele contractante renun˛„ s„ pretind„ unul de la
cel„lalt rambursarea cheltuielilor rezult‚nd din aplicarea
prezentei Conven˛ii.
SECﬁIUNEA a 2-a
Cereri de executare
ARTICOLUL 15

1. Cererile prev„zute prin prezenta Conven˛ie se fac Ón
scris. Ele sunt adresate, ca toate comunic„rile necesare
aplic„rii prezentei Conven˛ii, fie de c„tre Ministerul
Justi˛iei al statului solicitat, fie, Ón temeiul unui acord Óntre
statele contractante interesate, direct prin autorit„˛ile
statului solicitant c„tre autorit„˛ile statului solicitat ∫i
retrimise pe aceea∫i cale.
2. Œn caz de urgen˛„, cererile ∫i comunic„rile vor putea
fi transmise prin intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale
de Poli˛ie Criminal„ (INTERPOL).
3. Orice stat contractant va putea, prin declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„
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fac„ cunoscut c„ Ón˛elege s„ deroge de la regulile de
transmitere enun˛ate la paragraful 1 al prezentului articol.
ARTICOLUL 16

Cererea de executare este Ónso˛it„ de original sau de o
copie certificat„ conform„ hot„r‚rii a c„rei executare se
cere, precum ∫i de toate documentele folositoare.
Originalul sau o copie certificat„ conform„ Óntregului
dosar penal sau a unei p„r˛i a acestuia se va transmite
statului solicitat, la cererea acestuia. Caracterul executoriu
al sanc˛iunii se certific„ de autoritatea competent„ a
statului solicitant.
ARTICOLUL 17

Dac„ statul solicitat consider„ c„ informa˛iile
comunicate de statul solicitant sunt insuficiente pentru a-i
permite s„ aplice prezenta Conven˛ie, el va cere
completarea informa˛iilor necesare. El poate fixa un
termen pentru ob˛inerea acestor informa˛ii.
ARTICOLUL 18

1. Autorit„˛ile statului solicitat vor informa, f„r„
Ónt‚rziere, pe cele ale statului solicitant despre urmarea
care a fost dat„ cererii de executare.
2. Dac„ este cazul, autorit„˛ile statului solicitat remit
celor ale statului solicitant un document certific‚nd c„
sanc˛iunea a fost executat„.
ARTICOLUL 19

1. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2 al
prezentului articol, nu poate fi pretins„ traducerea
cererilor ∫i pieselor-anexe.
2. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ Ó∫i rezerve
facultatea de a pretinde ca cererile ∫i actele anexate s„ Ói
fie adresate Ónso˛ite fie de o traducere Ón propria sa limb„,
fie de o traducere Ón oricare dintre limbile oficiale ale
Consiliului Europei sau Ón acea limb„ pe care el o va
indica. Celelalte state pot aplica regula reciprocit„˛ii.
3. Prezentul articol nu aduce atingere dispozi˛iilor
referitoare la traducerea cererilor ∫i pieselor anexate la
acordurile sau aranjamentele Ón vigoare ori care urmeaz„
s„ intervin„ Óntre dou„ sau mai multe state contractante.
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ARTICOLUL 20

Piesele ∫i documentele transmise Ón aplicarea
prezentei Conven˛ii sunt scutite de legalizare.
SECﬁIUNEA a 3-a
Hot„r‚ri Ón lips„ ∫i ordonan˛e penale
ARTICOLUL 21

1. Sub rezerva dispozi˛iilor contrare cuprinse Ón
prezenta Conven˛ie, executarea hot„r‚rilor pronun˛ate Ón
lips„ ∫i a ordonan˛elor penale este supus„ acelora∫i reguli
ca pentru celelalte hot„r‚ri.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, se
consider„ hot„r‚re lips„, Ón Ón˛elesul prezentei Conven˛ii,
orice hot„r‚re pronun˛at„ de o jurisdic˛ie represiv„ a unui
stat contractant ca urmare a unei ac˛iuni penale, atunci
c‚nd condamnatul nu s-a Ónf„˛i∫at personal Ón ∫edin˛„.
3. F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 25
paragraful 2, ale art. 26 paragraful 2 ∫i ale art. 29, se
consider„ contradictorie:
a) orice hot„r‚re Ón lips„ ∫i orice ordonan˛„ penal„,
confirmate sau pronun˛ate ca urmare a opozi˛iei
condamnatului Ón statul de condamnare;
b) orice hot„r‚re dat„ Ón lips„, Ón apel, cu condi˛ia ca
apelul Ómpotriva hot„r‚rii primei instan˛e s„ fi fost
introdus de c„tre condamnat.
ARTICOLUL 22

Hot„r‚rea dat„ Ón lips„ ∫i ordonan˛a penal„, care nu au
f„cut Ónc„ obiectul unei opozi˛ii sau al unei alte c„i de
atac, pot fi trimise statului solicitat de Óndat„ ce sunt
pronun˛ate, spre notificare ∫i eventual„ executare.
ARTICOLUL 23

1. Dac„ statul solicitat consider„ c„ este cazul s„ dea
urmare cererii de executare a unei hot„r‚ri Ón lips„ sau a
unei ordonan˛e penale, el va lua m„suri s„ i se notifice
condamnatului personal hot„r‚rea pronun˛at„ Ón statul
solicitant.
2. Œn activul de notificare trimis condamnatului se va
pune Ón vedere acestuia c„:
a) o cerere de executare a fost prezentat„ potrivit
prezentei Conven˛ii;
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b) singura cale de atac care Ói este accesibil„ este
opozi˛ia prev„zut„ la art. 24;
c) declararea opozi˛iei urmeaz„ a fi f„cut„ la
autoritatea ce Ói este desemnat„ ∫i c„ aceast„ declarare este
supus„, pentru a fi primit„, condi˛iilor cerute de art. 24,
precum ∫i c„ poate cere s„ fie judecat de c„tre autorit„˛ile
statului de condamnare;
d) pentru realizarea scopului acestei Conven˛ii, Ón lipsa
oric„rei opozi˛ii Ón cadrul termenului prev„zut, hot„r‚rea
va fi considerat„ c„ a fost pronun˛at„ cu audierea
acuzatului.
3. O copie de pe actul de notificare va fi adresat„ f„r„
Ónt‚rziere autorit„˛ii care a cerut executarea.
ARTICOLUL 24

1. De Óndat„ ce hot„r‚rea a fost notificat„ potrivit
prevederilor art. 23, singura cale de atac deschis„
condamnatului este opozi˛ia. Aceast„ opozi˛ie este supus„,
la alegerea condamnatului, fie jurisdic˛iei competente a
statului solicitant, fie celei a statului solicitat. Dac„
condamnatul nu Ó∫i exprim„ op˛iunea, opozi˛ia este supus„
jurisdic˛iei competente a statului solicitat.
2. Œn ambele cazuri prev„zute la paragraful precedent
opozi˛ia este primit„, dac„ este f„cut„ prin declara˛ie
adresat„ autorit„˛ii competente a statului solicitat, Ón
termen de 30 de zile din ziua notific„rii. Termenul se
calculeaz„ potrivit prevederilor Ón materie existente Ón
legea statului solicitat. Autoritatea competent„ a acestui
stat Ón∫tiin˛eaz„ de Óndat„ autoritatea care a f„cut cererea
de executare.
ARTICOLUL 25

1. Dac„ opozi˛ia se judec„ Ón statul solicitant,
condamnatul este citat s„ se prezinte Ón acest stat la
∫edin˛a fixat„ pentru o nou„ examinare a pricinii. Aceast„
cita˛ie i se va notifica personal cu cel pu˛in 21 de zile
Ónainte de aceast„ nou„ examinare. Acest termen poate fi
redus, cu consim˛„m‚ntul condamnatului. Noua
examinare va avea loc Ón fa˛a judec„torului competent al
statului solicitant ∫i potrivit procedurii acestui stat.
2. Dac„ condamnatul nu se prezint„ Ón persoan„ sau
nu este reprezentat potrivit legii statului solicitant,
judec„torul declar„ opozi˛ia f„r„ valoare, iar hot„r‚rea sa
este comunicat„ autorit„˛ii competente a statului solicitat.
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La fel, c‚nd judec„torul declar„ opozi˛ia inadmisibil„. ™i
Óntr-un caz ∫i Ón cel„lalt, pentru realizarea scopului acestei
Conven˛ii, hot„r‚rea pronun˛at„ Ón lips„ sau ordonan˛a
penal„ se va considera c„ a fost pronun˛at„ cu audierea
acuzatului.
3. Dac„ condamnatul se prezint„ Ón persoan„ sau este
reprezentat potrivit legii statului solicitant ∫i dac„ opozi˛ia
este admisibil„, cererea de executare se consider„ f„r„
valoare.
ARTICOLUL 26

1. Dac„ opozi˛ia se judec„ Ón statul solicitat,
condamnatul va fi citat s„ se prezinte Ón acest stat la
∫edin˛a fixat„ pentru o nou„ examinare a cauzei. Aceast„
cita˛ie i se va notifica personal cu cel pu˛in 21 de zile
Ónainte de aceast„ nou examinare. Acest termen poate fi
redus cu consim˛„m‚ntul condamnatului. Noua examinare
are loc Ón fa˛a judec„torului competent al statului solicitat
∫i potrivit procedurii acestui stat.
2. Dac„ condamnatul nu se prezint„ Ón persoan„ sau
nu este reprezentat potrivit legii statului solicitat,
judec„torul declar„ opozi˛ia neavenit„. Œn acest caz, pentru
realizarea scopului prezentei Conven˛ii ∫i atunci c‚nd
judec„torul declar„ opozi˛ia inadmisibil„, hot„r‚rea
pronun˛at„ Ón lips„ sau ordonan˛a penal„ se consider„ c„ a
fost pronun˛at„ cu audierea acuzatului.
3. Dac„ condamnatul se prezint„ Ón persoan„ sau este
reprezentat potrivit legii statului solicitat ∫i dac„ opozi˛ia
este admisibil„, fapta se judec„ ca ∫i c‚nd ar fi fost
s„v‚r∫it„ Ón acest stat. Totu∫i nu se poate proceda la
examinare, dac„ prescrip˛ia ac˛iunii ar fi Ómplinit„.
Hot„r‚rea pronun˛at„ Ón statul solicitant se consider„ f„r„
valoare.
4. Orice act Ón vederea urm„ririi sau instruc˛iei,
Óndeplinit Ón statul de condamnare potrivit legilor ∫i
regulamentelor acolo Ón vigoare, are aceea∫i valoare Ón
statul solicitat ca ∫i c‚nd ar fi fost Óndeplinit de c„tre
autorit„˛ile acestui stat, f„r„ ca aceast„ asimilare s„ poat„
avea ca efect s„ confere actului respectiv o for˛„ probant„
mai mare dec‚t cea pe care o are Ón statul solicitant.
ARTICOLUL 27

Pentru introducerea opozi˛iei ∫i pentru procedura ce
urmeaz„ cel condamnat Ón lips„ sau prin ordonan˛„ penal„
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are dreptul s„ i se asigure, din oficiu, un ap„r„tor Ón
cazurile ∫i condi˛iile prev„zute de legea statului solicitat ∫i,
dac„ este cazul, a statului solicitant.
ARTICOLUL 28

Hot„r‚rile judec„tore∫ti pronun˛ate Ón temeiul art. 26
paragraful 3 ∫i executarea lor sunt supuse aplic„rii
exclusive a legii statului solicitat.
ARTICOLUL 29

Dac„ condamnatul Ón lips„ sau prin ordonan˛„ penal„
nu face opozi˛ie, hot„r‚rea se consider„ contradictorie
pentru aplicarea Ón Óntregime a prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 30

Dispozi˛iile legilor na˛ionale privitoare la restituirea Ón
Óntregime sunt aplicabile atunci c‚nd, pentru ra˛iuni
independente de voin˛a sa, condamnatul a omis s„
respecte termenele prev„zute la art. 24, 25 ∫i 26 sau s„ se
prezinte la ∫edin˛a fixat„ pentru noua examinare a cauzei.
SECﬁIUNEA a 4-a
M„suri provizorii
ARTICOLUL 31

Dac„ persoana judecat„ este prezent„ Ón statul
solicitant, dup„ ce a fost primit„ notificarea accept„rii
cererii acestui stat Ón vederea execut„rii unei hot„r‚ri
implic‚nd o privare de libertate, acest stat poate, dac„
consider„ necesar pentru a asigura executarea, s„ aresteze
aceast„ persoan„ Ón scopul de a o transfera potrivit
dispozi˛iilor art. 43.
ARTICOLUL 32

1. C‚nd statul solicitant a cerut executarea, statul
solicitat poate proceda la arestarea condamnatului:
a) dac„ legea statului solicitat autorizeaz„ deten˛ia
preventiv„ pentru acea infrac˛iune; ∫i
b) dac„ exist„ pericol de fug„ sau, Ón cazul unei
condamn„ri Ón lips„, pericol de ascundere sau de alterare
a probelor.
2. C‚nd statul solicitant Ó∫i anun˛„ inten˛ia de a cere
executarea, statul solicitat poate, la cererea statului
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solicitant, s„ procedeze la arestarea condamnatului, Ón
m„sura Ón care condi˛iile men˛ionate la lit. a) ∫i b) ale
paragrafului precedent sunt Óndeplinite. Aceast„ cerere
trebuie s„ men˛ioneze infrac˛iunea care a atras
condamnarea, data ∫i locul unde aceasta a fost s„v‚r∫it„,
precum ∫i semnalmentele, c‚t mai precise posibil, ale
condamnatului. Cererea trebuie, de asemenea, s„ cuprind„
o expunere succint„ a faptelor pe care se sprijin„
condamnarea.
ARTICOLUL 33

1. Deten˛ia este reglementat„ de legea statului solicitat
care determin„, de asemenea, condi˛iile Ón care persoana
arestat„ poate fi pus„ Ón libertate.
2. Deten˛ia ia sf‚r∫it Ón orice caz:
a) dac„ durata sa este egal„ cu cea a sanc˛iunii
privative de libertate pronun˛ate;
b) dac„ s-a procedat la arestare Ón aplicarea
prevederilor art. 32 paragraful 2 ∫i dac„ statul solicitat nu
a primit Ón termen de 18 zile, Óncep‚nd cu data arest„rii,
cererea Ónso˛it„ de documentele prev„zute la art. 16.
ARTICOLUL 34

1. Persoana de˛inut„ Ón statul solicitat Ón temeiul
art. 32 ∫i citat„ s„ se Ónf„˛i∫eze Ón ∫edin˛a tribunalului
competent al statului solicitant, conform prevederilor
art. 25, ca urmare a opozi˛iei pe care a f„cut-o, va fi
transferat„, Ón acest scop, pe teritoriul acestui din urm„
stat.
2. Deten˛ia persoanei transferate nu va fi men˛inut„ de
statul solicitant Ón cazurile prev„zute la art. 33 paragraful
2 lit. a) sau dac„ statul solicitant nu cere executarea noii
condamn„ri. Persoana transferat„ este retrimis„ Ón cel mai
scurt termen Ón statul solicitat, Ón afar„ de cazul Ón care nu
este pus„ Ón libertate.
ARTICOLUL 35

1. O persoan„ citat„ Ónaintea unui tribunal competent
al statului solicitant, ca urmare a opozi˛iei pe care a
f„cut-o, nu va fi nici urm„rit„, nici judecat„, nici de˛inut„
Ón vederea execut„rii unei pedepse sau m„suri de
siguran˛„, nici supus„ oric„rei alte restric˛ii a libert„˛ii sale
individuale pentru vreo fapt„ anterioar„ plec„rii sale de pe
teritoriul statului solicitat ∫i nemen˛ionat„ Ón cita˛ie, Ón
afar„ de cazul Ón care aceast„ persoan„ consimte Ón mod

605

expres, Ón scris. Œn cazul prev„zut la art. 34 paragraful 1, o
copie de pe declara˛ia de consim˛„m‚nt se va transmite
statului de unde persoana a fost transferat„.
2. Efectele prev„zute la paragraful precedent Ónceteaz„
atunci c‚nd persoana citat„, av‚nd posibilitatea s„ o fac„,
nu a p„r„sit teritoriul statului solicitant Ón termen de
15 zile de la data hot„r‚rii care s-a pronun˛at Ón urma
∫edin˛ei la care s-a Ónf„˛i∫at sau dac„ s-a reÓntors, f„r„ s„ fi
fost din nou citat„, dup„ ce a p„r„sit teritoriul.
ARTICOLUL 36

1. C‚nd statul solicitant a cerut executarea unei
confisc„ri, statul solicitat poate proceda la sechestru
provizoriu, dac„ legea sa prevede sechestrul pentru
asemenea fapte.
2. Sechestrul este guvernat de legea statului solicitat,
iar aceasta determin„, de asemenea, condi˛iile Ón care
sechestrul poate fi ridicat.
SECﬁIUNEA a 5-a
Executarea sanc˛iunilor
(a) Clauze generale
ARTICOLUL 37

Executarea unei sanc˛iuni pronun˛ate Ón statul
solicitant nu poate avea loc Ón statul solicitat dec‚t Ón
temeiul unei hot„r‚ri a judec„torului acestui stat. Oricare
stat contractant poate totu∫i s„ abiliteze alte autorit„˛i
pentru a lua asemenea hot„r‚ri numai Ón cazul execut„rii
unei amenzi sau a unei confisc„ri ∫i dac„ Ómpotriva
acestor hot„r‚ri este prev„zut„ o cale de atac judiciar„.
ARTICOLUL 38

Cauza este adus„ Ónaintea judec„torului sau autorit„˛ii
desemnate Ón temeiul art. 37, dac„ statul solicitat
consider„ c„ este cazul s„ dea curs cererii de executare.
ARTICOLUL 39

1. Œnainte de a lua o hot„r‚re asupra cererii de
executare, judec„torul va da condamnatului posibilitatea
de a-∫i prezenta punctul de vedere. Dac„ condamnatul
cere, el este ascultat fie prin comisie rogatorie, fie
personal, Ónaintea judec„torului. Audierea Ón persoan„ este
dispus„ ca urmare a cererii exprese a condamnatului.
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2. Totu∫i judec„torul poate, dac„ condamnatul care a
cerut s„ se Ónf„˛i∫eze personal este de˛inut Ón statul
solicitant, s„ se pronun˛e Ón lipsa acestuia asupra
accept„rii cererii de executare. Œn acest caz hot„r‚rea
privind substituirea sanc˛iunii, prev„zut„ la art. 44, se
am‚n„ p‚n„ ce condamnatul, ca urmare a transferului s„u
Ón statul solicitat, va avea posibilitatea s„ compar„ Ón fa˛a
judec„torului.
ARTICOLUL 40

1. Judec„torul sesizat cu pricina sau, Ón cazurile
prev„zute la art. 37, autoritatea desemnat„ Ón temeiul
aceluia∫i articol, se va asigura c„:
a) sanc˛iunea a c„rei executare se cere a fost aplicat„
printr-o hot„r‚re represiv„ european„;
b) sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la art. 4;
c) nu este Óndeplinit„ condi˛ia prev„zut„ la art. 6 lit. a)
sau aceasta nu se opune execut„rii;
d) executarea nu este Ón contradic˛ie cu art. 7;
e) Ón cazul unei condamn„ri Ón lips„ sau a unei
ordonan˛e penale, condi˛iile men˛ionate la sec˛iunea a 3-a
a acestui titlu sunt Óndeplinite.
2. Orice stat contractant este liber s„ Ómputerniceasc„
judec„torul sau autoritatea desemnat„ Ón temeiul art. 37
cu examinarea altor condi˛ii de executare prev„zute prin
prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 41

Trebuie s„ se prevad„ o cale de atac Ómpotriva
hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate Ón temeiul prezentei
sec˛iuni, Ón vederea execut„rii cerute, sau Ómpotriva celor
pronun˛ate Óntr-o cale de atac Ómpotriva unei decizii a
autorit„˛ii administrative desemnate Ón temeiul art. 37.
ARTICOLUL 42

Statul solicitat este legat de constatarea faptelor, Ón
m„sura Ón care acestea sunt expuse Ón hot„r‚re sau Ón
m„sura Ón care aceasta se Óntemeiaz„ implicit pe ele.
(b) Clauze specifice execut„rii sanc˛iunilor privative de
libertate
ARTICOLUL 43

Dac„ condamnatul este de˛inut Ón statul solicitant, el
trebuie, Ón afara unor dispozi˛ii contrare ale legii acestui
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stat, s„ fie transferat Ón statul solicitat de Óndat„ ce statul
solicitant a fost informat despre acceptarea cererii de
executare.
ARTICOLUL 44

1. C‚nd cererea de executare este primit„, judec„torul
va substitui sanc˛iunii privative de libertate pronun˛ate de
statul solicitant o sanc˛iune prev„zut„ de propria sa lege
pentru aceea∫i fapt„. Aceast„ sanc˛iune poate, Ón limitele
indicate la paragraful 2, s„ fie de alt„ natur„ sau durat„
dec‚t cea pronun˛at„ Ón statul solicitant. Dac„ aceast„ din
urm„ sanc˛iune este mai mic„ dec‚t minimul pe care legea
statului solicitat Ól Óng„duie a fi pronun˛at, judec„torul nu
va fi legat de acest minim ∫i va aplica o sanc˛iune
corespunz„toare sanc˛iunii pronun˛ate Ón statul solicitant.
2. C‚nd stabile∫te sanc˛iunea, judec„torul nu poate
agrava situa˛ia penal„ a condamnatului rezultat„ din
hot„r‚rea pronun˛at„ Ón statul solicitant.
3. Orice parte a sanc˛iunii pronun˛at„ Ón statul
solicitant ∫i orice perioad„ de deten˛ie provizorie,
executat„ de condamnat dup„ condamnare, se deduc
integral. Tot astfel se va proceda Ón ceea ce prive∫te
perioada de de˛inere preventiv„ executat„ de condamnat
Ón statul solicitant, Ónainte de condamnarea sa, Ón m„sura
Ón care aceast„ obliga˛ie decurge din legea acestui stat.
4. Orice stat contractant poate, Ón orice moment, s„
depun„ pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei
o declara˛ie care Ói confer„, Ón temeiul prezentei Conven˛ii,
dreptul de a executa o sanc˛iune privativ„ de libertate de
aceea∫i natur„ cu cea pronun˛at„ Ón statul solicitant, chiar
dac„ durata acesteia dep„∫e∫te maximul prev„zut Ón legea
sa na˛ional„ pentru o sanc˛iune de aceast„ natur„. Totu∫i
aceast„ regul„ nu se poate aplica dec‚t Ón cazurile Ón care
legea na˛ional„ a acestui stat permite s„ se pronun˛e,
pentru aceea∫i fapt„, o sanc˛iune care are cel pu˛in aceea∫i
durat„ cu cea pronun˛at„ Ón statul solicitant, dar care este
de o natur„ mai sever„. Sanc˛iunea aplicat„ potrivit
prezentului paragraf poate, dac„ durata ∫i finalitatea sa o
cer, s„ fie executat„ Óntr-un stabiliment penitenciar
destinat execut„rii unor sanc˛iuni de alt„ natur„.
(c) Clauze specifice execut„rii amenzilor sau confisc„rilor
ARTICOLUL 45

1. C‚nd cererea de executare a unei amenzi sau a
confisc„rii unei sume de bani este admis„, judec„torul sau
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autoritatea desemnat„ Ón temeiul art. 37 schimb„
cuantumul acesteia Ón unit„˛ile monetare ale statului
solicitat, aplic‚nd paritatea de schimb Ón vigoare Ón
momentul Ón care s-a pronun˛at hot„r‚rea. El determin„
astfel cuantumul amenzii sau al sumei de confiscat, f„r„ s„
poat„ totu∫i dep„∫i maximul fixat prin legea acestui stat
pentru o astfel de fapt„.
2. Totu∫i judec„torul sau autoritatea desemnat„ Ón
temeiul art. 37 este liber s„ men˛in„, p‚n„ la nivelul
cuantumului pronun˛at Ón statul solicitant, condamnarea
la amend„ sau la confiscare, c‚nd aceast„ sanc˛iune nu
este prev„zut„ pentru aceea∫i fapt„ prin legea statului
solicitat, dar aceasta Óng„duie pronun˛area unor sanc˛iuni
mai grave. Tot astfel se procedeaz„ c‚nd sanc˛iunea
pronun˛at„ de statul solicitant dep„∫e∫te cuantumul
prev„zut prin legea statului solicitat pentru aceea∫i fapt„,
dar aceast„ lege Óng„duie s„ se pronun˛e sanc˛iuni mai
grave.
3. Toate Ónlesnirile de plat„ Ón leg„tur„ fie cu
termenul, fie cu e∫alonarea v„rs„mintelor, acordate de
statul solicitant, vor fi respectate de statul solicitat.
ARTICOLUL 46

1. C‚nd cererea de executare vizeaz„ confiscarea unui
obiect determinat, judec„torul sau autoritatea desemnat„
Ón temeiul art. 37 nu poate dispune confiscarea acestui
obiect dec‚t Ón cazul Ón care aceasta este permis„ de legea
statului solicitat, pentru aceea∫i fapt„.
2. Totu∫i judec„torul sau autoritatea desemnat„ Ón
temeiul art. 37 este liber s„ men˛in„ confiscarea
pronun˛at„ Ón statul solicitant atunci c‚nd aceast„
sanc˛iune nu este prev„zut„ Ón legea statului solicitat
pentru aceea∫i fapt„, dar aceast„ lege permite s„ se
pronun˛e sanc˛iuni mai grave.
ARTICOLUL 47

1. Cele rezultate din executarea amenzilor ∫i
confisc„rilor revin tezaurului statului solicitat, f„r„ a fi
prejudiciate drepturile ter˛ilor.
2. Obiectele confiscate care prezint„ un interes
deosebit pot fi remise, la cererea sa, statului solicitant.
ARTICOLUL 48

C‚nd executarea unei amenzi se dovede∫te imposibil„,
poate fi aplicat„ o sanc˛iune substitutiv„ privativ„ de
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libertate de c„tre un judec„tor al statului solicitat, dac„
legea ambelor state o prevede Óntr-un asemenea caz, Ón
afar„ de situa˛ia Ón care statul solicitant nu ∫i-a limitat, Ón
mod expres, cererea sa de executare numai la amend„. Dac„
judec„torul hot„r„∫te s„ impun„ o sanc˛iune substitutiv„
privativ„ de libertate, se aplic„ regulile urm„toare:
a) c‚nd schimbarea amenzii Óntr-o sanc˛iune privativ„ de
libertate este deja prev„zut„ Ón condamnarea pronun˛at„ Ón
statul solicitant sau direct Ón legea acestui stat, judec„torul
statului solicitat Ói va stabili felul ∫i durata dup„ regulile
prev„zute Ón legea sa. Dac„ sanc˛iunea privativ„ de libertate,
deja hot„r‚t„ Ón statul solicitant, este sub minimul pe care
legea statului solicitat Ói permite a fi pronun˛at, judec„torul
nu va fi legat de acest minim ∫i va aplica o sanc˛iune
corespunz„toare sanc˛iunii aplicate Ón statul solicitant;
b) Ón celelalte cazuri judec„torul statului solicitat
procedeaz„ la transformare potrivit propriei sale legi,
respect‚nd limitele prev„zute de legea statului solicitant.
(c) Clauze specifice execut„rii dec„derilor
ARTICOLUL 49

1. C‚nd o cerere de executare a unei dec„deri este
formulat„, aceasta nu poate avea efect cu privire la
dec„derea pronun˛at„ Ón statul solicitant, dec‚t dac„ legea
statului solicitat permite s„ se pronun˛e dec„derea pentru
asemenea infrac˛iune.
2. Judec„torul sesizat cu respectiva cauz„ apreciaz„
oportunitatea execut„rii dec„derii pe teritoriul ˛„rii sale.
ARTICOLUL 50

1. Dac„ judec„torul dispune executarea dec„derii, el Ói
determin„ durata, Ón limitele prescrise prin propria sa
legisla˛ie, f„r„ a putea dep„∫i pe acelea care sunt fixate
prin hot„r‚re represiv„ pronun˛at„ Ón statul solicitant.
2. Judec„torul poate limita dec„derea la o parte a
drepturilor a c„ror privare sau suspendare este pronun˛at„.
ARTICOLUL 51

Prevederile art. 11 nu sunt aplicabile dec„derilor.
ARTICOLUL 52

Statul solicitat are dreptul s„ Ól repun„ pe condamnat
Ón drepturile din care a fost dec„zut, Ón temeiul unei
hot„r‚ri date Ón aplicarea prevederilor prezentei sec˛iuni.
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TITLUL III
EFECTELE INTERNAﬁIONALE
ALE HOT√R¬RILOR REPRESIVE EUROPENE
SECﬁIUNEA 1
Ne bis in idem
ARTICOLUL 53

1. O persoan„ care a f„cut obiectul unei hot„r‚ri
represive europene nu poate, pentru aceea∫i fapt„, s„ fie
urm„rit„, condamnat„ sau supus„ execut„rii unei
sanc˛iuni Ón alt stat contractant:
a) c‚nd a fost achitat„;
b) c‚nd sanc˛iunea aplicat„:
(i) a fost Ón Óntregime executat„ ori este Ón curs de
executare; sau
(ii) a f„cut obiectul unei gra˛ieri ori amnistii
purt‚nd asupra totalit„˛ii sanc˛iunii sau p„r˛ii
neexecutate a acesteia; sau
(iii) nu mai poate fi executat„ din cauza prescrip˛iei;
c) c‚nd judec„torul a constatat vinov„˛ia autorului
infrac˛iunii f„r„ s„ pronun˛e vreo sanc˛iune.
2. Totu∫i un stat contractant nu este obligat, Ón afar„
de cazul Ón care nu a cerut el Ónsu∫i urm„rirea, s„
recunoasc„ efectul ne bis in idem, dac„ fapta care a dat loc
hot„r‚rii a fost s„v‚r∫it„ Ómpotriva unei persoane, unei
institu˛ii, unui bun care are statut public Ón acest stat sau
dac„ persoana care a format obiectul judec„˛ii avea ea
Óns„∫i un statut public Ón acest stat.
3. Œn afar„ de acestea, orice stat contractant Ón care
fapta a fost s„v‚r∫it„ sau este considerat„ ca atare potrivit
legii acestui stat nu este obligat s„ recunoasc„ efectul ne
bis in idem, dac„ nu a cerut el Ónsu∫i urm„rirea.
ARTICOLUL 54

Dac„ Óncepe o nou„ urm„rire Ómpotriva unei persoane
judecate pentru aceea∫i fapt„ Óntr-un alt stat contractant, orice
perioad„ privativ„ de libertate suferit„ Ón executarea hot„r‚rii
trebuie redus„ din sanc˛iunea care va fi eventual pronun˛at„.
ARTICOLUL 55

Prezenta sec˛iune nu Ómpiedic„ aplicarea dispozi˛iilor
na˛ionale mai largi privind efectul ne bis in idem asupra
hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate Ón str„in„tate.
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SECﬁIUNEA a 2-a
Luarea Ón considerare
ARTICOLUL 56

Orice stat contractant ia m„surile legislative pe care le
consider„ potrivite pentru a permite instan˛elor sale ca, la
pronun˛area unei hot„r‚ri, s„ ia Ón considerare orice
hot„r‚re represiv„ european„, pronun˛at„ Ón
contradictoriu anterior pentru o alt„ infrac˛iune, Ón scopul
de a se ad„uga acestei hot„r‚ri, Ón totalitate sau Ón parte,
efectele pe care legea s„ le prevad„ pentru hot„r‚rile
pronun˛ate pe teritoriul s„u. El determin„ condi˛iile Ón
care aceast„ hot„r‚re este luat„ Ón considerare.
ARTICOLUL 57

Orice stat contractant ia m„surile legislative pe care le
consider„ potrivite pentru a permite luarea Ón considerare
a oric„rei hot„r‚ri represive europene contradictorii, Ón
scopul de a face aplicabile, Ón totalitate sau Ón parte,
dec„derile prev„zute prin legea sa pentru hot„r‚rile
pronun˛ate pe teritoriul s„u. El determin„ condi˛iile Ón
care aceast„ hot„r‚re este luat„ Ón considerare.

TITLUL IV
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 58

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre reprezentate Ón Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„ sau acceptat„.
Instrumentele de ratificare sau de acceptare se vor depune
la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare sau
de acceptare.
3. Conven˛ia va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat
semnatar care o va ratifica sau o va accepta ulterior, dup„
3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare
sau de acceptare.
ARTICOLUL 59

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
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invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la prezenta Conven˛ie. Rezolu˛ia privind aceast„ invita˛ie
va trebui s„ primeasc„ acordul unanim al membrilor
Consiliului care au ratificat Conven˛ia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei, a unui
instrument de aderare, care va avea efect dup„ 3 luni de la
data depunerii sale.
ARTICOLUL 60

1. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau Ón momentul depunerii instrumentului de ratificare,
de acceptare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul ori
teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat contractant poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare ori de aderare
sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„ aplicarea
prezentei Conven˛ii, prin declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, asupra oric„rui alt teritoriu
desemnat Ón declara˛ie, ale c„rui rela˛ii interna˛ionale le
asigur„ sau pentru care este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 66.
ARTICOLUL 61

1. Orice stat contractant poate, Ón momentul depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aderare
s„ declare c„ folose∫te una sau mai multe rezerve
men˛ionate Ón anexa nr. 1.
2. Orice stat contractant poate retrage, Ón Óntregime
sau Ón parte, o rezerv„ formulat„ de el Ón temeiul
paragrafului precedent, pe calea unei declara˛ii adresate
Secretarului general al Consiliului Europei, care va
produce efecte de la data primirii sale.
3. Statul contractant care a formulat o rezerv„ cu privire
la o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie nu poate pretinde
aplicarea acestei dispozi˛ii de c„tre alt stat; totu∫i el poate,
dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ional„, s„ pretind„
aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care el a acceptat-o.
ARTICOLUL 62

1. Orice stat contractant poate Ón orice moment s„
indice, pe calea unei declara˛ii adresate Secretarului
general al Consiliului Europei, dispozi˛iile legale de inclus
Ón anexa nr. 2 sau 3.
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2. Orice modificare a dispozi˛iilor na˛ionale
men˛ionate Ón anexa nr. 2 sau 3 trebuie s„ fie notificat„
Secretarului general al Consiliului Europei, dac„
modificarea face s„ devin„ inexact„ informa˛ia dat„ prin
aceste anexe.
3. Modific„rile aduse anexei nr. 2 sau 3 Ón aplicarea
paragrafelor precedente produc efect, pentru fiecare stat
contractant, dup„ o lun„ de la data notific„rii lor de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 63

1. Orice stat contractant trebuie, Ón momentul
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aderare, s„ furnizeze Secretarului general al Consiliului
Europei toate informa˛iile utile privind sanc˛iunile
aplicabile Ón acest stat ∫i executarea acestora Ón vederea
aplic„rii prezentei Conven˛ii.
2. Orice modificare ulterioar„ care face s„ devin„
inexacte informa˛iile furnizate Ón termeiul paragrafului
precedent trebuie s„ fie, de asemenea, comunicat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 64

1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere drepturilor ∫i
obliga˛iilor decurg‚nd din tratatele de extr„dare ∫i din
Conven˛iile interna˛ionale multilaterale privind materii
speciale ∫i nici dispozi˛iilor care privesc materiile ce
formeaz„ obiectul prezentei Conven˛ii ∫i care sunt
cuprinse Ón alte conven˛ii existente Óntre statele
contractante.
2. Statele contractante nu vor putea Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale privitoare la
problemele reglementate prin prezenta Conven˛ie, dec‚t
pentru a completa dispozi˛iile acesteia sau pentru a Ónlesni
aplicarea principiilor pe care le cuprinde.
3. Totu∫i, dac„ dou„ sau mai multe state contractante
au stabilit sau urmeaz„ s„-∫i stabileasc„ rela˛iile lor Ón
temeiul unei legisla˛ii uniforme sau al unui regim special,
ele vor avea facultatea s„ reglementeze raporturile lor
mutuale Ón materie Óntemeindu-se exclusiv pe aceste
sisteme, independent de dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
4. Statele contractante care vor exclude din raporturile
lor mutuale aplicarea prezentei Conven˛ii potrivit
paragrafului precedent vor adresa Ón acest scop o
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 65

Comitetul European pentru Probleme Criminale al
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentei
Conven˛ii ∫i va Ónlesni, Ón m„sura Ón care este necesar,
reglementarea amiabil„ a oric„rei dificult„˛i pe care
executarea Conven˛iei ar produce-o.
ARTICOLUL 66

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare pe durat„
nelimitat„.
2. Orice stat contractant va putea, Ón ceea ce Ól prive∫te,
s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va avea efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 67

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre reprezentate Ón Comitetul Mini∫trilor al
Consiliului Europei ∫i oric„rui stat care a aderat la
prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii potrivit dispozi˛iilor art. 58;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 19 paragraful 2;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 44 paragraful 4;
f) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 60;
g) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 61 paragraful 1 sau retragerea unei asemenea rezerve;
h) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 62 paragraful 1 ∫i orice notificare ulterioar„ primit„ Ón
aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 2 al acestui articol;
i) orice informare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 63 paragraful 1 ∫i orice notificare ulterioar„ primit„ Ón
aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 2 al acestui articol;
j) orice notificare privitoare la acorduri bilaterale sau
multilaterale Óncheiate Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 64
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paragraful 2 sau privitoare la o legisla˛ie uniform„
introdus„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 64 paragraful 3;
k) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 66 ∫i data de la care denun˛area va produce efect.
ARTICOLUL 68

Prezenta Conven˛ie, declara˛iile ∫i notific„rile pe care
le Óncuviin˛eaz„ nu se vor aplica dec‚t cu privire la
executarea hot„r‚rilor intervenite ulterior intr„rii sale Ón
vigoare Óntre statele contractante interesate.
Drept care, subsemna˛ii, corespunz„tor autoriza˛i Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Haga la 28 mai 1970, Ón limbile francez„
∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i valabilitate, Óntr-un
singur exemplar care se va depune Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica o copie, certificat„ conform„, fiec„ruia dintre
statele semnatare ∫i care au aderat.
ANEXA Nr. 1
Fiecare dintre statele contractante poate declara c„ Ó∫i
rezerv„ dreptul:
a) s„ refuze executarea dac„ apreciaz„ c„ condamnarea
prive∫te infrac˛iunea de natur„ fiscal„ sau religioas„;
b) s„ refuze executarea unei sanc˛iuni pronun˛ate
pentru o fapt„ care, potrivit legii sale, ar fi fost de
competen˛a exclusiv„ a unei autorit„˛i administrative;
c) s„ refuze executarea unei hot„r‚ri represive
europene pronun˛ate de autorit„˛ile statului solicitant la o
dat„ c‚nd ac˛iunea penal„ pentru infrac˛iunea care a fost
sanc˛ionat„ ar fi fost prescris„, dup„ propria sa lege;
d) s„ refuze executarea hot„r‚rilor Ón lips„ ∫i a
ordonan˛elor penale sau numai a uneia dintre aceste
categorii de hot„r‚ri;
e) s„ refuze aplicarea dispozi˛iilor art. 8 Ón cazurile Ón
care exist„ o competen˛„ de origine ∫i s„ nu recunoasc„, Ón
aceste cazuri, dec‚t echivalen˛a actelor Óndeplinite Ón statul
solicitant ∫i care au un efect de Óntrerupere sau
suspendare a prescrip˛iei;
f) s„ accepte aplicarea titlului III numai Ón ceea ce
prive∫te una dintre cele dou„ sec˛iuni ale sale.

616

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinz‚nd infrac˛iuni,altele dec‚t infrac˛iunile penale
Se asimileaz„ infrac˛iunilor reprimate prin legea
penal„ urm„toarele:
— Ón Fran˛a — orice comportament ilegal sanc˛ionat
printr-o contravention de grande voirie;
— Ón Republica Federal„ Germania — orice
comportament ilegal pentru care este prev„zut„ procedura
instituit„ prin legea asupra viol„rii dispozi˛iilor privind
ordinea (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) din 24 mai
1968 (BGBL 1968 I, 481);
— Ón Italia — orice comportament ilegal c„ruia Ói este
aplicabil„ Legea nr. 317 din 3 martie 1967.
ANEXA Nr. 3
LISTA
cuprinz‚nd ordonan˛ele penale
Austria
Strafverfügung (articolele 460—462 din Codul de
procedur„ penal„).
Danemarca
Bφdeforelaeg ou Udenretlig bφdevedtagelse (art. 931
din Legea asupra administr„rii justi˛iei).
Fran˛a
1. Amende de composition (art. 524—528 din Codul de
procedur„ penal„ ∫i art. R42—R50).
2. Ordonance pénale, aplicat„ numai Ón departamentele Bas-Rhin, Haut-Rhin ∫i Moselle.
Republica Federal„ Germania
1. Strafbefbl (art. 407—412 din Codul de procedur„
penal„).
2. Strafverfügung (art. 413 din Codul de procedur„
penal„).
3. Bussgeldbescheid (art. 65—66 din Legea din 24 mai
1968 — BGBL 1968 I, 481).
Italia
1. Decreto penale (art. 506—10 din Codul de procedur„
penal„).
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2. Decreto penale Ón materie fiscal„ (Legea nr. 4 din
7 ianuarie 1929).
3. Decreto penale Ón materie de naviga˛ie (art. 1.242—43
din Codul asupra naviga˛iei).
4. Decizia pronun˛at„ Ón temeiul Legii nr. 317 din
3 martie 1967).
Luxemburg
1. Ordonance pénale (Legea din 31 iulie 1924 privind
organizarea ordonan˛elor penale).
2. Ordonance pénale (art. 16 din Legea din
14 februarie 1955 privind reglementarea circula˛iei pe
drumurile publice).
Norvegia
1. Forelegg (art. 289—290 din Legea asupra procedurii
judiciare Ón materie penal„).
2. Forenklet forelegg (art. 31 B din Codul rutier din
19 iunie 1965).
Suedia
1. Strafföreläggande (cap. 48 din Codul de procedur„
penal„).
2. Föreläggande av ordningsbot (cap. 48 din Codul de
procedur„ penal„).
Elve˛ia
1. Strafbefehl (Argovie, B‚le-Ville, Schaffhouse, Schwyz,
Uri, Zug, Zürrich). Ordonnance pénale (Fribourg, Valais).
2. Strafantrag (Unterwalden-le Das).
3. Strafbescheid (Saint-Gall).
4. Strafmandat (Berne, Grisons, Soleure, Unterwalden-le
Haut).
5. Strafverfügung (Appenzell Rhodes Extérieures,
Glaris, Schaffhouse, Thurgovie).
6. Abwandlungserkenntnis (Lucerne).
7. Bussenentscheid (Appenzell Rhodes Intérieures).
8. Ordonance de condamnation (Vaud).
9. Mandat de répression (Neuch‚tel).
10. Avis de contravention (Genève, Vaud).
11. Prononcé préfectoral (Vaud).
12. Prononcé de contravention (Valais).
13. Decreto di accusa (Tessin).
Turcia
Ceza Kararnamesi (art. 386—91 din Codul de procedur„
penal„) ∫i toate hot„r‚rile prin care autorit„˛ile
administrative pronun˛„ pedepse.
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Seria Tratatelor europene nr. 73

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PRIVIND TRANSFERUL DE PROCEDURI ŒN MATERIE
PENAL√*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o mai str‚ns„ uniune Óntre membrii s„i,
Inten˛ion‚nd s„ completeze ceea ce deja au adoptat Ón
domeniul dreptului penal pentru a ajunge la o sanc˛iune
mai just„ ∫i mai eficient„,
Consider‚nd a fi util„ pentru acest scop, Ón spiritul
Óncrederii reciproce, organizarea urm„ririi infrac˛iunilor la
nivel interna˛ional,
Evit‚nd inconvenientele care pot ap„rea ca rezultat al
unor conflicte de competen˛„,
Au convenit urm„toarele:

TITLUL I
DEFINIﬁII
ARTICOLUL 1

Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul:
a) infrac˛iune se refer„ la acele fapte care constituie
infrac˛iuni, precum ∫i la cele care sunt vizate de
dispozi˛iile legale men˛ionate Ón anexa nr. 3 la prezenta
Conven˛ie, cu condi˛ia ca, atunci c‚nd infrac˛iunea este de
competen˛a unei autorit„˛i administrative, persoana
interesat„ s„ aib„ posibilitatea de a aduce cazul respectiv
Ón fa˛a unei instan˛e judec„tore∫ti;
*

Adoptat„ la Strasbourg la 15 mai 1972. A intrat Ón vigoare la 30 martie 1978.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Ordonan˛a Guvernului nr. 77 din 30 august 1999,
publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 420 din 31 august 1999, aprobat„
prin Legea nr. 34 din 12 aprilie 2000, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I,
nr. 158 din 17 aprilie 2000.
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b) sanc˛iune se refer„ la orice pedeaps„ sau alt„
m„sur„ ocazionat„ de/sau pronun˛at„ pentru o Ónc„lcare a
prevederilor legale men˛ionate Ón anexa nr. 3.

TITLUL II
COMPETENﬁA
ARTICOLUL 2

1. Œn vederea aplic„rii prezentei Conven˛ii, orice stat
contractant va avea competen˛a de a efectua urm„rirea,
conform propriilor legi penale, a oric„rei infrac˛iuni c„reia
i se aplic„ legea penal„ a unui alt stat contractant.
2. Competen˛a recunoscut„ unui stat contractant
exclusiv Ón temeiul paragrafului 1 din acest articol poate fi
exercitat„ numai Ón urma unei cereri de urm„rire
formulate de c„tre un alt stat contractant.
Rom‚nia a formulat urm„toarele declara˛ii:
Œn baza art. 13 paragraful 3:
(1) Cererile formulate Ón temeiul prezentei Conven˛ii
Ón faza de urm„rire penal„ vor fi adresate Parchetului de
pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
(2) Cererile formulate Ón temeiul prezentei Conven˛ii
Ón faza de judecat„ vor fi adresate Ministerului Justi˛iei.
Œn baza art. 18 paragraful 2:
F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 18 paragraful 3,
cererile formulate Ón temeiul prezentei Conven˛ii ∫i
documentele anexate vor fi trimise autorit„˛ilor rom‚ne,
Ónso˛ite de o traducere Ón limba francez„ sau englez„.
Œn baza art. 41 paragraful 1:
(1) Rom‚nia va refuza o cerere de urm„rire, dac„
apreciaz„ c„ infrac˛iunea are un caracter pur religios —
anexa nr. 1 lit. a).
(2) Rom‚nia va refuza o cerere de urm„rire pentru o
fapt„ a c„rei sanc˛ionare, conform propriei legisla˛ii, este
de competen˛a exclusiv„ a unei autorit„˛i administrative —
anexa nr. 1 lit. b).
(3) Rom‚nia nu accept„ art. 30 ∫i 31 — anexa nr. 1
lit. g).
(4) Œn sensul prezentei Conven˛ii, termenul resortisant
Ónseamn„ cet„˛ean — anexa nr. 2.
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ARTICOLUL 3

Orice stat contractant competent, Ón temeiul propriilor
legi, de a urm„ri o infrac˛iune poate, Ón vederea aplic„rii
prezentei Conven˛ii, s„ renun˛e la angajarea procedurii de
urm„rire Ón justi˛ie sau s„ o abandoneze pentru o
persoan„ suspect„ care este sau va fi urm„rit„ pentru
aceea∫i infrac˛iune de c„tre un alt stat contractant. ﬁin‚nd
seama de dispozi˛iile art. 21 paragraful 2, orice decizie de
renun˛are la procedur„ este provizorie at‚t timp c‚t n-a
intervenit o hot„r‚re definitiv„ Ón cel„lalt stat contractant.
ARTICOLUL 4

Statul solicitat Ónceteaz„ urm„rirea bazat„ Ón
exclusivitate pe dispozi˛iile art. 2 atunci c‚nd, dup„
cuno∫tin˛a sa, dreptul de pedeaps„ se Óntinde, conform
legii statului solicitant, pentru o alt„ cauz„ dec‚t
prescrip˛ia, situa˛ie Ón care se face aplicarea prevederilor
art. 10 lit. c), ale art. 11 lit. f) ∫i g), ale art. 22, 23 ∫i 26.
ARTICOLUL 5

Dispozi˛iile titlului III din prezenta Conven˛ie nu
limiteaz„ competen˛a conferit„ statului solicitat de c„tre
legisla˛ia sa intern„ Ón materie de urm„rire.

TITLUL III
TRANSMITEREA URM√RIRII
SECﬁIUNEA 1
Cererea de urm„rire
ARTICOLUL 6

1. Œn cazul Ón care o persoan„ este suspectat„ de a fi
comis o infrac˛iune conform legii unui stat contractant,
acel stat poate solicita unui alt stat contractant s„ Ónceap„
urm„rirea Ón cazurile ∫i conform condi˛iilor prev„zute de
prezenta Conven˛ie.
2. Dac„, conform prevederilor acestei Conven˛ii, un
stat contractant poate solicita unui alt stat contractant s„
Ónceap„ urm„rirea, autorit„˛ile competente ale primului
stat vor lua Ón considerare aceast„ posibilitate.
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ARTICOLUL 7

1. Urm„rirea nu poate fi exercitat„ Ón statul solicitat
dec‚t atunci c‚nd fapta Ón leg„tur„ cu care s-a solicitat
Ónceperea urm„ririi ar fi infrac˛iune Ón cazul comiterii pe
teritoriul acestui stat ∫i c‚nd autorul ar fi pasibil de o
condamnare ∫i Ón baza legilor acestui stat.
2. Dac„ infrac˛iunea a fost comis„ de o persoan„
Ónvestit„ cu o func˛ie public„ Ón statul solicitant sau cu
privire la o persoan„ Ónvestit„ cu o func˛ie public„ la o
institu˛ie ori la un bun care are caracter public Ón acest
stat, aceasta va fi considerat„ Ón statul solicitat ca ∫i cum
ar fi fost comis„ de o persoan„ Ónvestit„ cu o func˛ie Ón
acest stat sau cu privire la o persoan„, institu˛ie ori bun
corespunz‚nd, Ón acest din urm„ stat, aceluia ce face
obiectul infrac˛iunii.
ARTICOLUL 8

1. Un stat contractant poate solicita unui alt stat
contractant s„ Ónceap„ urm„rirea Ón unul sau mai multe
dintre cazurile urm„toare:
a) dac„ acuzatul are re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón statul
solicitat;
b) dac„ acuzatul este cet„˛ean al statului solicitat sau
dac„ acest stat este statul s„u de origine;
c) dac„ acuzatul execut„ sau urmeaz„ s„ execute o
pedeaps„ privativ„ de libertate Ón statul solicitat;
d) c‚nd acuzatul face obiectul, Ón statul solicitat, al
unei urm„riri judiciare pentru aceea∫i infrac˛iune sau
pentru alte infrac˛iuni;
e) dac„ se consider„ c„ transferul urm„ririi este
justificat prin interesul de a descoperi adev„rul ∫i, mai
ales, dac„ elementele de prob„ cele mai importante se
g„sesc Ón statul solicitat;
f) dac„ se consider„ c„ executarea unei eventuale
condamn„ri Ón statul solicitat este susceptibil„ s„
amelioreze posibilit„˛ile de reintegrare social„ a
condamnatului;
g) dac„ se consider„ c„ prezen˛a acuzatului la audieri
nu poate fi asigurat„ Ón statul solicitat;
h) dac„ statul solicitant consider„ c„ nu este Ón m„sur„
s„ execute o eventual„ condamnare, chiar atunci c‚nd are
calea extr„d„rii, ∫i c„ statul solicitat este Ón m„sur„ s„ o
fac„.
2. Œn cazul Ón care acuzatul a fost condamnat efectiv
Óntr-un stat contractant, acest stat nu poate solicita
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transferul urm„ririi pentru unul sau mai multe dintre
cazurile men˛ionate la paragraful 1 al acestui articol dec‚t
atunci c‚nd nu poate executa condamnarea respectiv„,
chiar av‚nd calea extr„d„rii, ∫i atunci c‚nd cel„lalt stat
contractant nu accept„ principiul execut„rii unei hot„r‚ri
date Ón str„in„tate sau refuz„ executarea unei astfel de
hot„r‚ri.
ARTICOLUL 9

1. Autorit„˛ile competente din statul solicitat vor
examina cererea pentru transferul urm„ririi, care le-a fost
adresat„ Ón aplicarea articolelor precedente. Acestea vor
decide, Ón conformitate cu propria legisla˛ie, cum vor
ac˛iona Ón continuare.
2. Atunci c‚nd legea statului solicitat prevede
pedepsirea infrac˛iunii de c„tre o autoritate
administrativ„, acest stat va informa, c‚t mai cur‚nd
posibil, statul solicitant, cu excep˛ia cazului Ón care statul
solicitat a f„cut o declara˛ie conform paragrafului 3 al
acestui articol.
3. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare ori de aderare sau Ón orice alt moment, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ fac„ cunoscute condi˛iile Ón care legea sa
na˛ional„ permite pedepsirea anumitor infrac˛iuni de
c„tre o autoritate administrativ„. O asemenea declara˛ie
Ónlocuie∫te Ón∫tiin˛area prev„zut„ la paragraful 2 al acestui
articol.
ARTICOLUL 10

Statul solicitat nu va da curs cererii:
a) dac„ aceasta nu este conform„ cu dispozi˛iile art. 6
paragraful 1 ∫i ale art. 7 paragraful 1;
b) dac„ exercitarea urm„ririi este contrar„ dispozi˛iilor
art. 35;
c) dac„, la data men˛ionat„ pe cerere, prescrip˛ia
ac˛iunii publice este Ómplinit„ Ón statul solicitant, conform
legisla˛iei sale.
ARTICOLUL 11

F„r„ a prejudicia dispozi˛iile art. 10, statul solicitat nu
poate refuza complet sau par˛ial acceptarea cererii, dec‚t
Ón unul sau mai multe dintre cazurile urm„toare:
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a) dac„ consider„ c„ motivul pe care se bazeaz„
cererea, Ón aplicarea art. 8, nu este justificat;
b) dac„ acuzatul nu are re∫edin˛a obi∫nuit„ Ón statul
solicitat;
c) dac„ acuzatul nu este cet„˛ean al statului solicitat ∫i
nu avea re∫edin˛a sa obi∫nuit„ pe teritoriul acestui stat Ón
momentul comiterii infrac˛iunii;
d) dac„ consider„ c„ infrac˛iunea Ón leg„tur„ cu care
se solicit„ urm„rirea are un caracter politic sau este o
infrac˛iune pur militar„ ori pur fiscal„;
e) dac„ estimeaz„ c„ exist„ motive serioase s„ cread„
c„ cererea de urm„rire este determinat„ de considerente
de ras„, na˛ionalitate sau opinii politice;
f) dac„ propria sa lege este deja aplicat„ faptei ∫i dac„,
conform acestei legi, ac˛iunea public„ este prescris„ la
momentul primirii cererii; Ón acest caz, nu se va putea
face aplicarea prevederilor art. 26 paragraful 2;
g) dac„ competen˛a sa se bazeaz„ exclusiv pe
prevederile art. 2 ∫i dac„, Ón momentul primirii cererii
respective, ac˛iunea public„ este prescris„ conform legii
proprii, lu‚ndu-se Ón considerare prelungirea cu 6 luni a
termenului de prescrip˛ie prev„zut la art. 23;
h) dac„ fapta s-a comis Ón afara teritoriului statului
solicitant;
i) dac„ urm„rirea este contrar„ angajamentelor
interna˛ionale ale statului solicitat;
j) dac„ urm„rirea este contrar„ principiilor
fundamentale ale ordinii juridice din statul solicitat;
k) dac„ statul solicitant a Ónc„lcat o regul„ de
procedur„ prev„zut„ Ón aceast„ Conven˛ie.
ARTICOLUL 12

1. Statul solicitat revoc„ acceptarea cererii dac„,
ulterior acestei accept„ri, se descoper„ un motiv pentru a
nu se da curs cererii, conform art. 10.
2. Statul solicitat poate s„ Ó∫i revoce acceptarea cererii:
a) dac„ ar fi evident c„ prezen˛a acuzatului nu poate fi
asigurat„ pentru audiere Ón acest stat sau dac„ o eventual„
condamnare nu poate fi executat„ Ón statul respectiv;
b) dac„ unul dintre motivele de refuz prev„zute la
art. 11 este descoperit Ónainte de Ónceperea judec„rii
cazului de c„tre o instan˛„; sau
c) Ón alte cazuri, dac„ statul solicitant este de acord.
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SECﬁIUNEA a 2–a
Procedura de transfer
ARTICOLUL 13

1. Cererile prev„zute Ón aceast„ Conven˛ie sunt f„cute
Ón scris. Acestea sunt adresate, ca ∫i toate comunic„rile
necesare aplic„rii prezentei Conven˛ii, fie de c„tre
Ministerul Justi˛iei din statul solicitat, fie, conform unor
acorduri speciale, direct de c„tre autorit„˛ile statului
solicitant c„tre cele ale statului solicitat ∫i returnate pe
aceea∫i cale.
2. Œn cazuri urgente, cererile ∫i comunic„rile necesare
vor putea fi trimise prin Organiza˛ia Interna˛ional„ a
Poli˛iei Criminale (INTERPOL).
3. Orice stat contractant va putea, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„
fac„ cunoscut„ inten˛ia sa de a deroga de la regulile de
transfer cele men˛ionate Ón paragraful 1 al acestui articol.
ARTICOLUL 14

Dac„ un stat contractant consider„ informa˛iile
furnizate de c„tre un alt stat contractant insuficiente
pentru a-i permite s„ aplice prezenta Conven˛ie, cere
completarea informa˛iilor necesare. El poate fixa un
termen pentru primirea informa˛iilor.
ARTICOLUL 15

1. Cererea de urm„rire este Ónso˛it„ de originalul sau
de o copie certificat„ a dosarului penal, precum ∫i de toate
documentele utile. Totu∫i, dac„ acuzatul se afl„ Ón arest
preventiv, Ón temeiul prevederilor sec˛iunii a 5-a, ∫i dac„
statul solicitant nu este Ón m„sur„ s„ anexeze documentele
la cererea de urm„rire, acestea pot fi trimise ulterior.
2. Statul solicitant informeaz„ Ón scris statul solicitat Ón
leg„tur„ cu toate actele de procedur„ sau cu m„surile
relative la ac˛iunea public„ luate Ón statul solicitant dup„
transmiterea cererii. Aceast„ notificare este Ónso˛it„ de
orice documente utile.
ARTICOLUL 16

1. Statul solicitat informeaz„, f„r„ Ónt‚rziere, statul
solicitant despre decizia sa asupra cererii de urm„rire.
2. Statul solicitat trebuie s„ informeze statul solicitant
despre abandonarea urm„ririi sau referitor la decizia luat„
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Ón urma desf„∫ur„rii procedurii. O copie certificat„ de pe
orice hot„r‚re scris„ trebuie s„ fie transmis„ statului
solicitant.
ARTICOLUL 17

Dac„ competen˛a statului solicitat se bazeaz„ exclusiv
pe prevederile art. 2, acest stat trebuie s„ anun˛e acuzatul
despre cererea de urm„rire, cu scopul de a-i permite
acestuia s„ Ó∫i expun„ argumentele Ónainte ca acest stat s„
ia o hot„r‚re Ón leg„tur„ cu cererea respectiv„.
ARTICOLUL 18

1. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2 al acestui
articol, traducerea documentelor referitoare la aplicarea
prezentei Conven˛ii nu este necesar„.
2. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare
ori de aderare, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, s„ Ó∫i rezerve dreptul de a
solicita ca documentele sus-men˛ionate, cu excep˛ia copiei
de pe hot„r‚rea scris„ la care s-a f„cut referire la art. 16
paragraful 2, s„ Ói fie adresate Ónso˛ite de o traducere.
Celelalte state contractante vor trebui s„ trimit„
traducerile respective fie Ón limba na˛ional„ a statului
destinatar, fie Ón una dintre limbile oficiale ale Consiliului
Europei, dup„ cum va indica statul destinatar. Totu∫i o
asemenea indica˛ie nu este obligatorie. Celelalte state
contractante pot aplica regula reciprocit„˛ii.
3. Acest articol nu aduce atingere dispozi˛iilor
referitoare la traducerea cererilor ∫i a documentelor
anexate, con˛inute Ón acordurile sau aranjamentele Ón
vigoare ori care urmeaz„ s„ fie Óncheiate Óntre dou„ sau
mai multe state contractante.
ARTICOLUL 19

Documentele transmise Ón vederea aplic„rii acestei
Conven˛ii sunt scutite de toate formalit„˛ile de legalizare.
ARTICOLUL 20

Fiecare dintre statele contractante renun˛„ s„ reclame
rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea acestei
Conven˛ii.
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SECﬁIUNEA a 3-a
Efectele cererii de urm„rire Ón statul solicitant
ARTICOLUL 21

1. C‚nd statul solicitant a prezentat cererea de
urm„rire nu mai poate s„ Ól urm„reasc„ pe acuzat pentru
fapta care a motivat aceast„ cerere sau s„ mai execute o
hot„r‚re pe care a pronun˛at-o anterior acesteia. Totu∫i,
p‚n„ la notificarea deciziei statului solicitat asupra cererii
de urm„rire, statul solicitant Ó∫i p„streaz„ dreptul de a
proceda la toate actele de urm„rire, cu excep˛ia celor care
au drept efect sesizarea instan˛ei judec„tore∫ti sau,
eventual, a autorit„˛ii administrative competente pentru a
se pronun˛a asupra infrac˛iunii.
2. Statul solicitant Ó∫i reia dreptul de urm„rire ∫i de
executare:
a) dac„ statul solicitat Ól informeaz„ despre decizia sa
de a nu da curs cererii, Ón cazurile prev„zute la art. 10;
b) dac„ statul solicitat Ól informeaz„ c„ refuz„
acceptarea cererii, Ón cazurile prev„zute la art. 11;
c) dac„ statul solicitat Ól informeaz„ c„ revoc„
acceptarea cererii, Ón cazurile prev„zute la art. 12;
d) dac„ statul solicitat Ól informeaz„ despre hot„r‚rea
sa de a nu Óncepe urm„rirea sau de a o Óntrerupe;
e) dac„ Ó∫i retrage cererea Ónainte ca statul solicitat s„
Ól informeze referitor la hot„r‚rea sa de a da curs cererii
respective.
ARTICOLUL 22

Œn statul solicitant cererea de urm„rire f„cut„ conform
prezentei sec˛iuni are drept efect prelungirea cu 6 luni a
termenului de prescrip˛ie a ac˛iunii publice.
SECﬁIUNEA a 4-a
Efectele cererii de urm„rire Ón statul solicitat
ARTICOLUL 23

Dac„ competen˛a statului solicitat se bazeaz„ exclusiv
pe prevederile art. 2, termenul de prescrip˛ie a ac˛iunii
publice Ón acest stat se prelunge∫te cu 6 luni.
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ARTICOLUL 24

1. Dac„ urm„rirea este subordonat„ unei pl‚ngeri Ón
cele dou„ state, pl‚ngerea depus„ Ón statul solicitant are
aceea∫i valoare ca ∫i cea din statul solicitat.
2. Dac„ pl‚ngerea este necesar„ doar Ón statul solicitat,
acest stat poate Óncepe urm„rirea chiar ∫i Ón absen˛a pl‚ngerii,
dac„ persoana Óndrept„˛it„ s„ o formuleze nu se opune Ón
termen de o lun„ de la data primirii Ón∫tiin˛„rii prin care
autoritatea competent„ o informeaz„ despre acest drept.
ARTICOLUL 25

Œn statul solicitat sanc˛iunea aplicabil„ infrac˛iunii este
cea prev„zut„ de legea acestui stat, cu excep˛ia cazului Ón
care legea respectiv„ prevede altfel. C‚nd competen˛a
statului solicitat se bazeaz„ exclusiv pe prevederile art. 2,
sanc˛iunea pronun˛at„ Ón acest stat nu poate fi mai sever„
dec‚t cea prev„zut„ de legea statului solicitant.
ARTICOLUL 26

1. Orice act Ón scopul urm„ririi, Óndeplinit Ón statul
solicitant conform legilor ∫i reglement„rilor sale Ón vigoare,
are aceea∫i valoare Ón statul solicitat ca ∫i cum ar fi fost
Óndeplinit de c„tre autorit„˛ile acestui stat, f„r„ ca aceast„
asimilare s„ poat„ avea efectul de a-i da acestui act o for˛„
probant„ superioar„ aceluia pe care o are Ón statul solicitant.
2. Orice act Óntrerup„tor de prescrip˛ie, valabil
Óntocmit Ón statul solicitant, are acelea∫i efecte Ón statul
solicitat ∫i invers.
SECﬁIUNEA a 5-a
M„surile provizorii Ón statul solicitat
ARTICOLUL 27

1. C‚nd statul solicitant Ó∫i anun˛„ inten˛ia de a
transmite o cerere de urm„rire ∫i dac„ competen˛a statului
solicitat se bazeaz„ exclusiv pe prevederile art. 2, statul
solicitat poate, Ón urma cererii statului solicitant, s„ treac„,
Ón temeiul prezentei Conven˛ii, la arestarea preventiv„ a
Ónvinuitului, dac„:
a) legea statului solicitat autorizeaz„ deten˛ia
preventiv„ pentru infrac˛iunea respectiv„;
b) exist„ motive s„ se cread„ c„ Ónvinuitul va disp„rea
sau va crea un pericol de distrugere a probelor.
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2. Cererea de arestare preventiv„ va men˛iona
existen˛a unui mandat de arestare sau a oric„rui alt act de
aceea∫i for˛„, emis Ón formele prescrise de legea statului
solicitant; va mai men˛iona pentru ce fel de infrac˛iune se
solicit„ urm„rirea penal„, c‚nd ∫i unde infrac˛iunea
respectiv„ a fost comis„, precum ∫i descrierea c‚t mai
precis„ a Ónvinuitului. Trebuie s„ con˛in„, de asemenea, o
expunere succint„ a circumstan˛elor comiterii faptei.
3. Cererea de arest preventiv este trimis„ direct de
c„tre autorit„˛ile statului solicitant, men˛ionate la art. 13,
autorit„˛ilor corespondente din statul solicitat, fie prin
po∫t„ sau telegraf, fie prin orice alt mijloc scris sau care a
fost acceptat de c„tre statul solicitat. Statul solicitant este
informat, f„r„ Ónt‚rziere, Ón leg„tur„ cu rezultatul cererii
sale.
ARTICOLUL 28

Dup„ primirea cererii de urm„rire, Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 15 paragraful 1, statul
solicitat are competen˛a de a aplica toate m„surile
provizorii, inclusiv arestarea preventiv„ a Ónvinuitului ∫i
sechestrul de bunuri, a c„ror aplicare ar fi permis„ de
legea sa, dac„ infrac˛iunea pentru care este cerut„
urm„rirea ar fi fost comis„ pe teritoriul s„u.
ARTICOLUL 29

1. M„surile provizorii men˛ionate la art. 27 ∫i 28 sunt
reglementate de prevederile acestei Conven˛ii ∫i de legea
statului solicitat. Legea acestui stat sau Conven˛ia
determin„ ∫i condi˛iile Ón care aceste m„suri pot Ónceta.
2. Aceste m„suri pot Ónceta Ón toate cazurile
men˛ionate la art. 21 paragraful 2.
3. O persoan„ de˛inut„ trebuie s„ fie eliberat„ Ón cazul
Ón care a fost arestat„ Ón temeiul art. 27, iar statul solicitat
nu a primit cererea de urm„rire Ón termen de 18 zile de la
data arest„rii.
4. O persoan„ de˛inut„ trebuie s„ fie eliberat„ Ón cazul
Ón care a fost arestat„ Ón temeiul art. 27, iar documentele
care Ónso˛esc cererea de urm„rire nu au fost primite de
c„tre statul solicitat Óntr-un termen de 15 zile de la
primirea cererii de urm„rire.
5. Perioada de deten˛ie, aplicat„ exclusiv Ón temeiul
art. 27, nu va fi Ón nici un caz mai mare de 40 de zile.
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TITLUL IV
PLURALITATEA DE PROCEDURI PENALE
ARTICOLUL 30

1. Orice stat contractant care, Ónainte de Ónceperea sau
Ón cursul urm„ririi pentru o infrac˛iune pe care nu o
apreciaz„ ca av‚nd caracter politic sau militar, are
cuno∫tin˛„ de existen˛a Óntr-un alt stat contractant a unei
proceduri de urm„rire Ón curs, Ómpotriva aceleia∫i
persoane, pentru acelea∫i fapte, examineaz„ dac„ poate fie
s„ renun˛e la propria urm„rire, fie s„ o suspende, fie s„ o
transmit„ celuilalt stat.
2. Œn cazul Ón care consider„ oportun ca Ón stadiul
respectiv s„ nu renun˛e la propria urm„rire sau s„ nu o
suspende, anun˛„ cel„lalt stat contractant despre aceasta Ón
timp util ∫i, Ón orice caz, Ónainte de pronun˛area hot„r‚rii
Ón fond.
ARTICOLUL 31

1. Œn situa˛ia descris„ la art. 30 paragraful 2, statele
interesate se str„duiesc s„ fac„ tot ceea ce este posibil s„
determine, dup„ aprecierea Ón fiecare caz de spe˛„ a
circumstan˛elor men˛ionate la art. 8, c„ruia dintre ele Ói
incumb„ grija continu„rii unei urm„riri unice. Œn timpul
acestei proceduri de consult„ri statele interesate am‚n„
pronun˛area hot„r‚rii Ón fond, f„r„ s„ fie totu∫i obligate s„
prelungeasc„ aceast„ am‚nare mai mult de 30 de zile de la
expedierea Ón∫tiin˛„rii prev„zute la art. 30 paragraful 2.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se impun:
a) statului care a expediat Ón∫tiin˛area prev„zut„ la
art. 30 paragraful 2, atunci c‚nd dezbaterile principale Ón
fond au fost declarate deschise Ón prezen˛a Ónvinuitului,
Ónainte de expedierea Ón∫tiin˛„rii;
b) statului c„ruia i se adreseaz„ Ón∫tiin˛area, atunci
c‚nd aceste dezbateri au fost declarate deschise, Ón
prezen˛a Ónvinuitului, Ónainte de primirea Ón∫tiin˛„rii.
ARTICOLUL 32

Œn interesul descoperirii adev„rului ∫i aplic„rii unei
sanc˛iuni adecvate, statele interesate examineaz„ dac„ este
oportun ca o urm„rire unic„ s„ fie intentat„ de unul
dintre ele ∫i, Ón caz afirmativ, se str„duiesc s„ determine
care dintre ele va intenta urm„rirea atunci c‚nd:
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a) mai multe fapte distincte, care constituie toate
infrac˛iuni dup„ legea penal„ a fiec„ruia dintre aceste
state, sunt atribuite fie unei singure persoane, fie mai
multor persoane care au ac˛ionat Ómpreun„;
b) o fapt„ unic„, care constituie infrac˛iune dup„ legea
penal„ a fiec„ruia dintre aceste state, este atribuit„ mai
multor persoane care au ac˛ionat Ómpreun„.
ARTICOLUL 33

Orice hot„r‚re pronun˛at„ Ón aplicarea prevederilor
art. 31 paragraful 1 ∫i ale art. 32 produce Óntre statele
interesate toate efectele unui transfer de urm„rire
prev„zut de aceast„ Conven˛ie. Statul care renun˛„ la
propria sa urm„rire este considerat ca ∫i cum ar fi
transferat urm„rirea sa celuilalt stat.
ARTICOLUL 34

Transferul urm„ririi penale men˛ionate Ón sec˛iunea 2
din titlul III se aplic„ prin acelea dintre prevederile sale
care sunt compatibile cu prezentul titlu.

TITLUL V
NE BIS IN IDEM
ARTICOLUL 35

1. O persoan„ care a f„cut obiectul unei hot„r‚ri
penale definitive ∫i executorii nu poate, pentru aceea∫i
fapt„, s„ fie urm„rit„, condamnat„ sau supus„ execut„rii
unei sanc˛iuni Ón alt stat contractant:
a) c‚nd aceasta a fost achitat„;
b) c‚nd sanc˛iunea impus„:
(i) a fost executat„ Ón Óntregime sau este Ón curs de
executare;
(ii) a fost gra˛iat„ sau amnistiat„ Ón totalitate sau
pentru partea din sanc˛iunea neexecutat„;
(iii) nu mai poate fi executat„ datorit„ prescrip˛iei;
c) dac„ instan˛a a constat culpabilitatea autorului
infrac˛iunii, f„r„ s„ pronun˛e sanc˛iunea.
2. Totu∫i un stat contractant nu este obligat, cu
excep˛ia cazului c‚nd el Ónsu∫i a solicitat urm„rirea, s„
recunoasc„ efectul ne bis in idem, dac„ fapta care a dat loc
judec„˛ii a fost comis„ Ómpotriva unei persoane, institu˛ii
sau unui bun ce are un caracter public Ón acest stat, sau
dac„ persoana judecat„ avea ea Óns„∫i un caracter public Ón
acest stat.
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3. Œn plus, un stat contractant Ón care a fost comis„
fapta respectiv„ sau este considerat„ ca fiind comis„
conform legii acestui stat nu este obligat s„ recunoasc„
efectul ne bis in idem dec‚t atunci c‚nd statul Ónsu∫i a
solicitat urm„rirea.
ARTICOLUL 36

Dac„ o nou„ urm„rire este intentat„ Ómpotriva unei
persoane judecate pentru aceea∫i fapt„ Ón alt stat
contractant, atunci orice perioad„ privativ„ de libertate,
efectuat„ Ón executarea hot„r‚rii respective, trebuie s„ fie
dedus„ din pedeapsa care va fi, eventual, pronun˛at„.
ARTICOLUL 37

Acest titlu nu va Ómpiedica aplicarea dispozi˛iilor
na˛ionale mai favorabile, care se refer„ la efectul ne bis in
idem aferent hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate Ón
str„in„tate.

TITLUL VI
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 38

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„
sau acceptat„. Instrumentele de ratificare sau de acceptare
vor fi depuse la Secretariatul general al Consiliului
Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la
depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare sau
de acceptare.
3. Aceasta va intra Ón vigoare, pentru orice stat
semnatar care o va ratifica sau o va accepta ulterior, dup„
3 luni de la data depunerii instrumentului s„u de
ratificare sau de acceptare.
ARTICOLUL 39

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere
la prezenta Conven˛ie. Rezolu˛ia privind aceast„ invita˛ie
va trebui s„ primeasc„ acordul unanim al membrilor
consiliului, care au ratificat Conven˛ia.
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2. Aderarea se va realiza prin depunerea la Secretarul
general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare,
care va avea efect la 3 luni dup„ data depunerii sale.
ARTICOLUL 40

1. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u de
ratificare, de acceptare sau de aderare, s„ men˛ioneze
teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau Ón momentul depunerii instrumentului s„u de
ratificare, de acceptare ori de aderare sau Ón orice moment
dup„ aceea, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii,
printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, asupra oric„rui teritoriu men˛ionat Ón
declara˛ie ∫i c„ruia Ói asigur„ rela˛iile interna˛ionale sau
pentru care este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón privin˛a oric„rui teritoriu
men˛ionat Ón aceast„ declara˛ie, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 45.
ARTICOLUL 41

Orice stat contractant poate, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare sau de aderare, s„ declare c„ va face uz de una
sau mai multe dintre rezervele cuprinse Ón anexa nr. 1 sau
c„ va face o declara˛ie conform anexei nr. 2.
2. Orice stat contractant poate s„ Ó∫i retrag„, Ón
totalitate sau Ón parte, o rezerv„ sau o declara˛ie formulat„
Ón temeiul paragrafului precedent, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, care
va avea efect la data primirii sale.
3. Statul contractant care a formulat o rezerv„ asupra
unei dispozi˛ii a prezentei Conven˛ii nu poate pretinde
aplicarea acestei dispozi˛ii de c„tre un alt stat contractant;
totu∫i, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ional„, acesta
poate s„ pretind„ aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón
care a acceptat-o.
ARTICOLUL 42

1. Orice stat contractant poate, Ón orice moment, s„
indice, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, dispozi˛iile legale care s„ fie incluse
Ón anexa nr. 3.
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2. Orice modificare a dispozi˛iilor na˛ionale
men˛ionate Ón anexa nr. 3 trebuie notificat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, dac„ prin aceasta
informa˛iile cuprinse Ón anexa nr. 3 devin inexacte.
3. Modific„rile aduse anexei nr. 3 Ón aplicarea
paragrafelor precedente au efect pentru fiecare stat
contractant dup„ o lun„ de la data notific„rii lor de c„tre
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 43

1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere nici
drepturilor ∫i obliga˛iilor decurg‚nd din tratate de
extr„dare ∫i conven˛ii interna˛ionale multilaterale
referitoare la domenii speciale, nici dispozi˛iilor care
privesc aspecte ce fac obiectul prezentei Conven˛ii ∫i care
sunt con˛inute Ón alte conven˛ii existente Óntre statele
contractante.
2. Statele contractante nu vor putea Óncheia, Óntre ele,
acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la
probleme reglementate de prezenta Conven˛ie dec‚t
pentru completarea dispozi˛iilor acesteia sau pentru a
facilita aplicarea principiilor con˛inute de aceasta.
3. Totu∫i, dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante
au stabilit sau urmeaz„ s„ Ó∫i stabileasc„ rela˛iile lor pe
baza unei legisla˛ii uniforme sau a unui regim deosebit,
ele vor avea facultatea s„ Ó∫i reglementeze raporturile lor
reciproce Ón materie baz‚ndu-se exclusiv pe aceste sisteme,
indiferent care sunt dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
4. Statele contractante care vor urma s„ exclud„ din
raporturile lor reciproce aplicarea prezentei Conven˛ii
conform dispozi˛iilor paragrafului precedent vor adresa, Ón
acest sens, o notificare Secretarului general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 44

Comitetul European pentru Probleme Criminale al
Consiliului Europei va urm„ri executarea prezentei
Conven˛ii ∫i va facilita tot ce este necesar pentru
solu˛ionarea amiabil„ a oric„rei dificult„˛i ce va ap„rea Ón
executarea Conven˛iei.
ARTICOLUL 45

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare pe durat„
nelimitat„.
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2. Orice stat contractant va putea, Ón ceea ce Ól prive∫te,
s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va avea efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 46

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui alt stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
c) orice dat„ a intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
conform dispozi˛iilor art. 38;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 9 paragraful 3;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 13 paragraful 3;
f) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 18 paragraful 2;
g) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 40 paragrafele 2 ∫i 3;
h) orice rezerv„ ∫i declara˛ie formulat„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 41 paragraful 1;
i) retragerea oric„rei rezerve sau declara˛ii efectuate Ón
aplicarea dispozi˛iilor art. 41 paragraful 2;
j) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 1 ∫i orice notificare ulterioar„ primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al acestui articol;
k) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 43 paragraful 4;
l) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 45 ∫i data la care denun˛area va avea efect.
ARTICOLUL 47

Prezenta Conven˛ie, declara˛iile ∫i notific„rile pe care
le autorizeaz„ nu se vor aplica dec‚t infrac˛iunilor comise
ulterior intr„rii sale Ón vigoare Óntre statele contractante
interesate.
Drept care, subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest
scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 15 mai 1972, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
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Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copie certificat„ fiec„ruia dintre
statele semnatare sau aderente.
ANEXA Nr. 1
Orice stat contractant poate s„ declare c„ Ó∫i rezerv„
dreptul:
a) de a refuza o cerere de urm„rire, dac„ consider„ c„
infrac˛iunea v„de∫te un caracter pur religios;
b) de a refuza o cerere de urm„rire motivat„ de o fapt„
a c„rei pedepsire, conform legisla˛iei sale, este de
competen˛a exclusiv„ a unei autorit„˛i administrative;
c) de a nu accepta art. 22;
d) de a nu accepta art. 23;
e) de a nu accepta dispozi˛iile con˛inute de fraza
a doua a art. 25, pentru motive de ordin constitu˛ional;
f) de a nu accepta dispozi˛iile prev„zute la art. 26
paragraful 2, Ón cazul Ón care acesta este competent Ón
baza legisla˛iei sale interne;
g) de a nu aplica art. 30 ∫i 31 pe motivul unei fapte a
c„rei pedepsire, conform legisla˛iei proprii sau a unui alt
stat, este de competen˛a exclusiv„ a unei autorit„˛i
administrative;
h) de a nu accepta titlul V.
ANEXA Nr. 2
Orice stat contractant poate s„ declare c„, pentru
motive de ordin constitu˛ional, nu poate formula sau
primi cereri de urm„rire dec‚t Ón cazurile care sunt
precizate Ón legea sa intern„.
Orice stat contractant poate, printr-o declara˛ie, s„
defineasc„, Ón ceea ce Ól prive∫te, termenul resortisant Ón
sensul prezentei Conven˛ii.
ANEXA Nr. 3
LISTA
cuprinz‚nd infrac˛iunile, altele dec‚t infrac˛iunile penale
Urmeaz„ s„ fie asimilate infrac˛iunile sanc˛ionate de
legea penal„:
— Ón Fran˛a — orice comportament ilegal, sanc˛ionat
printr-o contraven˛ie de grande voirie (la regulile de
circula˛ie);
— Ón Republica Federal„ a Germaniei — orice
comportament ilegal pentru care se aplic„ procedura
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instituit„ de Legea Ónc„lc„rilor regulilor de ordine (Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten din 24 mai 1968 BGB 1,
1968, I, 481);
— Ón Italia — orice comportament ilegal c„ruia Ói este
aplicabil„ Legea nr. 317 din 3 martie 1967.

Seria Tratatelor europene nr. 82

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PRIVIND IMPRESCRIPTIBILITATEA CRIMELOR
ŒMPOTRIVA UMANIT√ﬁII ™I A CRIMELOR DE R√ZBOI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd necesar s„ salvgardeze demnitatea uman„
at‚t Ón timp de r„zboi, c‚t ∫i Ón timp de pace,
Constat‚nd crimele Ómpotriva umanit„˛ii ∫i cele mai
grave Ónc„lc„ri ale legilor ∫i ale cutumelor de r„zboi drept
un atentat serios contra demnit„˛ii umane,
Preocupate s„ evite, Ón consecin˛„, ca pedepsirea
acestor crime s„ nu fie Ómpiedicat„ de prescrip˛ia
urm„ririi ∫i execut„rii pedepselor,
Lu‚nd Ón considerare interesul esen˛ial de promovare,
Ón acest domeniu, a unei politici penale comune, scopul
Consiliului Europei fiind acela de a realiza o mai str‚ns„
uniune Óntre membrii s„i,
Au convenit cele ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

Orice stat contractant se angajeaz„ s„ ia m„surile
necesare pentru ca prescrip˛ia s„ fie inaplicabil„ urm„ririi
infrac˛iunilor urm„toare ∫i execut„rii pedepselor
pronun˛ate pentru astfel de infrac˛iuni, Ón m„sura Ón care
aceste infrac˛iuni sunt susceptibile de pedeaps„ Ón
legisla˛ia na˛ional„:
*

Adoptat„ la Strasbourg la 25 ianuarie 1974.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin O.G. nr. 91 din 30 august 1999, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobat„ prin Legea
nr. 68 din 28 aprilie 2000, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 192 din
4 mai 2000.
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1. crimele Ómpotriva umanit„˛ii, prev„zute Ón
Conven˛ia pentru prevenirea ∫i pedepsirea crimei de
genocid, adoptat„ la 9 decembrie 1948 de c„tre Adunarea
General„ a Na˛iunilor Unite;
2. a) infrac˛iunile prev„zute la art. 50 din Conven˛ia de
la Geneva din 1949 pentru ameliorarea situa˛iei r„ni˛ilor ∫i
bolnavilor din for˛ele armate de pe c‚mpul de lupt„, la
art. 51 din Conven˛ia de la Geneva din 1949 pentru
ameliorarea situa˛iei r„ni˛ilor, bolnavilor ∫i naufragia˛ilor
for˛elor armate, la art. 130 din Conven˛ia de la Geneva din
1949 privind tratamentul prizonierilor de r„zboi ∫i la
art. 147 din Conven˛ia de la Geneva din 1949 privind
protec˛ia persoanelor civile Ón timp de r„zboi;
b) orice Ónc„lc„ri similare ale legilor r„zboiului Ón
vigoare Ón momentul intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii ∫i a cutumelor de r„zboi existente Ón acel
moment, care nu au fost prev„zute de dispozi˛iile mai sus
men˛ionate ale Conven˛iilor de la Geneva, atunci c‚nd
infrac˛iunea Ón spe˛„ este considerat„ deosebit de grav„ fie
din cauza elementelor sale materiale ∫i interna˛ionale, fie
din cauza Óntinderii consecin˛elor sale previzibile;
3. orice alt„ infrac˛iune la legi ∫i cutume din dreptul
interna˛ional, a∫a cum se va stabili Ón viitor ∫i pe care
statul contractant interesat le consider„, Ón termenii unei
declara˛ii f„cute conform art. 6, ca fiind de natur„
analoag„ celor prev„zute la paragraful 1 sau 2 al
prezentului articol.
ARTICOLUL 2

1. Œn fiecare stat contractant prezenta Conven˛ie se
aplic„ infrac˛iunilor comise dup„ intrarea ei Ón vigoare Ón
privin˛a statului respectiv.
2. Prezenta Conven˛ie se aplic„, de asemenea,
infrac˛iunilor comise Ónaintea intr„rii ei Ón vigoare, Ón
cazurile Ón care termenul de prescrip˛ie Ónc„ nu expirase
la acea dat„.
ARTICOLUL 3

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii de c„tre
statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„
sau acceptat„. Instrumentele de ratificare sau de acceptare
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la data
depunerii celui de-al 3-lea instrument de ratificare sau de
acceptare.
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3. Ea va intra Ón vigoare, Ón privin˛a oric„rui stat
semnatar care o va ratifica sau o va accepta ulterior, dup„
3 luni de la data depunerii instrumentului s„u de
ratificare sau de acceptare.
ARTICOLUL 4

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie. Rezolu˛ia privind
aceast„ invita˛ie va trebui s„ primeasc„ acordul unanim al
membrilor Consiliului Europei care au ratificat Conven˛ia.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretarul
general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare,
care va produce efect dup„ 3 luni de la data depunerii sale.
ARTICOLUL 5

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile asupra c„rora se aplic„ prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare ori de
aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, asupra oric„rui
alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i cu privire la care Ói
asigur„ rela˛iile interna˛ionale ori pentru care este abilitat
s„ dispun„.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón privin˛a oric„rui teritoriu
desemnat Ón aceast„ declara˛ie, Ón conformitate cu
condi˛iile prev„zute la art. 7.
ARTICOLUL 6

1. Orice stat contractant poate, Ón orice moment, prin
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii asupra
infrac˛iunilor prev„zute la art. 1 paragraful 3.
2. Orice declara˛ie f„cut„ Ón temeiul paragrafului
precedent va putea fi retras„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 7.
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ARTICOLUL 7

1. Prezenta Conven˛ie va r„m‚ne Ón vigoare pentru o
perioad„ nelimitat„.
2. Orice stat contractant va putea, Ón ceea ce Ól prive∫te,
s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area va produce efect dup„ 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat care a
aderat la prezenta Conven˛ie:
a) fiecare semn„tur„;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aderare;
c) fiecare dat„ a intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, Ón conformitate cu prevederile art. 3;
d) fiecare declara˛ie primit„ Ón aplicarea prevederilor
art. 5 sau 6;
e) fiecare notificare primit„ Ón aplicarea prevederilor
art. 7 ∫i data la care denun˛area va produce efect.
Drept care, subsemna˛ii, deplin Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 25 ianuarie 1974, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii certificate fiec„ruia dintre
statele semnatare sau care au aderat la Conven˛ie.
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Seria Tratatelor europene nr. 116

CONVENﬁIA
PRIVIND DESP√GUBIREA VICTIMELOR
INFRACﬁIUNILOR VIOLENTE*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
acestui document,
consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea unei uniuni c‚t mai str‚nse Óntre membrii s„i,
av‚nd Ón vedere c„ din motive de echitate ∫i
solidaritate social„ este necesar s„ fie rezolvat„ situa˛ia
victimelor infrac˛iunilor inten˛ionate, s„v‚r∫ite cu violen˛„,
care au suferit v„t„m„ri corporale sau deteriorarea
s„n„t„˛ii, ∫i a persoanelor care se aflau Ón Óntre˛inerea celor
care au decedat ca urmare a unor astfel de infrac˛iuni,
consider‚nd c„ este necesar„ introducerea sau
dezvoltarea unei scheme de desp„gubire a acestor victime
de c„tre statul pe teritoriul c„ruia au fost comise astfel de
infrac˛iuni, Ón special Ón cazurile Ón care infractorul este
necunoscut sau nu dispune de resursele necesare,
˛in‚nd cont de faptul c„ este necesar„ stabilirea unui
minimum de prevederi legale Ón acest domeniu,
av‚nd Ón vedere Rezolu˛ia nr. (77) 27 a Comitetului de
Mini∫tri al Consiliului Europei privind desp„gubirea
victimelor infrac˛iunilor,
au convenit urm„toarele:

PARTEA I
Principii fundamentale
ARTICOLUL 1

P„r˛ile se angajeaz„ s„ Óntreprind„ demersurile
necesare pentru aplicarea principiilor enun˛ate de partea I
a prezentei conven˛ii.
*

Adoptat„ la Strasbourg la 24 noiembrie 1983.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 304 din 25 octombrie 2005, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 960 din 28 octombrie 2005.
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ARTICOLUL 2

1. Œn cazul Ón care desp„gubirea nu poate fi integral
asigurat„ prin alte surse, statul trebuie s„ Ó∫i aduc„
contribu˛ia la desp„gubirea:
a) persoanelor care au suferit v„t„m„ri corporale grave
sau deteriorarea s„n„t„˛ii, ca rezultat direct al unei
infrac˛iuni inten˛ionate s„v‚r∫ite cu violen˛„;
b) persoanelor care se aflau Ón Óntre˛inerea celor care
au murit Ón urma unei asemenea infrac˛iuni.
2. Desp„gubirea se acord„ Ón cazurile de mai sus, chiar
dac„ infractorul nu poate fi urm„rit sau pedepsit.
ARTICOLUL 3

Desp„gubirea va fi acordat„ de statul pe teritoriul
c„ruia a fost comis„ infrac˛iunea:
a) cet„˛enilor statelor p„r˛i la prezenta conven˛ie;
b) cet„˛enilor tuturor statelor membre ale Consiliului
Europei care sunt reziden˛i permanen˛i Ón statul pe al
c„rui teritoriu a fost comis„ infrac˛iunea.
ARTICOLUL 4

Desp„gubirea va acoperi, dup„ caz, cel pu˛in
urm„toarele elemente ale prejudiciului: pierderea
veniturilor, cheltuielile privind Óngrijirile medicale ∫i
spitalizarea, cheltuielile de Ónmorm‚ntare ∫i, pentru
persoanele aflate Ón Óntre˛inerea victimei, pierderea
Óntre˛inerii.
ARTICOLUL 5

Regimul acord„rii desp„gubirii, dac„ este nevoie, poate
stabili pentru unul sau pentru toate elementele
desp„gubirii o limit„ maxim„ ∫i una minim„ pentru
acordarea desp„gubirii.
ARTICOLUL 6

Regimul acord„rii desp„gubirii poate stabili o perioad„
Ón care pot fi depuse cererile de desp„gubire.
ARTICOLUL 7

Desp„gubirea poate fi redus„ sau refuzat„, ˛in‚nd cont
de situa˛ia financiar„ a solicitantului.
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ARTICOLUL 8

1. Desp„gubirea poate fi redus„ sau refuzat„, av‚nd Ón
vedere comportamentul victimei sau al solicitantului
anterior, Ón timpul sau ulterior infrac˛iunii sau Ón func˛ie
de v„t„marea produs„.
2. Desp„gubirea poate fi redus„ sau refuzat„ dac„
victima sau solicitantul au fost implica˛i Ón criminalitatea
organizat„ sau sunt membri ai unei organiza˛ii care
desf„∫oar„ infrac˛iuni violente.
3. Desp„gubirea se poate reduce sau refuza Ón cazul Ón
care o astfel de repara˛ie, total„ sau par˛ial„, ar fi contrar„
ideii de justi˛ie sau ordinii publice.
ARTICOLUL 9

Œn vederea evit„rii dublei desp„gubiri statul sau
autoritatea competent„ poate deduce din desp„gubirea
acordat„ ori poate solicita persoanei desp„gubite s„
returneze o parte sau toat„ desp„gubirea, primit„ ca
urmare a v„t„m„rii ori a decesului, de la infractor sau de
la asigur„rile sociale, sau a unei asigur„ri provenite din
orice alt„ surs„.
ARTICOLUL 10

Statul sau autoritatea competent„ se poate subroga Ón
drepturile persoanei desp„gubite pentru desp„gubirea
pl„tit„.
ARTICOLUL 11

Fiecare parte va Óntreprinde demersurile necesare
pentru a se asigura c„ informa˛iile privind regimul
acord„rii compens„rii sunt disponibile eventualilor
solicitan˛i.

PARTEA a II-a
Cooperarea interna˛ional„
ARTICOLUL 12

Sub rezerva aplic„rii acordurilor bilaterale sau
multilaterale privind asisten˛a judiciar„ reciproc„,
Óncheiate Óntre statele contractante, autorit„˛ile competente
ale fiec„rei p„r˛i vor acorda, la cererea autorit„˛ilor
corespunz„toare ale altei p„r˛i, maximul de asisten˛„
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posibil„ Ón leg„tur„ cu chestiunile tratate Ón prezenta
conven˛ie. Œn acest scop, fiecare stat contractant va
desemna o autoritate central„ care s„ se ocupe de primirea
cererilor de asisten˛„ ∫i de a le da curs, precum ∫i de a-l
informa despre acestea pe Secretarul General al
Consiliului Europei la momentul depunerii instrumentului
s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.
ARTICOLUL 13

1. Comitetul European privind Problemele Penale
(CDPC) al Consiliului Europei va fi ˛inut la curent Ón
leg„tur„ cu aplicarea prezentei conven˛ii.
2. Œn acest scop, fiecare parte va transmite Secretarului
General al Consiliului Europei orice informa˛ii pertinente
asupra prevederilor sale legislative sau din regulamente
referitoare la chestiunile tratate Ón prezenta conven˛ie.

PARTEA a III-a
Clauze finale
ARTICOLUL 14

Prezenta conven˛ie este deschis„ pentru semnarea de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei. Prezenta
conven˛ie este supus„ ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii.
Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi
depuse la Secretarul General al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

1. Prezenta conven˛ie intr„ Ón vigoare Ón prima zi a
lunii ce urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de la
data la care trei state membre ale Consiliului Europei ∫i-au
exprimat consim˛„m‚ntul de a se supune conven˛iei Ón
conformitate cu prevederile art. 14.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a se supune Conven˛iei,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii ce urmeaz„
expir„rii unei perioade de trei luni de la data depunerii
instrumentului de ratificare, acceptare sau aprobare.
ARTICOLUL 16

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate invita
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orice stat care nu este membru al Consiliului Europei s„
adere la prezenta conven˛ie printr-o decizie adoptat„ de
majoritatea prev„zut„ la art. 20.d din Statutul Consiliului
Europei ∫i prin unanimitatea reprezentan˛ilor statelor
contractante care au drept de a sta Ón Comitet.
2. Œn ceea ce prive∫te orice stat aderant, prezenta
conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii ce
urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de la data
depunerii instrumentului de aderare la Secretarul General
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 17

1. Orice stat poate, la momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, preciza teritoriul sau teritoriile la
care se aplic„ prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, la o dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului General al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei conven˛ii pentru
orice alt teritoriu men˛ionat Ón declara˛ie. Pentru acest
teritoriu prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi
a lunii ce urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de
la data primirii declara˛iei Secretarului General.
3. Orice declara˛ie f„cut„ conform celor dou„ paragrafe
anterioare poate fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu men˛ionat Ón declara˛ie, prin notificarea adresat„
Secretarului General. Retragerea va avea efect Ón prima zi
a lunii ce urmeaz„ expir„rii unei perioade de ∫ase luni de
la data primirii notific„rii Secretarului General.
ARTICOLUL 18

1. Orice stat va putea, la momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, s„ declare c„ se folose∫te de dreptul
de a avea una sau mai multe rezerve.
2. Orice stat contractant care a formulat o astfel de
rezerv„, conform paragrafului precedent, poate s„ le
retrag„ Ón tot sau Ón parte, prin intermediul unei notific„ri
adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect de la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul General.
3. Partea care ∫i-a exprimat o rezerv„ cu privire la o
prevedere din prezenta conven˛ie nu poate pretinde
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aplicarea acelei prevederi de c„tre oricare alt stat parte;
totu∫i, dac„ rezerva este par˛ial„ sau condi˛ional„, partea
poate s„ pretind„ aplicarea acelei prevederi Ón m„sura Ón
care ea Óns„∫i a acceptat-o.
ARTICOLUL 19

1. Orice parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
prezenta conven˛ie prin intermediul unei notific„ri
adresate Secretarului General al Consiliului Europei.
2. O astfel de denun˛are va deveni efectiv„ din prima
zi a lunii ce urmeaz„ expir„rii unei perioade de ∫ase luni
de la data primirii notific„rii Secretarului General.
ARTICOLUL 20

Secretarul General al Consiliului Europei va notifica
statele membre ale Consiliului ∫i oricare alt stat care a
aderat la prezenta conven˛ie asupra:
a) oric„rei semn„ri;
b) depunerii oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) oric„rei date de intrare Ón vigoare a prezentei
conven˛ii conform art. 15, 16 ∫i 17;
d) oric„rui alt act, notificare sau comunicare privind
prezenta conven˛ie.
Drept care, subsemna˛ii, legal Ómputernici˛i Ón acest
scop, au semnat prezentul protocol.
Adoptat„ la Strasbourg, ast„zi, 24 noiembrie 1983, Ón
limbile francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valoare, Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica o copie certificat„ pentru
conformitate fiec„rui stat membru al Consiliului Europei
∫i oric„rui stat invitat s„ adere la prezenta conven˛ie.
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XII. DREPT PENAL (2)

Seria Tratatelor europene nr. 88

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA EFECTELE INTERNAﬁIONALE
ALE INTERZICERII EXERCIT√RII DREPTULUI
DE A CONDUCE UN VEHICUL CU MOTOR*

PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Av‚nd Ón vedere num„rul considerabil de accidente de
circula˛ie ∫i gravitatea consecin˛elor acestora,
Consider‚nd combaterea infrac˛iunilor rutiere prin
mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importan˛„
pentru securitatea circula˛iei,
Consider‚nd c„, Ón afara altor m„suri cu caracter
preventiv sau represiv, interzicerea exercit„rii dreptului de
a conduce constituie, Ón acest scop, un mijloc eficient,
Consider‚nd c„ sporirea circula˛iei interna˛ionale
justific„ intensificarea eforturilor Ón vederea armoniz„rii
legisla˛iilor na˛ionale ∫i pentru a asigura ca deciziile de
interzicere a dreptului de a conduce s„ produc„ efecte Ón
afara statului Ón care au fost pronun˛ate,
Av‚nd Ón vedere c„ aceast„ cooperare a fost deja
preconizat„ Ón Rezolu˛ia (71) 28 a Comitetului Mini∫trilor
al Consiliului Europei referitoare la interzicerea exercit„rii
dreptului de a conduce un vehicul cu motor,
Reafirm‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Au convenit urm„toarele:
*

Adoptat„ la Bruxelles Ón 3 iunie 1976. A intrat Ón vigoare la 28 aprilie 1983.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 126 din 9 iulie 1997, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 152 din 14 iulie 1997.

649

TITLUL I
DEFINIﬁII
ARTICOLUL 1

Potrivit prezentei Conven˛ii:
a) expresia interzicerea dreptului de a conduce,
denumit„ Ón continuare, prescurtat, interdic˛ia,
desemneaz„ orice m„sur„ definitiv„ care are ca scop
restr‚ngerea dreptului de a conduce a conduc„torului care
a comis o infrac˛iune rutier„. Aceast„ m„sur„ poate consta
at‚t Óntr-o pedeaps„ principal„ sau accesorie, c‚t ∫i Óntr-o
m„sur„ de siguran˛„ ∫i poate fi luat„ at‚t de o autoritate
judiciar„, c‚t ∫i de o autoritate administrativ„;
b) expresia infrac˛iune rutier„ desemneaz„ orice
infrac˛iune prev„zut„ Ón lista intitulat„ Fond comun de
infrac˛iuni rutiere, anexat„ la prezenta Conven˛ie.

TITLUL II
EFECTELE INTERDICﬁIEI
ARTICOLUL 2

Partea contractant„ care a pronun˛at interdic˛ia va
informa despre aceasta, f„r„ Ónt‚rziere, partea contractant„
care a eliberat permisul de conducere, ca ∫i pe aceea pe
teritoriul c„reia autorul infrac˛iunii locuie∫te Ón mod
obi∫nuit.
ARTICOLUL 3

Partea contractant„ care a fost informat„ despre o
asemenea decizie poate pronun˛a, Ón conformitate cu
legisla˛ia sa, interdic˛ia pe care ar fi pronun˛at-o ∫i ea, dac„
faptele ∫i Ómprejur„rile care au motivat interven˛ia celeilalte
p„r˛i contractante ar fi avut loc pe propriul s„u teritoriu.
ARTICOLUL 4

Dac„ i se va cere, partea contractant„ c„reia i-a fost
f„cut„ notificarea va trebui s„ fac„ cunoscut modul Ón care
a dat curs solicit„rii.
ARTICOLUL 5

Prezenta Conven˛ie nu limiteaz„ dreptul p„r˛ilor
contractante de a aplica m„surile prev„zute de legisla˛ia lor.
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TITLUL III
PROCEDUR√
ARTICOLUL 6

1. P„r˛ile contractante vor face cunoscut, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, autorit„˛ile abilitate s„ transmit„ ∫i s„ primeasc„
notific„rile prev„zute la art. 2, ca ∫i orice alt„ comunicare
care ar putea rezulta din aplicarea prezentei Conven˛ii.
2. Aceste notific„ri trebuie s„ fie Ónso˛ite de o copie
certificat„ de pe decizia prin care s-a pronun˛at interdic˛ia,
Ómpreun„ cu o expunere a faptelor.
3. Dac„ partea contractant„ c„reia i-a fost f„cut„
notificarea apreciaz„ c„ informa˛iile furnizate sunt
insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei
Conven˛ii, ea va solicita completarea informa˛iilor
necesare ∫i, eventual, o copie conform„ de pe dosarul de
procedur„.
ARTICOLUL 7

P„r˛ile contractante extind aplicarea reglement„rilor
lor de asisten˛„ interna˛ional„ Ón materie penal„ la
m„surile necesare punerii Ón aplicare a prezentei
Conven˛ii.
ARTICOLUL 8

1. Sub rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2 al
prezentului articol, nu se va cere traducerea notific„rilor ∫i
a pieselor, anex„ la acestea.
2. Orice stat va putea, cu ocazia semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, acceptare,
aprobare sau aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„-∫i rezerve
dreptul de a solicita ca notific„rile ∫i piesele-anex„ s„-i fie
adresate ∫i Ónso˛ite fie de o traducere Ón propria sa limb„,
fie de o traducere Óntr-una dintre limbile oficiale ale
Consiliului Europei sau Óntr-una dintre limbile pe care le
va indica. Celelalte p„r˛i contractante vor putea aplica
regula reciprocit„˛ii.
ARTICOLUL 9

Documentele transmise Ón aplicarea prezentei
Conven˛ii vor fi scutite de toate formalit„˛ile de legalizare.
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ARTICOLUL 10

P„r˛ile contractante renun˛„, pe baz„ de reciprocitate,
s„ solicite rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea
prezentei Conven˛ii.

TITLUL IV
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 11

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ pentru semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„,
acceptat„ sau aprobat„. Instrumentele de ratificare,
acceptare sau aprobare vor fi depuse la Secretarul general
al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare la 3 luni de la data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
3. Œn ceea ce prive∫te statele semnatare care o vor
ratifica, accepta sau aproba ulterior, Conven˛ia va intra Ón
vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 12

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat care nu este membru al Consiliului
Europei s„ adere la prezenta Conven˛ie.
2. Aderarea se va face prin depunerea, la Secretarul
general al Consiliului Europei, a instrumentului de
aderare, care va produce efecte la 3 luni de la data
depunerii sale.
ARTICOLUL 13

1. Oricare stat va putea, cu ocazia semn„rii sau
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, s„ indice teritoriul sau teritoriile
c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Oricare stat va putea, cu ocazia depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau
de aderare sau la orice alt„ dat„ ulterioar„, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, asupra oric„rui
alt teritoriu indicat Ón declara˛ie ∫i pentru care el poart„
r„spunderea rela˛iilor interna˛ionale.
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3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón privin˛a oric„rui teritoriu
indicat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
produce efecte la 6 luni de la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 14

1. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante Ó∫i
Óntemeiaz„ rela˛iile lor Ón acest domeniu pe baza unei
legisla˛ii uniforme sau a unui regim special de
reciprocitate care le impune obliga˛ii mai extinse, ele vor
avea dreptul de a ∫i reglementa raporturile reciproce Ón
acest domeniu, exclusiv Ón baza acestor sisteme.
2. P„r˛ile contractante care vor exclude din raporturile
lor reciproce aplicarea prezentei Conven˛ii, Ón
conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, vor
adresa, Ón acest scop, o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 15

1. Oricare parte contractant„ va putea, Ón ceea ce o
prive∫te, s„ denun˛e prezenta Conven˛ie printr-o notificare
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte la 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat ce
a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) fiecare semnare;
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform art. 11;
d) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 6;
e) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 8;
f) orice declara˛ie ∫i notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 13;
g) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 14;
h) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 15 ∫i data la care denun˛area va produce efecte.
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ARTICOLUL 17

Prezenta Conven˛ie, declara˛iile ∫i notific„rile pe care
le autorizeaz„ nu se vor aplica dec‚t infrac˛iunilor rutiere
comise, dup„ intrarea sa Ón vigoare, Óntre p„r˛ile
contractante interesate.
Drept pentru care, subsemna˛ii, autoriza˛i Ón mod
cuvenit Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Bruxelles la 3 iunie 1976, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar, care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va comunica o copie certificat„ de pe Conven˛ie
fiec„rei p„r˛i semnatare ∫i aderente.
ANEX√
FONDUL COMUN AL INFRACﬁIUNILOR RUTIERE
1. Uciderea involuntar„ sau v„t„m„rile involuntare
cauzate Ón domeniul circula˛iei rutiere.
2. P„r„sirea locului accidentului, adic„ Ónc„lcarea
obliga˛iilor ce revin, conduc„torilor auto ca urmare a unui
accident de circula˛ie.
3. Conducerea unui vehicul de c„tre o persoan„:
a) Ón stare de ebrietate sau sub influen˛a alcoolului;
b) sub influen˛a stupefiantelor sau a produselor av‚nd
efecte analoage;
c) inapt„ ca urmare a unei oboseli excesive.
4. Conducerea unui vehicul cu motor f„r„ asigurare Ón
privin˛a responsabilit„˛ii civile pentru pagube cauzate
ter˛ilor, ca urmare a folosirii acestui vehicul.
5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al
autorit„˛ii privind circula˛ia rutier„.
6. Nerespectarea regulilor privind:
a) viteza vehiculelor;
b) pozi˛ia vehiculelor Ón mi∫care ∫i sensul deplas„rii
lor, Ónt‚lnirea cu vehicule din sens opus, dep„∫irea,
schimbarea de direc˛ie ∫i trecerea pasajelor de nivel;
c) prioritatea de trecere;
d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum ar
fi cele ale pompierilor, ambulan˛ele, vehiculele de poli˛ie;
e) nerespectarea semnalelor ∫i a marcajelor rutiere, Ón
special a semnului îStop“;
f) sta˛ionarea ∫i oprirea vehiculelor;
g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de
vehicule pe unele c„i rutiere, Ón special datorit„ greut„˛ii
sau dimensiunilor lor;
h) echipamentul de securitate al vehiculelor ∫i al
Ónc„rc„turii lor;
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i) semnalizarea vehiculelor ∫i a Ónc„rc„turii lor;
j) sistemul de lumin„ al vehiculelor ∫i folosirea
farurilor;
k) Ónc„rc„tura ∫i capacitatea vehiculelor;
l) Ónmatricularea vehiculelor, pl„cile de Ónmatriculare
∫i semnul distinctiv al ˛„rii de Ónmatriculare.
7. Conducerea f„r„ permis de circula˛ie valabil.

Seria Tratatelor europene nr. 90

CONVENﬁIA EUROPEAN√
PENTRU REPRIMAREA TERORISMULUI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este s„
realizeze o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Con∫tiente de nelini∫tea cresc‚nd„ cauzat„ de
Ónmul˛irea actelor de terorism,
Dorind s„ se ia m„suri eficace pentru ca autorii unor
astfel de acte s„ nu scape de urm„rire ∫i de pedeaps„
convinse c„ extr„darea este un mijloc deosebit de eficace
pentru a se ajunge la acest rezultat,
Au convenit dup„ cum urmeaz„:
ARTICOLUL 11

Pentru cerin˛ele extr„d„rii Óntre statele contractante,
nici o infrac˛iune men˛ionat„ mai jos nu va fi considerat„
ca o infrac˛iune politic„, ca o infrac˛iune conex„ la o
infrac˛iune politic„ sau ca o infrac˛iune inspirat„ de
scopuri politice:
* Adoptat„ la Strasbourg Ón 27 ianuarie 1977. A intrat Ón vigoare la 4 august 1978.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 19 din 28 februarie 1997 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997.
1 Rom‚nia, Ón temeiul art. 13 par. 1 al Conven˛iei europene pentru reprimarea
terorismului, declar„ c„ Ó∫i rezerv„ dreptul de a refuza extr„darea Ón leg„tur„ cu orice
infrac˛iune enumerat„ Ón art. 1, pe care o consider„ ca o infrac˛iune conex„ la o infrac˛iune
politic„ sau ca o infrac˛iune determinat„ de scopuri politice ∫i se angajeaz„ c„ va lua Ón
considerare Ón mod corespunz„tor, Ón momentul calific„rii infrac˛iunii, gravitatea deosebit„ a
acesteia, mai ales dac„:
a) a creat un pericol colectiv pentru via˛a, integritatea corporal„ sau libertatea
persoanelor; sau
b) a adus atingere unor persoane str„ine de mobilurile care au determinat-o; ori
c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru comiterea ei.
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a) infrac˛iunile cuprinse Ón c‚mpul de aplicare a
Conven˛iei pentru reprimarea captur„rii ilicite de
aeronave, semnat„ la Haga la 16 decembrie 1970;
b) infrac˛iunile cuprinse Ón c‚mpul de aplicare a
Conven˛iei pentru reprimarea de acte ilicite Óndreptate
contra siguran˛ei avia˛iei civile, semnat„ la Montreal la
23 septembrie 1971;
c) infrac˛iunile grave const‚nd Óntr-un atac Ómpotriva
vie˛ii, integrit„˛ii corporale sau libert„˛ii persoanelor care
se bucur„ de protec˛ie interna˛ional„, inclusiv a agen˛ilor
diplomatici;
d) infrac˛iunile care au ca obiect r„pirea, luarea ca
ostatici sau sechestrarea ilegal„;
e) infrac˛iunile care au ca obiect folosirea de bombe,
grenade, rachete, arme de foc automate ori scrisori sau
colete-bomb„, Ón m„sura Ón care aceast„ folosire prezint„
un pericol pentru persoane;
f) tentativ„ la s„v‚r∫irea infrac˛iunilor precitate ori
participarea Ón calitate de coautor sau de complice al unei
persoane care s„v‚r∫e∫te ori Óncearc„ s„ s„v‚r∫easc„ o
astfel de infrac˛iune.
ARTICOLUL 2

1. Pentru cerin˛ele extr„d„rii Óntre statele contractante,
un stat contractant poate s„ nu considere ca infrac˛iune
politic„ sau ca infrac˛iune conex„ la o asemenea
infrac˛iune ori ca infrac˛iune inspirat„ de mobiluri politice
orice act grav de violen˛„ la care nu se refer„ art. 1 ∫i care
este Óndreptat contra vie˛ii, integrit„˛ii corporale sau
libert„˛ii persoanelor.
2. Se va proceda tot astfel Ón ceea ce prive∫te orice act
grav Óndreptat contra bunurilor, altul dec‚t cele la care se
refer„ art. 1, dac„ acesta a cauzat un pericol colectiv
pentru persoane.
3. Se va proceda tot astfel Ón ceea ce prive∫te tentativa
la s„v‚r∫irea uneia dintre infrac˛iunile precitate ori
participarea Ón calitate de coautor sau de complice al unei
persoane care s„v‚r∫e∫te ori Óncearc„ s„ s„v‚r∫easc„ o
astfel de infrac˛iune.
ARTICOLUL 3

Dispozi˛iile tuturor tratatelor ∫i acordurilor de
extr„dare aplicabile Óntre statele contractante, inclusiv
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Conven˛ia european„ de extr„dare, se modific„, Ón privin˛a
rela˛iilor dintre state contractante, Ón m„sura Ón care sunt
incompatibile cu prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 4

Pentru cerin˛ele prezentei Conven˛ii ∫i Ón m„sura Ón
care vreuna dintre infrac˛iunile la care se refer„ art. 1 sau
2 nu figureaz„ pe lista cazurilor de extr„dare Óntr-un tratat
sau Óntr-o conven˛ie de extr„dare Ón vigoare Óntre statele
contractante, aceasta se consider„ ca fiind inclus„ pe list„.
ARTICOLUL 5

Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie nu trebuie s„
fie interpretat„ ca implic‚nd o obliga˛ie de extr„dare, dac„
statul solicitat are temeiuri serioase s„ cread„ c„ cererea
de extr„dare, motivat„ printr-o infrac˛iune la care se refer„
art. 1 sau 2, a fost f„cut„ Ón scopul de a urm„ri sau de a
pedepsi o persoan„ pentru considerente de ras„, religie,
na˛ionalitate sau opinii politice ori c„ situa˛ia acestei
persoane risc„ s„ fie agravat„ datorit„ uneia sau alteia
dintre aceste considerente.
ARTICOLUL 6

1. Orice stat contractant ia m„surile necesare pentru
a-∫i stabili competen˛a de a urm„ri vreuna dintre
infrac˛iunile la care se refer„ art. 1, Ón cazul Ón care
autorul b„nuit de infrac˛iune se g„se∫te pe teritoriul s„u ∫i
dac„ statul nu Ól extr„deaz„ dup„ ce a primit o cerere de
extr„dare de la un stat contractant a c„rui competen˛„ de
urm„rire se Óntemeiaz„ pe o regul„ de competen˛„ care
exist„ deopotriv„ Ón legisla˛ia statului solicitat.
2. Prezenta Conven˛ie nu exclude nici o competen˛„
exercitat„ Ón conformitate cu legile na˛ionale.
ARTICOLUL 7

Un stat contractant pe al c„rui teritoriu a fost
descoperit autorul b„nuit de vreuna dintre infrac˛iunile la
care se refer„ art. 1 ∫i care a primit o cerere de extr„dare
Ón condi˛iile men˛ionate la paragraful 1 al art. 6, dac„ nu Ól
extr„deaz„ pe autorul b„nuit de infrac˛iune, supune cauza
f„r„ nici o excep˛ie ∫i f„r„ Ónt‚rziere nejustificat„
autorit„˛ilor sale competente s„ exercite ac˛iunea penal„.
Aceste autorit„˛i hot„r„sc Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i pentru
orice infrac˛iune cu caracter grav potrivit legilor acestui
stat.
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ARTICOLUL 8

1. Statele contractante Ó∫i acord„ Óntrajutorarea
judiciar„ cea mai larg„ posibil Ón materie penal„ Ón orice
procedur„ referitoare la infrac˛iunile vizate la art. 1 sau 2.
Œn toate cazurile, legea aplicabil„ Ón ceea ce prive∫te
asisten˛a mutual„ Ón materie penal„ este aceea a statului
solicitat. Totu∫i, Óntrajutorarea judiciar„ nu va putea fi
refuzat„ pentru singurul motiv c„ se refer„ la o
infrac˛iune politic„ sau la o infrac˛iune conex„, la o
asemenea infrac˛iune ori la o infrac˛iune inspirat„ de
mobiluri politice.
2. Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie nu trebuie
s„ fie interpretat„ ca implic‚nd o obliga˛ie de acordare a
Óntrajutor„rii judiciare, dac„ statul solicitat are temeiuri
serioase s„ cread„ c„ cererea de asisten˛„, motivat„ printr-o
infrac˛iune la care se refer„ art. 1 sau 2, a fost prezentat„
Ón scopul de a urm„ri sau de a pedepsi o persoan„ pentru
considerente de ras„, religie, na˛ionalitate sau opinii
politice ori c„ situa˛ia acestei persoane risc„ s„ fie agravat„
datorit„ unuia sau altuia dintre aceste considerente.
3. Dispozi˛iile tuturor tratatelor ∫i acordurilor de
asisten˛„ judiciar„ Ón materie penal„, aplicabile Óntre
statele contractante, inclusiv Conven˛ia european„ de
asisten˛„ judiciar„ Ón materie penal„, se modific„, Ón
privin˛a rela˛iilor dintre state contractante, Ón m„sura Ón
care sunt incompatibile cu prezenta Conven˛ie.
ARTICOLUL 9

1. Comitetul European pentru Problemele Criminale al
Consiliului Europei urm„re∫te executarea prevederilor
prezentei Conven˛ii.
2. El Ónlesne∫te, dac„ este necesar, reglementarea
amiabil„ a oric„rei dificult„˛i care s-ar ivi Ón executarea
Conven˛iei.
ARTICOLUL 10

1. Orice diferend Óntre statele contractante, referitor la
interpretarea sau aplicarea prezentei Conven˛ii, care nu a
fost rezolvat Ón cadrul paragrafului 2 al art. 9, va fi supus
arbitrajului, la cererea uneia dintre p„r˛ile Ón diferend.
Fiecare dintre p„r˛i va desemna c‚te un arbitru, iar cei doi
vor desemna un al treilea arbitru. Dac„, Ón termen de
3 luni de la cererea de arbitraj, una dintre p„r˛i nu a
procedat la desemnarea unui arbitru, acesta va fi
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desemnat la cererea celeilalte p„r˛i, de c„tre pre∫edintele
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului. Dac„ pre∫edintele
Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului este resortisant al
uneia dintre p„r˛ile Ón diferend, desemnarea arbitrului va
fi de competen˛a vicepre∫edintelui Cur˛ii sau, dac„
vicepre∫edintele este resortisant al uneia dintre p„r˛ile Ón
diferend, celui mai vechi dintre membrii Cur˛ii care nu
este resortisant al uneia dintre p„r˛ile Ón diferend. Aceea∫i
procedur„ se va aplica Ón cazul Ón care cei doi arbitri nu se
vor putea pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea
arbitru.
2. Tribunalul arbitral va hot„rÓ dup„ procedura sa.
Hot„r‚rile sale vor fi luate cu majoritate de voturi.
Sentin˛a sa va fi definitiv„.
ARTICOLUL 11

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificat„,
acceptat„ sau aprobat„. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de la data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
3. Conven˛ia va intra Ón vigoare, fa˛„ de orice stat care
o va ratifica, o va accepta sau o va aproba ulterior, dup„
3 luni de la data depunerii instrumentului s„u de
ratificare, de acceptare ori de aprobare.
ARTICOLUL 12

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare ori de aprobare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare ori de
aprobare sau Ón orice alt moment urm„tor, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii prin declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt
teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i pentru care asigur„
rela˛iile interna˛ionale sau este abilitat s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
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adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va avea efect imediat sau la o dat„ ulterioar„
precizat„ Ón notificare.
ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, s„ declare c„ Ó∫i rezerv„ dreptul
de a refuza extr„darea Ón leg„tur„ cu orice infrac˛iune
enumerat„ Ón art. 1, pe care o consider„ ca o infrac˛iune
politic„, ca o infrac˛iune conex„ la o infrac˛iune politic„
sau ca o infrac˛iune inspirat„ de scopuri politice, cu
condi˛ia ca el s„ se angajeze c„ va lua Ón considerare Ón
mod corespunz„tor, Ón momentul calific„rii infrac˛iunii,
gravitatea deosebit„ a acesteia, mai ales dac„:
a) a creat un pericol colectiv pentru via˛a, integritatea
corporal„ sau libertatea persoanelor; sau
b) a adus atingere unor persoane str„ine de mobilurile
care au determinat-o; ori
c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru
comiterea ei.
2. Orice stat poate s„ retrag„, Ón total sau Ón parte, o
rezerv„ pe care a formulat-o Ón temeiul paragrafului
precedent, prin mijlocirea unei declara˛ii adresate
Secretarului general al Consiliului Europei ∫i care va avea
efect de la data primirii ei.
3. Orice stat care a formulat o rezerv„ Ón temeiul
paragrafului 1 al acestui articol nu poate s„ pretind„
aplicarea art. 1 de c„tre un alt stat; totu∫i el poate, dac„
rezerva este par˛ial„ ∫i sub condi˛ie, s„ pretind„ aplicarea
acestui articol Ón m„sura Ón care a acceptat-o ∫i el Ónsu∫i.
ARTICOLUL 14

Orice stat contractant va putea s„ denun˛e prezenta
Conven˛ie, adres‚nd o notificare scris„ Secretarului
general al Consiliului Europei. O asemenea denun˛are va
produce efect imediat sau la o dat„ ulterioar„ precizat„ Ón
notificare.
ARTICOLUL 15

Conven˛ia Ónceteaz„ s„ produc„ efecte fa˛„ de orice stat
contractant care se retrage din Consiliul Europei sau care
Ónceteaz„ s„-i mai apar˛in„.
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ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii potrivit art. 11 al acesteia;
d) orice declara˛ie sau notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 12;
e) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea paragrafului 1
al art. 13;
f) retragerea oric„rei rezerve f„cute Ón aplicarea
paragrafului 2 al art. 13;
g) orice notificare primit„ Ón aplicarea art. 14 ∫i data
c‚nd denun˛area va produce efecte;
h) orice Óncetare a efectelor Conven˛iei Ón aplicarea art. 15.
Drept pentru care, subsemna˛ii, legal autoriza˛i Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œncheiat„ la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va comunica fiec„rui stat semnatar
c‚te o copie certificat„ pentru conformitate de pe acesta.

Seria Tratatelor europene nr. 190

PROTOCOL
DE AMENDARE A CONVENﬁIEI EUROPENE
PENTRU REPRIMAREA TERORISMULUI*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
acestui protocol,
av‚nd Ón vedere Declara˛ia Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei din 12 septembrie 2001 ∫i decizia
acestuia din 21 septembrie 2001 privind lupta Ómpotriva
* Adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 366 din 15 septembrie 2004 publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 913 din 7 octombrie 2004.

661

terorismului interna˛ional, precum ∫i Declara˛ia de la
Vilnius privind cooperarea regional„ ∫i consolidarea
stabilit„˛ii democratice Ón Marea Europ„, adoptat„ de
Comitetul de Mini∫tri Ón cursul celei de-a 110-a sesiuni de
la Vilnius din 3 mai 2002,
av‚nd Ón vedere Recomandarea 1.550 (2002) a Adun„rii
Parlamentare a Consiliului Europei privind lupta
Ómpotriva terorismului ∫i respectarea drepturilor omului,
av‚nd Ón vedere Rezolu˛ia A/RES/51/210 a Adun„rii
Generale a Organiza˛iei Na˛iunilor Unite privind m„surile
care vizeaz„ eliminarea terorismului interna˛ional,
Declara˛ia care completeaz„ Declara˛ia din 1994 privind
m„surile care vizeaz„ eliminarea terorismului
interna˛ional ∫i Rezolu˛ia sa A/RES/49/60 privind m„surile
care vizeaz„ eliminarea terorismului interna˛ional ∫i
Declara˛ia privind m„surile care vizeaz„ eliminarea
terorismului interna˛ional,
dorind s„ Ónt„reasc„ lupta Ómpotriva terorismului, cu
respectarea drepturilor omului ∫i ˛in‚nd cont de spiritul
Liniilor directoare privind drepturile omului ∫i lupta
Ómpotriva terorismului, adoptate de Comitetul de Mini∫tri
al Consiliului Europei la 11 iulie 2002,
consider‚nd c„ Ón acest scop este necesar„ amendarea
Conven˛iei europene pentru reprimarea terorismului (STE
nr. 90), deschis„ spre semnare la Strasbourg la 27 ianuarie
1977, denumit„ Ón continuare Conven˛ia,
consider‚nd c„ este necesar s„ se actualizeze lista
conven˛iilor interna˛ionale enumerate la art. 1 din
Conven˛ie ∫i s„ se prevad„ o procedur„ simplificat„ Ón
vederea actualiz„rii ulterioare, Ón func˛ie de necesit„˛i,
consider‚nd c„ este necesar„ Ónt„rirea continu„rii
aplic„rii Conven˛iei,
consider‚nd c„ este necesar„ revizuirea regimului de
rezerve,
consider‚nd c„ este necesar„ deschiderea spre semnare
a Conven˛iei pentru toate statele interesate,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

1. Paragraful introductiv al articolului 1 din Conven˛ie
devine paragraful 1 al acestui articol. La subparagraful b)
al acestui paragraf, termenul îsemnat„“ este Ónlocuit cu
termenul îÓncheiat„“ ∫i subparagrafele c), d), e) ∫i f) ale
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acestui paragraf sunt Ónlocuite cu subparagrafele
urm„toare:
îc) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei privind prevenirea ∫i reprimarea infrac˛iunilor
Ómpotriva persoanelor care se bucur„ de protec˛ie
interna˛ional„, inclusiv agen˛ii diplomatici, adoptat„ la
New York la 14 decembrie 1973;
d) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei interna˛ionale Ómpotriva lu„rii de ostatici,
adoptat„ la New York la 17 decembrie 1979;
e) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei privind protec˛ia fizic„ a materiilor nucleare,
adoptat„ la Viena la 3 martie 1980;
f) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Protocolului pentru reprimarea actelor ilegale de violen˛„
Ón aeroporturile utilizate de avia˛ia civil„ interna˛ional„,
Óncheiat la Montreal la 24 februarie 1988;“.
2. Paragraful 1 al articolului 1 din Conven˛ie este
completat cu urm„toarele patru subparagrafe:
îg) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei pentru reprimarea actelor ilegale comise
Ómpotriva securit„˛ii naviga˛iei maritime, Óncheiat„ la
Roma la 10 martie 1988;
h) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Protocolului pentru reprimarea actelor ilegale comise
Ómpotriva securit„˛ii platformelor fixe situate pe platoul
continental, Óncheiat la Roma la 10 martie 1988;
i) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei interna˛ionale pentru reprimarea atentatelor
teroriste comise cu explozibil, adoptat„ la New York la 15
decembrie 1997;
j) infrac˛iunile cuprinse Ón aria de aplicare a
Conven˛iei interna˛ionale pentru reprimarea finan˛„rii
terorismului, adoptat„ la New York la 9 decembrie 1999.“
3. Textul articolului 1 din Conven˛ie este completat cu
urm„torul paragraf:
î2. Œn m„sura Ón care ele nu ar fi acoperite prin
conven˛iile enumerate la paragraful 1, se va aplica aceea∫i
regul„ Ón vederea extr„d„rii Óntre statele contractante, nu
doar pentru fapta de a comite, Ón calitate de autor
principal, aceste infrac˛iuni principale, dar, Ón egal„
m„sur„, ∫i pentru urm„toarele:
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a) tentativa de a comite una dintre aceste infrac˛iuni
principale;
b) complicitatea la una dintre aceste infrac˛iuni
principale sau la tentativa de a comite una dintre acestea;
c) organizarea sau fapta de a ordona altora comiterea
sau tentativa de a comite una dintre infrac˛iunile
sus-men˛ionate.“
ARTICOLUL 2

Paragraful 3 al articolului 2 din Conven˛ie se modific„
dup„ cum urmeaz„:
î3. Aplicarea va fi aceea∫i pentru:
a) tentativa de a comite una dintre infrac˛iunile
sus-men˛ionate;
b) complicitatea la una dintre infrac˛iunile susmen˛ionate sau la tentativa de a comite una dintre aceste
infrac˛iuni;
c) organizarea sau fapta de a ordona altora comiterea
sau tentativa de a comite una dintre infrac˛iunile
sus-men˛ionate.“
ARTICOLUL 3

1. Textul articolului 4 din Conven˛ie devine paragraful
1 al acestui articol ∫i o nou„ fraz„ este ad„ugat„ la sf‚r∫itul
acestui paragraf, al c„rei text este: îStatele contractante se
angajeaz„ s„ considere aceste infrac˛iuni drept cazuri de
extr„dare Ón orice tratat de extr„dare care va fi Óncheiat
ulterior Óntre ele.“
2. Textul articolului 4 din Conven˛ie este completat cu
urm„torul paragraf:
î2. C‚nd un stat contractant care condi˛ioneaz„
extr„darea de existen˛a unui tratat este sesizat cu o cerere
de extr„dare de un alt stat contractant fa˛„ de care nu este
legat printr-un tratat de extr„dare, statul contractant
solicitat are posibilitatea s„ considere prezenta conven˛ie
drept baz„ juridic„ de extr„dare pentru infrac˛iunile
prev„zute la art. 1 sau 2.“
ARTICOLUL 4

1. Textul articolului 5 din Conven˛ie devine paragraful
1 al acestui articol.
2. Textul articolului 5 din Conven˛ie este completat cu
urm„toarele paragrafe:
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î2. Nici o dispozi˛ie din prezenta conven˛ie nu trebuie
interpretat„ ca implic‚nd o obliga˛ie de extr„dare pentru
statul solicitat, dac„ persoana care face obiectul cererii de
extr„dare risc„ s„ fie expus„ torturii.
3. Nici o dispozi˛ie din prezenta conven˛ie nu trebuie
interpretat„ ca implic‚nd o obliga˛ie de extr„dare pentru
statul solicitat, dac„ persoana care face obiectul cererii de
extr„dare risc„ s„ fie expus„ la pedeapsa cu moartea sau,
c‚nd legea statului solicitat nu permite pedeapsa privativ„
de libertate pe via˛„, la pedeapsa privativ„ de libertate pe
via˛„ f„r„ posibilitatea eliber„rii condi˛ionate, cu excep˛ia
cazului Ón care statul solicitat are obliga˛ia de extr„dare Ón
conformitate cu tratatele de extr„dare aplicabile, dac„
statul solicitant d„ asigur„ri considerate suficiente de c„tre
statul solicitat, potrivit c„rora pedeapsa capital„ nu va fi
pronun˛at„ sau, dac„ aceasta a fost pronun˛at„, nu va fi
executat„ sau c„ persoana Ón cauz„ nu va fi supus„ unei
pedepse privative de libertate pe via˛„ f„r„ posibilitatea
eliber„rii condi˛ionate.“
ARTICOLUL 5

Un nou articol este introdus dup„ articolul 8 din
Conven˛ie ∫i va avea urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 9

Statele contractante vor putea Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale pentru a completa
dispozi˛iile prezentei conven˛ii sau pentru a facilita
aplicarea principiilor cuprinse Ón aceasta.“
ARTICOLUL 6

1. Articolul 9 din Conven˛ie devine articolul 10.
2. Paragraful 1 al noului articol 10 se modific„ dup„
cum urmeaz„:
î1. Comitetul European pentru Probleme Criminale
(CDPC) este Óns„rcinat s„ urm„reasc„ aplicarea prezentei
conven˛ii. CDPC:
a) este informat cu privire la aplicarea prezentei
conven˛ii;
b) formuleaz„ propuneri Ón vederea facilit„rii sau
Ómbun„t„˛irii aplic„rii prezentei conven˛ii;
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c) adreseaz„ Comitetului de Mini∫tri recomand„ri
privind propunerile de amendamente ∫i avizeaz„ orice
propunere de amendament prezentat„ de c„tre un stat
contractant Ón conformitate cu art. 12 ∫i 13;
d) la cererea unui stat contractant, Ó∫i exprim„ p„rerea
cu privire la orice problem„ referitoare la aplicarea
prezentei conven˛ii;
e) Óntreprinde tot ceea ce este necesar pentru
facilitarea solu˛ion„rii amiabile a oric„rei dificult„˛i care
ar putea ap„rea Ón executarea prezentei conven˛ii;
f) adreseaz„ Comitetului de Mini∫tri recomand„ri
privind invitarea statelor nemembre s„ adere la prezenta
conven˛ie Ón conformitate cu paragraful 3 al art. 14;
g) Ón fiecare an Ónainteaz„ Comitetului de Mini∫tri al
Consiliului Europei un raport privind aplicarea acestui
articol cu ocazia aplic„rii prezentei conven˛ii.“
3. Paragraful 2 al noului articol 10 este eliminat.
ARTICOLUL 7

1. Articolul 10 din Conven˛ie devine articolul 11.
2. La prima fraz„ din paragraful 1 al noului articol 11,
sintagma îÓn cadrul paragrafului 2 al art. 9“ este Ónlocuit„
cu sintagma înici Ón cadrul art. 10 e), nici pe calea
negocierii“. La a doua fraz„ din acest paragraf, termenii
îcei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru“ sunt
Ónlocui˛i cu termenii îarbitrii vor desemna un alt arbitru,
pre∫edinte al tribunalului“. Frazele urm„toare din acest
paragraf sunt eliminate.
3. Paragraful 2 al noului articol 11 devine paragraful 6
al acestui articol. Fraza îAtunci c‚nd o majoritate nu poate
fi Óntrunit„, este luat Ón considerare votul pre∫edintelui“
este ad„ugat„ dup„ a doua fraz„, iar la ultima fraz„,
termenii îSentin˛a acesteia“ sunt Ónlocui˛i cu termenii
îSentin˛a tribunalului“.
4 . Textul noului articol 11 este completat cu
urm„toarele paragrafe:
î2. Dac„ exist„ diferende Óntre p„r˛i care sunt membre
ale Consiliului Europei ∫i dac„, Ón termen de 3 luni de la
cererea de arbitraj, una dintre p„r˛i nu a procedat la
desemnarea unui arbitru Ón conformitate cu paragraful 1
al prezentului articol, la cererea celeilalte p„r˛i acest
arbitru este desemnat de c„tre pre∫edintele Cur˛ii
Europene pentru Drepturile Omului.
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3. Œn caz de diferende cu o parte care nu este membr„
a Consiliului Europei ∫i dac„, Ón termen de 3 luni de la
cererea de arbitraj, una dintre p„r˛i nu a procedat la
desemnarea unui arbitru Ón conformitate cu paragraful 1
al prezentului articol, la cererea celeilalte p„r˛i acest
arbitru este desemnat de c„tre pre∫edintele Cur˛ii
Interna˛ionale de Justi˛ie.
4. Œn cazurile prev„zute la paragrafele 2 ∫i 3 ale
prezentului articol, dac„ pre∫edintele Cur˛ii Ón cauz„ este
cet„˛ean al uneia dintre p„r˛ile Óntre care exist„ diferende,
desemnarea arbitrului incumb„ vicepre∫edintelui Cur˛ii
sau, dac„ vicepre∫edintele este cet„˛ean al uneia dintre
p„r˛ile Óntre care exist„ diferende, desemnarea incumb„
membrului cel mai vechi al Cur˛ii care nu este cet„˛ean al
uneia dintre p„r˛ile respective.
5. Procedurile prev„zute la paragrafele 2 sau 3 ∫i 4 ale
prezentului articol se vor aplica mutatis mutandis Ón cazul
Ón care arbitrii nu se vor putea pune de acord asupra
alegerii pre∫edintelui Ón conformitate cu paragraful 1 al
prezentului articol.“
ARTICOLUL 8

Un nou articol este ad„ugat dup„ noul articol 11, cu
urm„torul cuprins:
îARTICOLUL 12

1. Oricare stat contractant sau Comitetul de Mini∫tri va
putea propune amendamente la prezenta conven˛ie. Aceste
propuneri de amendament sunt comunicate statelor
contractante de c„tre secretarul general al Consiliului
Europei.
2. Dup„ consultarea statelor contractante nemembre ∫i,
dac„ este necesar, a CDPC, Comitetul de Mini∫tri poate
adopta amendamentul. Decizia este luat„ cu majoritatea
prev„zut„ la art. 20 d din Statutul Consiliului Europei.
Textul oric„rui amendament astfel adoptat este transmis
pentru acceptare statelor contractante de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful precedent va intra Ón vigoare Ón cea de-a
treizecea zi de la notificarea accept„rii sale de c„tre toate
p„r˛ile, adresat„ secretarului general.“
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ARTICOLUL 9

Un articol nou este ad„ugat dup„ noul articol 12, al
c„rui text este urm„torul:
îARTICOLUL 13

1. Œn vederea actualiz„rii listei tratatelor men˛ionate la
paragraful 1 al art. 1, pot fi propuse amendamente de
c„tre orice stat contractant sau de c„tre Comitetul de
Mini∫tri. Aceste propuneri de amendament nu se pot referi
dec‚t la tratate Óncheiate Ón cadrul Organiza˛iei Na˛iunilor
Unite, care privesc Ón mod specific terorismul
interna˛ional ∫i care sunt Ón vigoare. Ele sunt comunicate
statelor contractante de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
2. Dup„ consultarea statelor contractante nemembre ∫i,
dac„ este necesar, a CDPC, Comitetul de Mini∫tri poate
adopta un amendament propus cu majoritatea prev„zut„
la art. 20 d din Statutul Consiliului Europei. Acest
amendament va intra Ón vigoare dup„ expirarea unei
perioade de un an Óncep‚nd de la data la care a fost
transmis statelor contractante. Œn decursul acestui termen
orice stat contractant va putea notifica secretarului general
obiec˛iile cu privire la amendament, la intrarea Ón vigoare
a acestuia.
3. Dac„ o treime dintre statele contractante a notificat
secretarului general al Consiliului Europei o obiec˛ie la
intrarea Ón vigoare a amendamentului, acesta nu intr„ Ón
vigoare.
4. Dac„ mai pu˛in de o treime dintre statele
contractante a notificat obiec˛ii, amendamentul intr„ Ón
vigoare pentru statele contractante care nu au formulat
obiec˛ii.
5. Atunci c‚nd un amendament a intrat Ón vigoare Ón
conformitate cu paragraful 2 al prezentului articol ∫i c‚nd
un stat contractant a formulat o obiec˛ie la acest
amendament, pentru statul Ón cauz„ amendamentul intr„
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ datei la care a
notificat secretarului general al Consiliului Europei
acceptarea sa.“
ARTICOLUL 10

1. Articolul 11 din Conven˛ie devine articolul 14.
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2. Œn prima fraz„ din paragraful 1 al noului articol 14,
termenii î∫i statelor cu calitatea de observator“ sunt
ad„uga˛i dup„ termenii îstatelor membre“, iar a doua
fraz„ este formulat„ dup„ cum urmeaz„: îAceasta va face
obiectul ratific„rii, accept„rii, aprob„rii sau ader„rii“, ∫i Ón
a treia fraz„ termenii îsau de aprobare“ sunt Ónlocui˛i cu
termenii, î , de aprobare sau de aderare“.
3. Textul noului articol 14 este completat cu urm„torul
paragraf:
î3. Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei, dup„
consultarea CDPC, poate s„ invite oricare stat nemembru
al Consiliului Europei, altele dec‚t cele men˛ionate la
paragraful 1 al prezentului articol, s„ adere la prezenta
conven˛ie. Decizia este luat„ cu majoritatea prev„zut„ la
art. 20 d din Statutul Consiliului Europei ∫i cu
unanimitatea reprezentan˛ilor statelor contractante care au
dreptul s„ fac„ parte din Comitetul de Mini∫tri.“
4. Paragraful 3 al noului articol 14 devine paragraful 4
al acestui articol ∫i termenii îsau o va aproba“ sunt
Ónlocui˛i cu termenii î , o va aproba sau va adera la
aceasta“, iar termenii îori de aprobare“ sunt Ónlocui˛i cu
termenii î , de aprobare sau de aderare“.
ARTICOLUL 11

1. Articolul 12 din Conven˛ie devine articolul 15.
2. Œn prima fraz„ din paragraful 1 al noului articol 15,
termenii îori de aprobare“ sunt Ónlocui˛i cu termenii î , de
aprobare ori de aderare“.
3. Œn prima fraz„ din paragraful 2 al noului articol 15,
termenii îori de aprobare“ sunt Ónlocui˛i cu termenii î , de
aprobare ori de aderare“.
ARTICOLUL 12

1 . Rezervele la Conven˛ie formulate anterior
deschiderii spre semnare a prezentului protocol nu sunt
aplicabile Conven˛iei amendate prin prezentul protocol.
2. Articolul 13 din Conven˛ie devine articolul 16.
3. Œn prima fraz„ din paragraful 1 al noului articol 16,
termenii îparte la Conven˛ie [la data deschiderii spre
semnare a Protocolului de amendare a Conven˛iei]“ sunt
ad„uga˛i Ónaintea termenului îpoate“, iar termenii
îa Protocolului de amendare a Conven˛iei“ sunt ad„uga˛i
dup„ termenul îaprobare“. Fraza urm„toare este ad„ugat„
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dup„ termenii îscopuri politice.“: îStatul contractant se
angajeaz„ s„ aplice aceast„ rezerv„ pentru fiecare caz, pe
baza unei decizii pe deplin Óntemeiate, ∫i, Ón momentul
calific„rii infrac˛iunii, s„ ia pe deplin Ón considerare
gravitatea deosebit„ a acesteia, mai ales dac„:“. Restul
primei fraze este eliminat, cu excep˛ia subparagrafelor a),
b) ∫i c).
4. Textul noului articol 16 este completat cu urm„torul
paragraf:
î2. Atunci c‚nd aplic„ paragraful 1 al prezentului
articol, statul contractant indic„ infrac˛iunile c„rora li se
aplic„ rezerva sa.“
5. Paragraful 2 al noului articol 16 devine paragraful 3
al acestui articol. La prima fraz„ din acest paragraf,
termenul îcontractant“ este ad„ugat dup„ termenul îstat“,
iar termenul îprecedent“ este Ónlocuit cu cifra î1“.
6. Paragraful 3 al noului articol 16 devine paragraful 4
al acestui articol. Œn prima fraz„ din acest paragraf,
termenul îcontractant“ este ad„ugat dup„ termenul îstat“.
7 . Textul noului articol 16 este completat cu
urm„toarele paragrafe:
î5. Rezervele formulate potrivit paragrafului 1 al
prezentului articol sunt valabile pentru o perioad„ de 3
ani Óncep‚nd din prima zi de la intrarea Ón vigoare a
prezentei conven˛ii, a∫a cum aceasta a fost amendat„
pentru statul Ón cauz„. Totu∫i, aceste rezerve pot fi
reÓnnoite pentru noi perioade av‚nd aceea∫i durat„.
6. Cu 12 luni Ónainte de expirarea rezervei, secretarul
general al Consiliului Europei informeaz„ statul
contractant Ón cauz„ cu privire la aceast„ expirare. Cu
3 luni Ónainte de data expir„rii, statul contractant notific„
secretarului general inten˛ia sa de a men˛ine, de a
modifica sau de a retrage rezerva. Atunci c‚nd un stat
contractant notific„ secretarului general al Consiliului
Europei c„ Ó∫i men˛ine rezerva, acesta furnizeaz„ explica˛ii
cu privire la motivele care justific„ men˛inerea rezervei. Œn
cazul absen˛ei notific„rii din partea statului contractant Ón
cauz„, secretarul general al Consiliului Europei
informeaz„ acest stat contractant c„ rezerva sa este Ón mod
automat prelungit„ pentru o perioad„ de 6 luni. Dac„
statul contractant Ón cauz„ nu notific„ decizia de a-∫i
men˛ine sau de a-∫i modifica rezervele Ónainte de
expirarea acestei perioade, rezerva devine caduc„.
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7. De fiecare dat„ c‚nd un stat contractant decide s„
nu extr„deze o persoan„ Ón baza aplic„rii rezervei
formulate Ón conformitate cu paragraful 1 al prezentului
articol, dup„ primirea unei cereri de extr„dare din partea
unui un alt stat contractant, acesta prezint„ problema, f„r„
nici o excep˛ie ∫i f„r„ Ónt‚rziere nejustificat„, autorit„˛ilor
sale competente Ón vederea continu„rii procedurii, cu
excep˛ia cazului Ón care alte dispozi˛ii au fost convenite
Óntre statul solicitant ∫i statul solicitat. Œn vederea
continu„rii procedurilor Ón statul solicitat, autorit„˛ile
competente iau decizia Ón acelea∫i condi˛ii ca pentru orice
infrac˛iune cu caracter grav, Ón conformitate cu legile
acestui stat. Statul solicitat comunic„ rezultatul final al
procedurilor, f„r„ Ónt‚rziere nejustificat„, statului
solicitant ∫i secretarului general al Consiliului Europei
care Ól va comunica Ón cadrul conferin˛ei prev„zute la
art. 17.
8. Decizia de refuzare a cererii de extr„dare, Ón baza
rezervei formulate Ón conformitate cu paragraful 1 al
prezentului articol, este comunicat„ imediat statului
solicitant. Dac„ Óntr-un termen rezonabil nici o hot„r‚re
judiciar„ de fond nu este luat„ Ón statul solicitat Ón baza
paragrafului 7 al prezentului articol, statul solicitant poate
s„ Ól informeze cu privire la aceasta pe secretarul general
al Consiliului Europei care prezint„ problema Ón cadrul
conferin˛ei prev„zute la art. 17. Aceast„ conferin˛„
examineaz„ problema ∫i emite un aviz cu privire la
conformitatea refuzului cu dispozi˛iile prezentei conven˛ii
∫i supune avizul Comitetului de Mini∫tri, Ón vederea
adopt„rii de c„tre acesta a unei declara˛ii Ón domeniu.
Atunci c‚nd Ó∫i exercit„ func˛iile potrivit acestui paragraf,
Comitetul de Mini∫tri se Óntrune∫te Ón formula sa restr‚ns„
a statelor contractante.“
ARTICOLUL 13

Un nou articol este ad„ugat dup„ noul articol 16, al
c„rui text este urm„torul:
îARTICOLUL 17

1. F„r„ a aduce atingere aplic„rii art. 10, o conferin˛„ a
statelor contractante Ómpotriva terorismului (denumit„ Ón
continuare COSTER) va veghea la asigurarea:
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a) Ón str‚ns„ colaborare cu CDPC, a aplic„rii ∫i
func˛ion„rii efective a prezentei conven˛ii, inclusiv a
identific„rii oric„rei probleme care ar putea ap„rea Ón
leg„tur„ cu aceasta;
b) examin„rii rezervelor formulate Ón conformitate cu
art. 16 ∫i, Ón special, a procedurii prev„zute la art. 16
paragraful 8;
c) schimbului de informa˛ii privind evolu˛iile juridice
∫i politice semnificative Ón domeniul luptei Ómpotriva
terorismului;
d) la cererea Comitetului de Mini∫tri, a examin„rii
m„surilor adoptate Ón cadrul Consiliului Europei Ón
domeniul luptei Ómpotriva terorismului ∫i, Ón caz
afirmativ, a elabor„rii propunerilor de m„suri
suplimentare necesare Ón vederea Ómbun„t„˛irii cooper„rii
interna˛ionale Ón domeniul luptei Ómpotriva terorismului,
realiz‚nd acest lucru Ón consultare cu CDPC, atunci c‚nd
aceste m„suri se refer„ la cooperarea Ón materie penal„;
e) elabor„rii de avize Ón domeniul luptei Ómpotriva
terorismului ∫i execut„rii mandatelor solicitate de
Comitetul de Mini∫tri.
2. COSTER este format„ din c‚te un expert numit de
fiecare stat contractant. Aceasta se Óntrune∫te Ón sesiune
ordinar„ o dat„ pe an ∫i Ón sesiune extraordinar„ la
cererea secretarului general al Consiliului Europei sau la
cererea a cel pu˛in unei treimi dintre statele contractante.
3. COSTER Ó∫i adopt„ regulamentul intern. Cheltuielile
privind participarea statelor contractante care sunt
membre ale Consiliului Europei sunt suportate de c„tre
Consiliul Europei. Secretariatul Consiliului Europei asist„
COSTER Ón exercitarea func˛iilor care decurg din
prevederile prezentului articol.
4. CDPC este informat periodic cu privire la lucr„rile
COSTER.“
ARTICOLUL 14

Articolul 14 din Conven˛ie devine articolul 18.
ARTICOLUL 15

Articolul 15 din Conven˛ie este eliminat.
ARTICOLUL 16

1. Articolul 16 din Conven˛ie devine articolul 19.
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2. Œn fraza introductiv„ a noului articol 19, termenii
îstatelor membre ale consiliului“ sunt Ónlocui˛i cu
termenii îstatelor contractante“.
3. La paragraful b) al noului articol 19, termenii îsau
de aprobare“ sunt Ónlocui˛i cu termenii î , de aprobare sau
de aderare“.
4. La paragraful c) al noului articol 19, num„rul î11“
devine î14“.
5. La paragraful d) al noului articol 19, num„rul î12“
devine î15“.
6. Paragrafele e) ∫i f) ale noului articol 19 sunt
eliminate.
7. Paragraful g) al noului articol 19 devine paragraful
e) al acestui articol ∫i num„rul î14“ devine î18“.
8. Paragraful h) al noului articol 19 este eliminat.
ARTICOLUL 17

1 . Prezentul protocol este deschis spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
Conven˛iei, care Ó∫i pot exprima consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin:
a) semnarea f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnarea cu rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi Ónm‚nate secretarului general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 18

Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ Ómplinirii termenului de 3 luni de la
data la care toate p„r˛ile la Conven˛ie ∫i-au exprimat
consim˛„m‚ntul de a deveni parte la prezentul protocol, Ón
conformitate cu dispozi˛iile art. 17.
ARTICOLUL 19

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei cu privire la:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare sau aprobare;
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c) data intr„rii Ón vigoare a prezentului protocol Ón
conformitate cu art. 18;
d) orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezentul protocol.
Œn acest sens subsemna˛ii, pe deplin autoriza˛i Ón acest
scop, am semnat prezentul protocol.
Œncheiat la Strasbourg la 15 mai 2003, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón Arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite fiec„ruia dintre statele semnatare o
copie certificat„, conform„ cu originalul.

Seria Tratatelor europene nr. 97

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ ŒN DOMENIUL
INFORMAﬁIEI ASUPRA DREPTULUI STR√IN*
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentului Protocol,
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Conven˛iei europene Ón
domeniul informa˛iei asupra dreptului str„in, deschis„
spre semnare la Londra la 7 iunie 1968 (numit„ Ón
continuare Conven˛ia),
Consider‚nd c„ este oportun„ extinderea sistemului de
asisten˛„ reciproc„ interna˛ional„ stabilit de aceast„
Conven˛ie, Ón domeniul penal ∫i al procedurii penale, Óntr-un
cadru multilateral deschis tuturor p„r˛ilor contractante ale
Conven˛iei,
Consider‚nd c„ Ón vederea elimin„rii obstacolelor de
natur„ economic„ ce Ómpiedic„ accesul la justi˛ie ∫i Ón
vederea permiterii persoanelor dezavantajate din punct de
vedere economic s„-∫i valorifice mai bine drepturile Ón
statele membre, este, de asemenea, de dorit s„ se extind„
sistemul stabilit de Conven˛ie ∫i Ón domeniul asisten˛ei
judiciare ∫i al consulta˛iei juridice Ón materie civil„ ∫i
comercial„,
*

Adoptat la Strasbourg la 15 martie 1978. A intrat Ón vigoare la 31 august 1979.
Rom‚nia a aderat la Protocol prin Hot„r‚rea Guvernului Rom‚niei nr. 153 din 7 martie
1991, publicat Ón îMonitorul Oficial“, Partea I, nr. 63 bis din 26 martie 1991.
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Constat‚nd c„ art. 1 paragraful 2 al Conven˛iei prevede
c„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante pot conveni, Ón
ceea ce le prive∫te, extinderea sferei de aplicare a
prezentei Conven˛ii ∫i Ón alte domenii dec‚t cele indicate
de Conven˛ie,
Constat‚nd c„ art. 3 paragraful 3 al Conven˛iei prevede
c„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante pot conveni, Ón
ceea ce le prive∫te, extinderea sferei de aplicare a
Conven˛iei unor cereri eman‚nd de la alte autorit„˛i dec‚t
cele judiciare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

CAPITOLUL I
ARTICOLUL 1

P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i transmit„,
conform dispozi˛iilor Conven˛iei, informa˛ii cu privire la
dreptul lor material ∫i procedural, la organizarea lor
judiciar„ Ón domeniul penal, inclusiv al procuraturii,
precum ∫i cu privire la dreptul referitor la executarea
m„surilor penale. Acest angajament se aplic„ oric„rei
proceduri viz‚nd infrac˛iuni a c„ror urm„rire intr„, Ón
momentul cererii informa˛iilor, Ón competen˛a
autorit„˛ilor judiciare ale p„r˛ii solicitante.
ARTICOLUL 2

Cererea de informa˛ii Ón probleme din domeniul la
care se refer„ art. 1 poate:
a) s„ emane, dac„ nu este formulat„ de c„tre un
tribunal, de la orice autoritate judiciar„ competent„ Ón
materie de urm„rire penal„ sau de executare a sentin˛elor
definitive ∫i av‚nd autoritate de lucru judecat; ∫i
b) s„ fie formulat„ nu numai Ón cazul Ón care procesul
a fost efectiv pornit, ci ∫i atunci c‚nd se preconizeaz„
pornirea acestuia.

CAPITOLUL II
ARTICOLUL 3

Œn cadrul angajamentului con˛inut Ón art. 1 paragraful 1
al Conven˛iei, p„r˛ile contractante convin c„ cererea de
informa˛ii poate:
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a) s„ emane nu numai de la autoritatea judiciar„, ci ∫i
de la orice autoritate sau persoan„ care ac˛ioneaz„ Ón
cadrul sistemului oficial de asisten˛„ judiciar„ sau de
consulta˛ii Ón domeniul juridic, Ón interesul unor persoane
dezavantajate din punct de vedere economic, ∫i
b) s„ fie formulat„ nu numai atunci c‚nd procesul a
fost efectiv pornit, ci ∫i atunci c‚nd se preconizeaz„
pornirea procesului.
ARTICOLUL 4

1. Oricare parte contractant„ care nu a creat sau
desemnat unu sau mai multe organe transmi˛„toare
conform art. 2 paragraful 2 al Conven˛iei, trebuie s„-∫i
creeze sau desemneze astfel de organe Óns„rcinate cu
transmiterea c„tre organul primitor str„in competent a
tuturor cererilor de informa˛ii formulate Ón virtutea art. 3
al prezentului Protocol.
2. Oricare parte contractant„ va comunica Secretarului
general al Consiliului Europei denumirea ∫i adresa organului
sau organelor transmi˛„toare create sau desemnate Ón
conformitate cu prevederile paragrafului precedent.

CAPITOLUL III
ARTICOLUL 5

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ nu va fi legat
dec‚t prin dispozi˛iile capitolului I sau de cele ale
capitolului II ale prezentului Protocol.
2. Oricare stat care a f„cut o astfel de declara˛ie va
putea ulterior, Ón orice moment, s„ declare, pe calea unei
notific„ri adresate Secretarului general al Consiliului
Europei, c„ va fi legat prin ansamblul de dispozi˛ii ale
capitolelor I ∫i II. Aceast„ notificare va produce efect de la
data primirii.
3. Orice stat care este legat prin ansamblul de
dispozi˛ii ale capitolelor I ∫i II va putea Ón orice moment
s„ declare, pe calea unei notific„ri adresate Secretarului
general al Consiliului Europei, c„ nu va mai fi legat dec‚t
prin dispozi˛iile capitolului I sau prin cele ale
capitolului II. Aceast„ notificare va produce efect la ∫ase
luni dup„ data primirii.
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4. Dispozi˛iile capitolului I sau ale capitolului II se vor
aplica numai Óntre p„r˛ile contractante care sunt legate
prin dispozi˛iile aceluia∫i capitol.
ARTICOLUL 6

1. Prezentul Protocol este deschis semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei, semnatare ale Conven˛iei
care pot deveni p„r˛i la Protocol, prin:
a) semnare f„r„ rezerve de ratificare, acceptare sau
aprobare;
b) semnare cu rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare
vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
3. Nici un stat membru al Consiliului Europei nu va
putea semna prezentul Protocol f„r„ rezerv„ de ratificare,
acceptare sau aprobare, sau s„-l ratifice, s„-l accepte sau s„-i
aprobe, f„r„ a fi ratificat sau acceptat, simultan sau
anterior, Conven˛ia.
ARTICOLUL 7

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare dup„ trei luni
de la data la care trei state membre ale Consiliului
Europei vor fi devenit p„r˛i la Protocol conform
dispozi˛iilor art. 6.
2. Pentru oricare stat membru care Ól va semna
ulterior f„r„ rezerva de ratificare, de acceptare sau de
aprobare, sau Ól va ratifica, accepta sau aproba, Protocolul
va intra Ón vigoare dup„ trei luni de la data semn„rii sau
depunerii intrumentului de ratificare, de acceptare sau de
aprobare.
ARTICOLUL 8

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Protocol,
orice stat care a aderat la Conven˛ie sau care a fost invitat
s„ adere la ea va putea fi invitat de Comitetul de mini∫tri
s„ adere ∫i la prezentul Protocol.
2. Aderarea se va realiza prin depunerea la Secretarul
general al Consiliului Europei a unui instrument de
aderare care va produce efect dup„ trei luni de la data
depunerii.
ARTICOLUL 9

1. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
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acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile unde se va aplica prezentul
Protocol.
2. Fiecare stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare sau la orice dat„ ulterioar„, s„ extind„
aplicarea prezentului Protocol, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt
teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i de ale c„rui rela˛ii
interna˛ionale r„spunde sau Ón numele c„ruia este
Óndrept„˛it s„ stipuleze.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón declara˛ia respectiv„, printr-o
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va produce efect dup„ ∫ase luni de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 10

1. Orice parte contractant„ va putea, Ón ceea ce
prive∫te, s„ denun˛e prezentul Protocol, adres‚nd
notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efect dup„ ∫ase luni de
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general
Consiliului Europei.
3. Denun˛area Conven˛iei implic„ Ón mod automat
denun˛area prezentului Protocol.

o
o
la
al
∫i

ARTICOLUL 11

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i statelor care au
aderat la Conven˛ie:
a) orice semn„tur„ f„r„ rezerva de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
b) orice semn„tur„ sub rezerva ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii;
c) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
d) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol, conform art. 7;
e) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor art. 4;
f) orice declara˛ie sau notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 5;
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g) orice declara˛ie primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 9 ∫i orice retragere a unei astfel de declara˛ii;
h) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
art. 10 ∫i data la care denun˛area va produce efect.
Drept pentru care, subsemnatele, fiind autorizate Ón
acest sens, au semnat prezentul Protocol.
Œncheiat la Strasbourg, la 15 martie 1978, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte av‚nd aceea∫i
valabilitate, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copii conforme cu
originalul fiec„rui stat semnatar ∫i aderant.

Seria Tratatelor europene nr. 101

CONVENﬁIA EUROPEAN√
CU PRIVIRE LA CONTROLUL ACHIZIﬁION√RII
™I DEﬁINERII ARMELOR DE FOC
DE C√TRE PARTICULARI*)
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Lu‚nd Ón considerare amenin˛area pe care o constituie
folosirea cresc‚nd„ a armelor de foc Ón scopuri criminale,
Con∫tiente de faptul c„, adesea, aceste arme de foc
sunt achizi˛ionate Ón str„in„tate,
Dornice de a institui pe plan interna˛ional metode
eficace de control al circula˛iei armelor de foc peste
frontiere,
Con∫tiente de necesitatea de a evita m„suri de natur„
s„ Óngr„deasc„ comer˛ul interna˛ional licit sau care s-ar
concretiza Ón controale, la frontiere, impracticabile sau
excesiv de costisitoare, Ón contradic˛ie cu obiectivele
moderne ale libert„˛ii de circula˛ie a bunurilor ∫i
persoanelor,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 28 iunie 1978. A intrat Ón vigoare la 1 iulie 1982.
Rom‚nia a ratificat-o prin Legea nr. 116 din 3 iulie 1997, publicat„ Ón îMonitorul Oficial
al Rom‚niei“, Partea I, nr. 143 din 8 iulie 1997.
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Au convenit urm„toarele:

CAPITOLUL I
DEFINIﬁII ™I DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Œn scopurile prezentei Conven˛ii:
a) termenul arm„ de foc are sensul care Ói este atribuit
Ón anexa nr. I la prezenta Conven˛ie;
b) termenul persoan„ desemneaz„ ∫i o persoan„
juridic„ stabilit„ de teritoriul unei p„r˛i contractante;
c) termenul armurier desemneaz„ o persoan„ a c„rei
activitate profesional„ const„, Ón totalitate sau Ón parte, Ón
fabricarea, v‚nzarea, cump„rarea, schimbul sau
Ónchirierea armelor de foc;
d) termenul rezident desemneaz„ o persoan„ av‚nd
re∫edin˛a obi∫nuit„ pe teritoriul unei p„r˛i contractante, Ón
sensul Regulii nr. 9 din anexa la Rezolu˛ia (72) 1 a
Comitetului Mini∫trilor al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 2

P„r˛ile contractante se angajeaz„ s„-∫i acorde reciproc
asisten˛„ prin intermediul autorit„˛ilor administrative
corespunz„toare, Ón vederea reprim„rii traficului ilicit cu
arme de foc ∫i pentru c„utarea ∫i descoperirea armelor de
foc transferate de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui
stat.
ARTICOLUL 3

Fiecare parte contractant„ este liber„ de adopte legi ∫i
regulamente referitoare la armele de foc, cu condi˛ia ca
aceste legi ∫i regulamente s„ nu fie incompatibile cu
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 4

Prezenta Conven˛ie nu se aplic„ tranzac˛iilor cu arme
de foc Ón care toate p„r˛ile sunt state sau ac˛ioneaz„ Ón
numele statului.
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CAPITOLUL II
NOTIFICAREA TRANZACﬁIILOR
ARTICOLUL 5

1. Dac„ o arm„ de foc care se afl„ pe teritoriul unei
p„r˛i contractante este v‚ndut„, trasferat„ sau cedat„, cu
orice titlu, unei persoane rezidente pe teritoriul unei alte
p„r˛i contractante, prima parte contractant„ va transmite o
notificare celei de-a doua, conform modalit„˛ilor prev„zute
la art. 8 ∫i 9.
2. Pentru aplicarea dispozi˛iilor paragrafului 1 al
prezentului articol, fiecare parte contractant„ va lua
m„surile necesare, astfel Ónc‚t fiecare persoan„, care
vinde, transfer„ sau cedeaz„, cu orice titlu, o arm„ de foc
ce se afl„ pe teritoriul s„u, s„ furnizeze autorit„˛ilor
competente ale acestei p„r˛i contractante informa˛ii
referitoare la tranzac˛ie.
ARTICOLUL 6

Dac„ o arm„ de foc care se afl„ pe teritoriul unei p„r˛i
contractante este transferat„, Ón mod permanent ∫i f„r„
modific„ri de posesie, pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante , prima parte contractant„ va notifica acest
fapt celei de-a doua, conform modalit„˛ilor prev„zute la
art. 8 ∫i 9.
ARTICOLUL 7

Notific„rile la care se refer„ art. 5 ∫i 6 vor fi
comunicate ∫i p„r˛ilor contractante pe teritoriul c„rora
tranziteaz„ o arm„ de foc, Ón cazul Ón care statul de
provenien˛„ a acestei arme consider„ util„ o asemenea
informare.
ARTICOLUL 8

1. Notific„rile la care se refer„ art. 5, 6 ∫i 7 vor fi f„cute
c‚t mai repede posibil. P„r˛ile contractante se vor str„dui ca
notificarea s„ precead„ tranzac˛ia sau transferul respectiv.
Dac„ nu se reu∫e∫te acest lucru, notificarea va fi f„cut„ c‚t
mai cur‚nd dup„ efectuarea tranzac˛iei sau a transferului.
2. Notific„rile la care se refer„ art. 5, 6 ∫i 7 vor preciza,
Óndeosebi;
a) identitatea, num„rul de pa∫aport sau al
documentului de identitate ∫i adresa persoanei c„reia Ói
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este v‚ndut„, transferat„ sau cedat„ arma Ón cauz„, cu
orice titlu, sau ale persoanei care transfer„, de o manier„
permanent„, o arm„ de foc pe teritoriul unei alte p„r˛i
contractante, f„r„ modific„ri ale posesiei;
b) tipul, marca ∫i caracteristicile armei de foc respective,
precum ∫i num„rul s„u sau orice alt semn distinctiv.
ARTICOLUL 9

1. Notific„rile la care se refer„ art. 5, 6 ∫i 7 vor fi
f„cute Óntre autorit„˛ile na˛ionale care sunt desemnate de
c„tre p„r˛ile contractante.
2. Dac„ va fi cazul, notific„rile pot fi transmise prin
intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale a Poli˛iei
Criminale (Interpol).
3. Fiecare stat va indica, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, autoritatea c„reia trebuie s„
Ói fie adresate notific„rile. El va notifica f„r„ Ónt‚rziere
Secretarului general al Consiliului Europei orice
modificare ulterioar„ a identit„˛ii autorit„˛ii respective.

CAPITOLUL III
AUTORIZAREA DUBL√
ARTICOLUL 10

1. Fiecare parte contractant„ va lua m„suri
corespunz„toare pentru a garanta c„ nici o arm„ de foc
care se g„se∫te pe teritoriul s„u nu va fi v‚ndut„,
transferat„ sau cedat„, cu orice titlu, unei alte persoane
care nu este rezident„ ∫i care nu a ob˛inut Ón prealabil
autorizarea din partea autorit„˛ilor competente ale susnumitei p„r˛i contractante.
2. Aceast„ autorizare nu este acordat„ dec‚t Ón cazul Ón
care autorit„˛ile competente sus-men˛ionate s-au asigurat,
mai Ónt‚i, c„ autorit„˛ile p„r˛ii contractante pe teritoriul
c„reia rezideaz„ i-au acordat persoanei respective o
autoriza˛ie referitoare la tranzac˛ia Ón cauz„.
3. Dac„ aceast„ persoan„ dob‚nde∫te posesia unei
arme de foc pe teritoriul unei p„r˛i contractante Ón care se
efectueaz„ tranzac˛ia, autoriza˛ia la care se refer„
paragraful 1 nu va fi acordat„ dec‚t potrivit modalit„˛ilor
∫i condi˛iilor Ón care o autoriza˛ie va fi acordat„ pentru o
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tranzac˛ie Óntre reziden˛i ai p„r˛ii contractante respective.
Dac„ arma de foc va fi exportat„ imediat, autorit„˛ile la
care se refer„ paragraful 1 sunt obligate doar s„ se asigure
c„ autorit„˛ile p„r˛ii contractante Ón care rezideaz„
persoana au autorizat aceast„ tranzac˛ie, Ón mod special,
sau asemenea tranzac˛ii, Ón general.
4. Autoriza˛iile la care se refer„ paragrafele 1 ∫i 2 ale
prezentului articol pot fi Ónlocuite cu un permis
interna˛ional.
ARTICOLUL 11

Fiecare stat, Ón momentul depunerii instrumentului
s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare,
va preciza care dintre autorit„˛ile sale este competent„ s„
acorde autoriza˛iile la care se refer„ paragraful 2 al art. 10.
El va notifica, f„r„ Ónt‚rziere, Secretarul general al
Consiliului Europei orice modificare ulterioar„ a identit„˛ii
acestei autorit„˛i.

CAPITOLUL IV
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 12

1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„
ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare.
3. Ea va intra Ón vigoare, fa˛„ de fiecare stat semnatar
care Ól va ratifica, Ól va accepta sau Ól va aproba ulterior, Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ dup„ expirarea unei
perioade de 3 luni dup„ data depunerii instrumentului
s„u de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 13

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat nemembru al Consiliului s„ adere la
prezenta Conven˛ie. Decizia privind aceast„ invita˛ie va fi
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luat„ Ón conformitate cu art. 20 lit. d) al Statutului
Consiliului Europei ∫i va trebui s„ Óntruneasc„ acordul
unanim al statelor membre ale Consiliului Europei, care
sunt p„r˛i contractante la Conven˛ie.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea, la Secretarul
general al Consiliului Europei, a unui instrument de
aderare, care va produce efecte la 3 luni dup„ data
depunerii sale.
ARTICOLUL 14

1. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul
sau teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Fiecare stat poate, Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
ori de aderare sau Ón orice alt moment ulterior, s„ extind„
aplicarea prezentei Conven˛ii, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, asupra oric„rui
alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i pentru care el
asigur„ rela˛iile interna˛ionale sau pentru care el este
abilitat s„-∫i asume angajamente.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea paragrafului
precedent va putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice
teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea va produce efecte
la 6 luni de la data primirii unei asemenea notific„ri de
c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 15

1. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ va
face uz de una sau de mai multe rezerve care figureaz„ Ón
anexa nr. II la prezenta Conven˛ie.
2. Fiecare parte contractant„ care a formulat o rezerv„
Ón virtutea paragrafului precedent poate s„ o retrag„, Ón
total sau Ón parte, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei ∫i care va produce efecte la
data primirii sale.
3. Partea contractant„ care a formulat o rezerv„ Ón
virtutea paragrafului 1 al prezentului articol nu poate
pretinde aplicarea, de c„tre o alt„ parte contractant„, a
dispozi˛iei care face obiectul rezervei; totu∫i ea poate, dac„
rezerva este par˛ial„ sau condi˛ionat„, s„ pretind„
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aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care ea Óns„∫i a
acceptat-o.
ARTICOLUL 16

1. P„r˛ile contractante nu pot Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la
problemele care fac obiectul prezentei Conven˛ii dec‚t
pentru a completa dispozi˛iile acesteia sau pentru a facilita
aplicarea principiilor care sunt cuprinse Ón ea.
2. Totu∫i, dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i contractante
au stabilit sau sunt pe cale s„-∫i stabileasc„ rela˛iile pe
baza unei legisla˛ii uniforme sau a unui regim special
propriu ∫i care le impune obliga˛ii mai largi, ele au
posibilitatea de a-∫i reglementa raporturile lor reciproce Ón
materie, baz‚ndu-se exclusiv pe aceste sisteme, prin
derogare de la dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.
3. P„r˛ile contractante care vor ajunge s„ exclud„ din
raporturile lor mutuale aplicarea prezentei Conven˛ii,
conform paragrafului 2 al prezentului articol, vor adresa
Ón acest scop o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 17

1. Comitetul European pentru Problemele Criminale al
Consiliului Europei va urm„ri Óndeplinirea prezentei
Conven˛ii ∫i va facilia, Ón m„sura Ón care va fi necesar,
solu˛ionarea amiabil„ a oric„rei dificult„˛i care ar putea
ap„rea Ón aplicarea acesteia.
2. Comitetul European pentru Probleme Criminale
poate, Ón lumina evolu˛iilor tehnice, sociale ∫i economice,
s„ formuleze ∫i s„ Ónainteze Comitetului Mini∫trilor al
Consiliului Europei propuneri pentru amendarea sau
completarea dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii ∫i, Ón special,
pentru modificarea con˛inutului anexei nr. I.
ARTICOLUL 18

1. Œn caz de r„zboi sau de alte Ómprejur„ri
excep˛ionale, fiecare parte contractant„ va putea stabili
reguli care s„ deroge temporar de la dispozi˛iile prezentei
Conven˛ii ∫i aplicabile imediat. Ea va notifica f„r„
Ónt‚rziere Secretarului general al Consiliului Europei o
asemenea derogare, precum ∫i Óncetarea ei.
2. Fiecare parte contractant„ va putea denun˛a
prezenta Conven˛ie, adres‚nd o notificare Secretarului
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general al Consiliului Europei. O asemenea denun˛are va
produce efecte la 6 luni de la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 19

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre al Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat care
a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) fiecare semnare:
b) depunerea fiec„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii, conform dispozi˛iilor art. 12 ∫i 13;
d) orice declara˛ie sau notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 3 al art. 9;
e) orice declara˛ie sau notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 11;
f) orice declara˛ie sau notificare primit„ Ón aplicarea
dispozi˛iilor art. 14;
g) orice rezerv„ formulat„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 15;
h) retragerea oric„rei rezerve efectuate Ón aplicarea
dispozi˛iilor paragrafului 2 al art. 15;
i) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 3 al art. 16 ∫i referitoare la o legisla˛ie
uniform„ sau la un regim special;
j) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 al art. 18 ∫i data la care, dup„ caz,
derogarea este f„cut„ sau Ónceteaz„;
k) orice notificare primit„ Ón aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 2 al art. 18 ∫i data la care denun˛area va
produce efecte.
Drept pentru care, subsemna˛ii, autoriza˛i legal Ón
acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Strasbourg la 28 iunie 1978, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei, Secretarul general al Consiliului Europei va
comunica o copie certificat„ de pe Conven˛ie fiec„ruia
dintre statele semnatare ∫i aderente.
ANEXA Nr. 1
A. Œn scopurile prezentei Conven˛ii, termenul arm„ de
foc desemneaz„:
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1. fiecare obiect care: (i) este conceput sau adaptat,
pentru a servi ca arm„ prin care un plumb, un glon˛ ori
un alt proiectil sau o substan˛„ nociv„ gazoas„, lichid„ ori
Ón alt„ stare poate fi desc„rcat„ cu ajutorul unei presiuni
explozive, gazoase sau atmosferice sau prin intermediul
altor agen˛i propulsori; ∫i (ii) corespunde uneia dintre
descrierile specifice urm„toare, fiind Ón˛eles c„ alin. a)—f)
inclusiv ∫i h) nu cuprind dec‚t obiectele cu propulsie
exploziv„:
a) arme automate;
b) arme scurte semiautomate sau cu repeti˛ie ori cu un
singur foc;
c) arme lungi semiautomate sau cu repeti˛ie cu cel
pu˛in o ˛eav„ ghintuit„;
d) arme lungi cu un foc, cu cel pu˛in o ˛eav„ ghintuit„;
e) arme lungi semiautomate sau cu repeti˛ie, doar cu
˛eav„ (˛evi) lis„ (lise);
f) lansator de rachete portative;
g) orice arm„ sau alt instrument astfel conceput Ónc‚t
s„ cauzeze un pericol pentru via˛a sau s„n„tatea
persoanelor, prin proiectarea substan˛elor stupefiante,
toxice ∫i corosive;
h) lansator de fl„c„ri destinat atacului sau ap„r„rii;
i) arme lungi cu un foc, doar cu ˛eav„ (˛evi) lis„ (lise);
j) arme lungi cu propulsare cu gaz;
k) arme scurte cu propulsare cu gaz;
l) arme lungi cu propulsare cu aer comprimat;
m) arme scurte cu propulsare cu aer comprimat;
n) arme care trag proiectile propulsate doar printr-un
resort,
cu condi˛ia s„ fie exclus din acest paragraf 1 fiecare
obiect care ar fi altfel inclus aici, dar care:
(i) a fost f„cut definitiv impropriu utiliz„rii;
(ii) nu este supus, Ón ˛ara de provenien˛„, controlului
datorit„ puterii sale reduse;
(iii) este conceput Ón scopuri de alarm„, de
semnalizare, de salvare, de sacrificare de animale, de
v‚n„toare sau de pescuit cu harpon ori destinat unor
scopuri industriale sau tehnice, cu condi˛ia ca acesta s„ nu
poat„ fi folosit dec‚t Ón aceste scopuri precise;
(iv) nu este supus, Ón ˛ara de provenien˛„, unui control
datorit„ vechimii sale;
2. mecanismul de propulsare, camera, butoia∫ul sau
˛eava fiec„rui obiect inclus Ón paragraful 1 de mai sus;
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3. fiecare muni˛ie expres destinat„ a fi desc„rcat„
printr-un obiect cuprins Ón alin. a)—f) inclusiv, i), j), k) sau
n) din paragraful 1 de mai sus ∫i orice substan˛„ sau
materie expres destinat„ a fi desc„rcat„ printr-un
instrument cuprins Ón alin. g) al paragrafului 1 de mai sus;
4. telescoapele far sau telescoapele cu amplificator
electronic pentru lumin„ infraro∫ie sau lumin„ reziduar„,
cu condi˛ia s„ fie destinate mont„rii pe un obiect inclus Ón
paragraful 1 de mai sus;
5. un amortizor destinat a fi montat pe un obiect
cuprins Ón paragraful 1 de mai sus;
6. orice grenad„, bomb„ sau alt proiectil ce con˛ine un
dispozitiv exploziv sau incendiar.
B. Œn scopurile prezentei anexe:
a) arm„ automat„ desemneaz„ o arm„ care poate trage
rafale de fiecare dat„ c‚nd este ac˛ionat tr„gaciul;
b) arm„ semiautomat„ desemneaz„ o arm„ care trage
un proiectil de fiecare dat„ c‚nd este ac˛ionat tr„gaciul;
c) arm„ cu repeti˛ie desemneaz„ o arm„ la care, pe
l‚ng„ tr„gaci, trebuie s„ fie manipulat un mecanism de
fiecare dat„ c‚nd se folose∫te arma;
d) arm„ cu foc desemneaz„ o arm„ a c„rei ˛eav„ sau
ale c„rei ˛evi trebuie s„ fie Ónc„rcate Ónaintea fiec„rui foc;
e) arm„ scurt„ desemneaz„ o arm„ a c„rei ˛eav„ nu
dep„∫e∫te 30 cm sau a c„rei lungime total„ nu dep„∫e∫te
60 cm;
f) arm„ lung„ desemneaz„ o arm„ a c„rei ˛eav„
dep„∫e∫te 30 cm sau a c„rei lungime total„ dep„∫e∫te 60 cm.
ANEXA Nr. II
Fiecare stat poate declara c„ Ó∫i rezerv„ dreptul:
a) de a nu aplica dispozi˛iile cap. II al prezentei
Conven˛ii, Ón privin˛a unuia sau mai multor obiecte
incluse Ón alin. i)—n) inclusiv ale paragrafului 1 sau Ón
paragrafele 2, 3, 4, 5 sau 6 ale anexei nr. I din prezenta
Conven˛ie;
b) de a nu aplica dispozi˛iile cap. III al prezentei
Conven˛ii;
c) de a nu aplica dispozi˛iile cap. III al prezentei
Conven˛ii, Ón privin˛a unuia sau mai multor obiecte cuprinse
Ón alin. i)—n) inclusiv ale paragrafului 1 sau Ón paragrafele 2,
3, 4, 5 sau 6 ale anexei nr. I la prezenta Conven˛ie;
d) de a nu aplica dispozi˛iile cap. III al prezentei
Conven˛ii la tranzac˛iile Óntre armurierii reziden˛i pe
teritoriile a dou„ p„r˛i contractante.
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Seria Tratatelor europene nr. 112

CONVENﬁIA
ASUPRA TRANSFER√RII PERSOANELOR
CONDAMNATE*
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Dornice s„ dezvolte mai mult cooperarea
interna˛ional„ Ón materie penal„,
Consider‚nd c„ aceast„ cooperare trebuie s„ serveasc„
intereselor unei bune administr„ri a justi˛iei ∫i s„
favorizeze reintegrarea social„ a persoanelor condamnate,
Consider‚nd c„ aceste obiective impun ca str„inii, care
sunt priva˛i de libertate ca urmare a unei infrac˛iuni
penale, s„ aib„ posibilitatea de a-∫i isp„∫i condamnarea Ón
mediul lor social de origine,
Consider‚nd c„ cel mai bun mijloc de a se ajunge la
aceasta este de a-i transfera Ón propriile lor ˛„ri,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
Œn Ón˛elesul prezentei Conven˛ii, expresiile:
a) condamnare desemneaz„ orice pedeaps„ sau m„sur„
privativ„ de libertate, pronun˛at„ de c„tre un judec„tor
pentru o durat„ limitat„ sau nedeterminat„ Ón temeiul
unei infrac˛iuni penale;
b) hot„r‚re desemneaz„ o hot„r‚re judec„toreasc„ prin
care se pronun˛„ o condamnare;
c) statul de condamnare desemneaz„ statul unde a fost
condamnat„ persoana care poate fi transferat„ sau care
deja a fost transferat„;
* Adoptat„ la Strasbourg la 21 martie 1983. A intrat Ón vigoare la 1 iulie 1985. Rom‚nia
a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 76 din 12 iulie 1996, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al
Rom‚niei“, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1996.
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d) statul de executare desemneaz„ statul c„tre care
condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat,
Ón vederea execut„rii condamn„rii sale.
ARTICOLUL 2

Principii generale
1. P„r˛ile se angajeaz„ s„-∫i acorde reciproc, Ón
condi˛iile prev„zute prin prezenta Conven˛ie, cooperarea
cea mai larg„ posibil Ón materia transfer„rii persoanelor
condamnate.
2. O persoan„ condamnat„ pe teritoriul unei p„r˛i
poate, Ón conformitate cu dispozi˛iile prezentei Conven˛ii,
s„ fie transferat„ pe teritoriul altei p„r˛i, pentru a executa
aici condamnarea care i-a fost aplicat„. Œn acest scop, ea Ó∫i
poate exprima, fie pe l‚ng„ statul de condamnare, fie pe
l‚ng„ statul de executare, dorin˛a de a fi transferat„ Ón
temeiul prezentei Conven˛ii.
3. Transferarea poate fi cerut„ fie de c„tre statul de
condamnare, fie de c„tre statul de executare.
ARTICOLUL 3

Condi˛iile transfer„rii
1. O transferare nu poate avea loc Ón termenii
prezentei Conven˛ii dec‚t Ón condi˛iile urm„toare:
a) condamnatul trebuie s„ fie resortisant al statului de
executare;
b) hot„r‚rea trebuie s„ fie definitiv„;
c) durata condamn„rii pe care cel condamnat o mai are
Ónc„ de executat trebuie s„ fie de cel pu˛in 6 luni la data
primirii cererii de transferare sau s„ fie nedeterminat„;
d) transferul este consim˛it de c„tre persoana
condamnat„ sau, dac„ Ón raport cu v‚rsta sau cu starea
fizic„ ori mintal„ a acesteia unul dintre cele dou„ state
consider„ necesar, de c„tre reprezentantul persoanei;
e) ac˛iunile sau omisiunile care au dat na∫tere
condamn„rii trebuie s„ constituie o infrac˛iune penal„ Ón
raport cu dreptul statului de executare sau ar trebui s„
constituie o astfel de infrac˛iune, dac„ ar fi survenit pe
teritoriul s„u; ∫i
f) statul de condamnare ∫i statul de executare trebuie
s„ se pun„ de acord asupra acestei transfer„ri.
2. Œn cazuri excep˛ionale, unele p„r˛i pot conveni o
transferare chiar dac„ durata condamn„rii pe care cel
condamnat o are Ónc„ de executat este inferioar„ celei
prev„zute la paragraful 1 c).
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3. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ indice printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, c„
Ón˛elege s„ exclud„ aplicarea vreuneia dintre procedurile
prev„zute la art. 9 paragraful 1 a) ∫i b) Ón rela˛iile sale cu
celelalte p„r˛i.
4. Orice stat poate, Ón orice moment, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„
defineasc„, Ón ceea ce-l prive∫te, termenul resortisant Ón
Ón˛elesul prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 4

Obliga˛ia de a furniza informa˛ii
1. Orice condamnat c„ruia i se pot aplica prevederile
prezentei Conven˛ii trebuie s„ fie informat de c„tre statul
de condamnare despre con˛inutul exact al prezentei
Conven˛ii.
2. Dac„ condamnatul ∫i-a exprimat, pe l‚ng„ statul de
condamnare, dorin˛a de a fi transferat Ón temeiul
prezentei Conven˛ii, acest stat trebuie s„ informeze despre
aceasta statul de executare c‚t mai cur‚nd posibil, dup„
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii.
3. Informa˛iile trebuie s„ cuprind„:
a) numele, data ∫i locul na∫terii condamnatului;
b) dac„ este cazul, adresa sa Ón statul de executare;
c) o prezentare a faptelor care au atras condamnarea;
d) natura, durata ∫i data Ónceperii execut„rii
condamn„rii.
4. Dac„ condamnatul ∫i-a exprimat, pe l‚ng„ statul de
executare, dorin˛a de a fi transferat Ón temeiul prezentei
Conven˛ii, statul de condamnare comunic„ acestui stat, la
cererea sa, informa˛iile prev„zute la paragraful 3 de mai sus.
5. Condamnatul trebuie s„ fie informat Ón scris despre
orice demers Óntreprins de c„tre statul de condamnare sau
de c„tre statul de executare Ón aplicarea paragrafelor
precedente, ca ∫i despre orice hot„r‚re luat„ de c„tre
vreunul dintre cele dou„ state cu privire la o cerere de
transferare.
ARTICOLUL 5

Cereri ∫i r„spunsuri
1. Cererile de transferare ∫i r„spunsurile trebuie
formulate Ón scris.
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2. Aceste cereri trebuie s„ fie adresate de c„tre
Ministerul de Justi˛ie al statului solicitant Ministerului de
Justi˛ie al statului solicitat. R„spunsurile trebuie
comunicate pe acelea∫i c„i.
3. Orice parte poate, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ indice
faptul c„ ea va utiliza alte c„i de comunicare.
4. Statul solicitat trebuie s„ informeze statul solicitant,
Ón cel mai scurt timp, despre hot„r‚rea sa de a accepta sau
de a refuza transferarea cerut„.
ARTICOLUL 6

Œnscrisurile ajut„toare
1. Statul de executare trebuie, la cererea statului de
condamnare, s„ furnizeze acestuia din urm„:
a) un document sau o declara˛ie care s„ indice c„
persoana condamnat„ este resortisant al acelui stat;
b) o copie de pe dispozi˛iile legale ale statului de
execu˛ie din care s„ rezulte c„ ac˛iunile sau omisiunile
care au dat loc condamn„rii Ón statul de condamnare
constituie o infrac˛iune penal„ Ón raport cu dreptul
statului de execu˛ie sau ar constitui o astfel de infrac˛iune,
dac„ ele ar surveni pe teritoriul s„u;
c) o declara˛ie con˛in‚nd informa˛iile prev„zute la
art. 9 paragraful 2.
2. Dac„ se cere o transferare, statul de condamnare
trebuie s„ furnizeze statului de execu˛ie urm„toarele
documente, cu excep˛ia cazului Ón care unul sau cel„lalt
dintre cele dou„ state ar fi indicat deja c„ el nu ∫i-ar da
acordul la transferare:
a) o copie, certificat„ pentru conformitate, de pe
hot„r‚re ∫i de pe dispozi˛iile legale aplicabile;
b) indicarea duratei condamn„rii deja executate,
inclusiv informa˛ii asupra oric„rei deten˛ii provizorii,
reduceri a pedepsei sau altui act privind executarea
condamn„rii;
c) o declara˛ie constat‚nd consim˛„m‚ntul la
transferare, a∫a cum se prevede Ón art. 3 paragraful 1 d);
d) de fiecare dat„ c‚nd va fi cazul, orice raport medical
sau social despre condamnat, orice informa˛ie asupra
tratamentului s„u Ón statul de condamnare ∫i orice
recomandare pentru continuarea tratamentului s„u Ón
statul de executare.
692

3. Statul de condamnare ∫i statul de executare pot, at‚t
unul c‚t ∫i cel„lalt, s„ solicite primirea oric„ruia dintre
documentele sau declara˛iile prev„zute la paragrafele 1 ∫i
2 de mai sus, Ónainte de a face o cerere de transferare sau
de a lua hot„r‚rea de acceptare sau de refuzare a
transfer„rii.
ARTICOLUL 7

Consim˛„m‚nt ∫i verificare
1. Statul de condamnare va proceda Ón a∫a fel Ónc‚t
persoana care trebuie s„-∫i dea consim˛„m‚ntul la
transferare Ón temeiul art. 3 paragraful 1 d) s„ o fac„ de
bun„voie ∫i Ón deplin„ cuno∫tin˛„ de consecin˛ele juridice
care decurg din aceasta. Procedura de urmat cu privire la
aceasta va fi guvernat„ de legea statului de condamnare.
2. Statul de condamnare trebuie s„ dea statului de
executare posibilitatea s„ verifice, prin intermediul unui
consul sau al altui func˛ionar desemnat de acord cu statul
de executare, c„ acest consim˛„m‚nt a fost dat Ón condi˛iile
prev„zute Ón paragraful precedent.
ARTICOLUL 8

Consecin˛ele transfer„rii pentru statul de condamnare
1. Preluarea Ón sarcin„ a condamnatului de c„tre
autorit„˛ile statului de executare are drept efect
suspendarea execut„rii condamn„rii Ón statul de
condamnare.
2. Statul de condamnare nu mai poate executa
condamnarea atunci c‚nd statul de executare consider„
executarea condamn„rii ca fiind terminat„.
ARTICOLUL 9

Consecin˛ele transfer„rii pentru statul de executare
1. Autorit„˛ile competente ale statului de executare
sunt datoare:
a) fie s„ continue executarea condamn„rii imediat sau
Ón baza unei hot„r‚ri judiciare sau administrative, Ón
condi˛iile enun˛ate la art. 10;
b) fie s„ schimbe condamnarea, printr-o hot„r‚re a
acestui stat, dat„ Óntr-o procedur„ judiciar„ sau
administrativ„, Ónlocuind astfel sanc˛iunea aplicat„ Ón
statul de condamnare printr-o sanc˛iune prev„zut„ de
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legisla˛ia statului de executare pentru aceea∫i infrac˛iune,
Ón condi˛iile enun˛ate la art. 11.
2. Statul de executare trebuie, dac„ cererea i-a fost
f„cut„, s„ indice statului de condamnare, Ónainte de
transferarea persoanei condamnate, care anume dintre
aceste proceduri o va urma.
3. Executarea condamn„rii este guvernat„ de legea
statului de executare ∫i acest stat este singurul competent
pentru a lua toate hot„r‚rile corespunz„toare.
4. Orice stat al c„rui drept intern Ómpiedic„ s„ fie
folosit„ vreuna dintre procedurile prev„zute la paragraful 1
pentru a se executa m„surile al c„ror obiect Ól formeaz„, pe
teritoriul unei alte p„r˛i, persoane care, ˛in‚nd seama de
starea lor mintal„, au fost declarate penalmente
iresponsabile pentru s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni, ∫i care este
dispus s„ ia Ón sarcin„ aceste persoane Ón vederea continu„rii
tratamentului lor, poate, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ indice
procedurile pe care Ón˛elege s„ le urmeze Ón aceste cazuri.
ARTICOLUL 10

Continuarea execut„rii
1. Œn caz de continuare a execut„rii, statul de executare
este legat de natura juridic„ ∫i durata sanc˛iunii a∫a cum
rezult„ ele din condamnare.
2. Totu∫i, dac„ natura sau durata acestei sanc˛iuni este
incompatibil„ cu legisla˛ia statului de executare, sau dac„
legisla˛ia acestui stat o impune, statul de executare poate,
prin hot„r‚re judiciar„ sau administrativ„ s„ adapteze
aceast„ sac˛iune la pedeapsa ori m„sura prev„zut„ de
propria sa lege pentru infrac˛iuni de aceea∫i natur„.
Aceast„ pedeaps„ sau m„sur„ corespunde, at‚t c‚t este
posibil, Ón ceea ce prive∫te natura sa, celei aplicate prin
condamnarea de executat. Ea nu poate s„ agraveze prin
natura sau durata sa sanc˛iunea pronun˛at„ Ón statul de
condamnare, nici s„ dep„∫easc„ maximul prev„zut prin
legea statului de executare.
ARTICOLUL 11

Schimbarea condamn„rii
1. Œn cazul schimb„rii condamn„rii, se aplic„
procedura prev„zut„ de legisla˛ia statului de executare.
Din momentul schimb„rii, autoritatea competent„:
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a) va fi legat„ de constatarea faptelor Ón m„sura Ón care
acestea figureaz„ Ón mod explicit sau implicit Ón hot„r‚rea
pronun˛at„ Ón statul de condamnare;
b) nu va putea schimba o sanc˛iune privativ„ de
libertate printr-o sanc˛iune pecuniar„;
c) va deduce integral din pedeaps„ perioada de
priva˛iune de libertate deja executat„ de c„tre condamnat;
∫i
d) nu va agrava situa˛ia penal„ a condamnatului ∫i nu
va fi ˛inut„ de limita inferioar„ a sanc˛iunii eventual
prev„zute de legisla˛ia statului de condamnare pentru
infrac˛iunea sau infrac˛iunile s„v‚r∫ite.
2. Atunci c‚nd procedura de schimbare are loc dup„
transferarea persoanei condamnate, statul de executare va
men˛ine acea persoan„ Ón deten˛ie sau va lua alte m„suri
Ón scopul de a asigura prezen˛a ei Ón statul de executare
p‚n„ la finalizarea acestei proceduri.
ARTICOLUL 12

Gra˛ierea, amnistia, comutarea
Fiecare parte poate acorda gra˛ierea, amnistia sau
comutarea pedepsei Ón conformitate cu Constitu˛ia sa sau
cu celelalte reglement„ri juridice ale sale.
ARTICOLUL 13

Revizuirea hot„r‚rii
Nu mai statul de condamnare are dreptul de a statua
asupra oric„rei forme de recurs viz‚nd revizuirea
hot„r‚rii.
ARTICOLUL 14

Œncetarea execut„rii
Statul de executare trebuie s„ pun„ cap„t execut„rii
condamn„rii de Óndat„ ce a fost informat de c„tre statul de
condamnare despre orice hot„r‚re sau m„sur„ care are ca
efect Ónl„turarea caracterului executoriu al condamn„rii.
ARTICOLUL 15

Informa˛ii privind executarea
Statul de executare va furniza informa˛ii statului de
condamnare Ón ce prive∫te executarea condamn„rii:
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a) atunci c‚nd consider„ Óncheiat„ executarea
condamn„rii;
b) Ón cazul Ón care condamnatul evadeaz„ Ónainte ca
executarea condamn„rii s„ fi luat sf‚r∫it; sau
c) dac„ statul de condamnare Ói solicit„ un raport
special.
ARTICOLUL 16

Tranzitul
1. O parte trebuie, Ón conformitate cu propria sa
legisla˛ie, s„ consimt„ la o cerere de tranzit al unui
condamnat pe teritoriul s„u, dac„ cererea a fost formulat„
de c„tre o alt„ parte care ea Óns„∫i s-a Ón˛eles cu o alt„
parte sau cu un stat ter˛ asupra transfer„rii unui
condamnat spre sau dinspre teritoriul s„u.
2. O parte poate refuza s„ acorde tranzitul:
a) dac„ condamnatul este unul dintre resortisan˛ii s„i;
sau
b) dac„ infrac˛iunea care a dat loc la condamnare nu
constituie infrac˛iune conform legisla˛iei sale.
3. Cererile de tranzit ∫i r„spunsurile trebuie
comunicate pe c„ile men˛ionate prin dispozi˛iile art. 5
paragrafele 2 ∫i 3.
4. O parte poate consim˛i la o cerere de tranzit al unui
condamnat pe teritoriul s„u, formulat„ de c„tre un stat
ter˛, dac„ acesta din urm„ a convenit cu o alt„ parte
asupra transfer„rii spre sau dinspre teritoriul s„u.
5. Partea c„reia Ói este cerut„ tranzitarea poate
men˛ine condamnatul Ón deten˛ie pe perioada strict
necesar„ tranzit„rii teritoriului ei.
6. Partea solicitat„ s„ acorde tranzitul poate fi invitat„
s„ dea asigurarea c„ persoana condamnat„ nu va fi nici
urm„rit„, nici de˛inut„, sub rezerva aplic„rii paragrafului
precedent, nici supus„ vreunei alte restric˛ii a libert„˛ii
sale individuale pe teritoriul statului de tranzit, pentru
fapte sau condamn„ri anterioare plec„rii sale de pe
teritoriul statului de condamnare.
7. Nici o cerere de tranzit nu este necesar„, dac„ se
folose∫te calea aerian„ pe deasupra teritoriului unei p„r˛i
∫i nu este prev„zut„ nici o aterizare. Cu toate acestea,
fiecare stat poate, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ pretind„ a-i fi notificat„
orice tranzitare pe deasupra teritoriului s„u.
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ARTICOLUL 17

Limbile folosite ∫i cheltuielile
1. Informa˛iile, Ón temeiul art. 4 paragrafele 2—4,
trebuie s„ fie f„cute Ón limba p„r˛ii c„reia Ói sunt adresate
sau Ón una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.
2. Sub rezerva paragrafului 3 de mai jos, nici o
traducere a cererilor de transferare sau a documentelor
ajut„toare acestora nu este necesar„.
3. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ pretind„ ca
cererile de transferare ∫i Ónscrisurile ajut„toare s„ fie
Ónso˛ite de o traducere Ón limba proprie sau Óntr-una
dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei, ori Ón aceea
dintre aceste limbi pe care el o va indica. El poate, cu
aceast„ ocazie, s„ declare c„ este dispus s„ accepte
traduceri Ón orice alt„ limb„ Ón plus fa˛„ de limba oficial„
sau de limbile oficiale ale Consiliului Europei.
4. Œn afara excep˛iei prev„zute la art. 6 paragraful 2 a),
documentele transmise Ón aplicarea prezentei Conven˛ii
nu au nevoie s„ fie certificate.
5. Cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentei
Conven˛ii sunt Ón sarcina statului de executare, cu excep˛ia
cheltuielilor ocazionate exclusiv pe teritoriul statului de
condamnare.
ARTICOLUL 18

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei ∫i statelor nemembre care
au participat la elaborarea ei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe l‚ng„
Secretarul general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
data la care trei state membre ale Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin
Conven˛ie, conform dispozi˛iilor paragrafului 1.
3. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Conven˛ie,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
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ARTICOLUL 19

Aderarea statelor membre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea,
dup„ ce va fi consultat statele contractante, s„ invite orice
stat nemembru al Consiliului ∫i care nu este men˛ionat Ón
art. 18 paragraful 1 s„ adere la prezenta Conven˛ie, printr-o
hot„r‚re luat„ cu majoritatea prev„zut„ Ón art. 20 lit. d) al
Statutului Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea
reprezentan˛ilor statelor contractante av‚nd dreptul s„
ocupe un loc Ón comitet.
2. Pentru orice stat aderant, Conven˛ia va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni dup„ data depunerii instrumentului de
aderare pe l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 20

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare, s„ desemneze
teritoriul sau teritoriile c„rora li se vor aplica prevederile
prezentei Conven˛ii.
2. Orice stat poate, Ón orice alt moment urm„tor,
printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
Conven˛ii la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare cu privire la acest teritoriu
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de 3 luni dup„ data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul
general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ceea ce
prive∫te orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va produce efect Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 21

Aplicarea Ón timp
Przenta Conven˛ie se va aplica execut„rii condamn„rilor
pronun˛ate fie Ónainte, fie dup„ intrarea sa Ón vigoare.
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ARTICOLUL 22

Raporturile cu alte Conven˛ii ∫i Acorduri
1. Prezenta Conven˛ie nu va aduce atingere drepturilor
∫i obliga˛iilor care decurg din tratatele de extr„dare ∫i din
alte tratate de cooperare interna˛ional„ Ón materie penal„,
care prev„d transferarea de˛inu˛ilor Ón scop de confruntare
sau de depunere de m„rturie.
2. Atunci c‚nd dou„ sau mai multe p„r˛i au Óncheiat
sau vor Óncheia un acord sau un tratat asupra transfer„rii
condamna˛ilor, ori atunci c‚nd au stabilit sau vor stabili Ón
alt mod rela˛iilor lor Ón acest domeniu, ele vor avea
facultatea s„ aplice sus-men˛ionatul acord, tratat sau
aranjament Ón locul prezentei Conven˛ii.
3. Prezenta Conven˛ie nu va aduce atingere dreptului
statelor care sunt p„r˛i la Conven˛ia european„ asupra
recunoa∫terii interna˛ionale a hot„r‚rilor represive de a
Óncheia Óntre ele acorduri bilaterale sau multilaterale
privind problemele reglementate prin aceast„ Conven˛ie,
pentru a-i completa dispozi˛iile sau pentru a facilita
aplicarea principiilor din care ea se inspir„.
4. Dac„ o cerere de transferare cade Ón domeniul de
aplicare al prezentei Convne˛ii ∫i al Conven˛iei europene
asupra recunoa∫terii interna˛ionale a hot„r‚rilor represive
sau al vreunui alt acord sau tratat asupra transfer„rii
condamna˛ilor, statul solicitant trebuie, atunci c‚nd
formuleaz„ cererea, s„ precizeze Ón temeiul c„rui
instrument este formulat„ cererea.
ARTICOLUL 23

Reglementarea amiabil„
Comitetul european pentru problemele criminale va
urm„ri aplicarea prezentei Conven˛ii ∫i va facilita, la nevoie,
reglementarea amiabil„ a oric„rei dificult„˛i de aplicare.
ARTICOLUL 24

Denun˛area
1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie, adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
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2. Denun˛area va produce efecte din prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Cu toate acestea, prezenta Conven˛ie va continua s„
se aplice execut„rii condamn„rilor persoanelor transferate
Ón conformitate cu sus-men˛ionata Conven˛ie, Ónainte ca
denun˛area s„-∫i produc„ efectul.
ARTICOLUL 25

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre
care au participat la elaborarea prezentei Conven˛ii, precum
∫i oric„rui alt stat care a aderat la aceasta:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii Ón conformitate cu art. 18 paragraful 2 ∫i 3,
art. 19 paragraful 2 ∫i art. 20 paragrafele 2 ∫i 3;
d) orice alt act, declara˛ie, notificare sau comunicare
av‚nd leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Drept pentru care, subsemnatele, fiind special
autorizate Ón acest scop, au semnat prezenta Conven˛ie.
Adoptat„ la Strasbourg la 21 martie 1983, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, cele dou„ texte av‚nd valoare egal„,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite copii de pe aceste texte, conforme cu
originalul, fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului
Europei, statelor nemembre care au participat la
elaborarea prezentei Conven˛ii ∫i oric„rui stat invitat s„
adere la aceasta.
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Seria Tratatelor europene nr. 167

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA ASUPRA TRANSFER√RII
PERSOANELOR CONDAMNATE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentului Protocol,
Dornice s„ faciliteze aplicarea Conven˛iei europene
asupra transfer„rii persoanelor condamnate, care a fost
deschis„ spre semnare la Strasbourg la 21 martie 1983
(denumit„ Ón continuare Conven˛ie), ∫i, Ón special, s„
urm„reasc„ obiectivele enun˛ate de a servi intereselor unei
bune administr„ri a justi˛iei ∫i de a favoriza reinser˛ia
social„ a persoanelor condamnate.
Con∫tiente de faptul c„ numeroase state nu Ó∫i pot
extr„da proprii cet„˛eni,
Consider‚nd c„ este de dorit completarea Conven˛iei
Ón anumite privin˛e,
Au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

Dispozi˛ii generale
1. Termenii ∫i expresiile folosite Ón prezentul Protocol
trebuie interpretate Ón sensul Conven˛iei.
2. Dispozi˛iile Conven˛iei sunt aplicabile Ón m„sura Ón
care sunt compatibile cu prevederile prezentului protocol.
ARTICOLUL 2

Persoanele evadate din statul de condamnare

*

Adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997.
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin O.G. nr. 92 din 30 august 1999 publicat Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 425 din 31 august 1999, aprobat„ prin Legea
nr. 511 din 4 octombrie 2001, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 643
din 15 octombrie 2001.
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1. Atunci c‚nd un cet„˛ean al uneia dintre p„r˛i, fa˛„
de care o hot„r‚re de condamnare definitiv„ a fost
pronun˛at„ pe teritoriul unei alte p„r˛i, vizeaz„ s„ se
sustrag„ execut„rii sau urm„ririi execut„rii condamn„rii
Ón statul de condamnare, refugiindu-se pe teritoriul primei
p„r˛i Ónainte de a-∫i fi executat condamnarea, statul de
condamnare poate s„ adreseze primei p„r˛i o cerere prin
care s„ Ól solicite ca aceasta s„ se ocupe de executarea
condamn„rii.
2. Partea solicitat„ poate, la cererea p„r˛ii solicitante,
Ónainte de primirea documentelor Ón sprijinul cererii sau Ón
a∫teptarea hot„r‚rii privind cererea, s„ procedeze la
arestarea persoanei condamnate sau s„ ia orice alt„ m„sur„
corespunz„toare, menit„ s„ asigure c„ aceasta nu Ói va
p„r„si teritoriul. Orice cerere Ón acest sens va fi Ónso˛it„ de
informa˛iile men˛ionate Ón paragraful 3 al art. 4 din
Conven˛ie. Arestarea, cu acest titlu, a persoanei condamnate
nu poate duce la agravarea situa˛iei sale penale.
3. Transferul execut„rii condamn„rii nu necesit„
consim˛„m‚ntul persoanei condamnate.
ARTICOLUL 3

Persoane condamnate c„rora li s-a aplicat m„sura
expulz„rii sau aceea a conducerii la frontier„
1. Statul de executare poate, la cererea statului de
condamnare, sub rezerva aplic„rii prevederilor acestui
articol, s„ Ó∫i dea acordul pentru transferarea unei
persoane condamnate f„r„ consim˛„m‚ntul acesteia din
urm„; atunci c‚nd condamnarea pronun˛at„ Ómpotriva
acesteia sau o hot„r‚re administrativ„ luat„ ca urmare a
acestei condamn„ri con˛ine o m„sur„ de expulzare ori de
conducere la frontier„ sau orice alt„ m„sur„, Ón virtutea
c„reia acestei persoane, o dat„ pus„ Ón libertate, nu Ói va
mai fi permis s„ r„m‚n„ pe teritoriul statului de
condamnare.
2. Statul de executare nu Ó∫i va da acordul Ón scopul
paragrafului 1 dec‚t dup„ ce a luat Ón considerare avizul
persoanei condamnate.
3. Œn scopul aplic„rii acestui articol statul de
condamnare pune la dispozi˛ie statului de executare:
a) o declara˛ie con˛in‚nd avizul persoanei condamnate,
Ón privin˛a transfer„rii sale prev„zute; ∫i
b) o copie de pe m„sura de expulzare ori de conducere
la frontier„ sau de pe orice alt„ m„sur„, Ón baza c„reia
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persoanei condamnate, o dat„ pus„ Ón libertate, nu Ói va
mai fi permis„ ∫ederea pe teritoriul statului de
condamnare.
4. Orice persoan„ care a fost transferat„ Ón urma
aplic„rii prevederilor acestui articol nu va fi nici urm„rit„,
nici judecat„ ∫i nici de˛inut„ Ón vederea execut„rii unei
pedepse sau a unei m„suri de siguran˛„, nici nu va fi
supus„ oric„rei alte Óngr„diri a libert„˛ii sale individuale
pentru un fapt oarecare anterior transfer„rii, altul dec‚t
cel care a motivat condamnarea Ón curs de executare, cu
excep˛ia urm„toarelor cazuri:
a) c‚nd statul de condamnare o autorizeaz„, o cerere
va fi prezentat„ Ón acest scop, Ónso˛it„ de actele
doveditoare ∫i de un proces-verbal judiciar, Ón care sunt
consemnate declara˛iile condamnatului; aceast„ autorizare
va fi acordat„ atunci c‚nd infrac˛iunea pentru care a fost
cerut„ ar atrage ea Óns„∫i extr„darea potrivit legisla˛iei
statului de condamnare sau dac„ extr„darea ar fi exclus„
numai din cauza cuantumului pedepsei;
b) c‚nd persoana condamnat„ care a avut posibilitatea
s„ p„r„seasc„ teritoriul statului de executare nu a f„cut
acest lucru Ón termen de 45 de zile de la eliberarea sa
definitiv„ sau c‚nd s-a reÓntors pe teritoriul acestui stat
dup„ ce Ól p„r„sise.
5. Statul de executare poate s„ ia m„surile necesare Ón
conformitate cu legisla˛ia sa intern„, inclusiv recurgerea la
o procedur„ Ón lips„ Ón vederea Óntreruperii prescrip˛iei,
dac„ aceste m„suri nu contravin prevederilor paragrafului
4 al prezentului articol.
6. Orice stat contractant poate, printr-o declara˛ie
adresat„ Secretarului general al Consiliului Europei, s„
arate c„ nu va lua Ón sarcin„ executarea condamn„rilor Ón
condi˛iile enun˛ate de prezentul articol.
ARTICOLUL 4

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezentul Protocol este deschis spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei ∫i altor state semnatare ale
Conven˛iei. El va fi supus ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau
aproba prezentul Protocol f„r„ s„ fi ratificat, acceptat sau
aprobat, simultan sau anterior, Conven˛ia. Instrumentele
de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe
l‚ng„ Secretarul general al Consiliului Europei.
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2. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare,
de acceptare sau de aprobare.
3. Pentru orice stat semnatar care va depune ulterior
instrumentul s„u de ratificare, de acceptare sau de
aprobare, Protocolul va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
depunerii.
ARTICOLUL 5

Aderarea
1. Orice stat nemembru care a aderat la Conven˛ie va
putea s„ adere la prezentul Protocol dup„ intrarea lui Ón
vigoare.
2. Pentru orice stat aderant Protocolul va intra Ón vigoare
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de
3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare.
ARTICOLUL 6

Aplicare teritorial„
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare ori de aderare, s„ desemneze teritoriul sau
teritoriile c„rora li se aplic„ prevederile prezentului Protocol.
2. Orice stat contractant poate, Ón orice alt moment
ulterior, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentului
Protocol la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Protocolul va intra Ón vigoare cu privire la acest teritoriu
Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade
de 3 luni de la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul
general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„ Ón ceea ce prive∫te
orice teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin
notificare adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va produce efecte Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 7

Aplicare Ón timp
Prezentul Protocol se va aplica execut„rii condamn„rilor
pronun˛ate fie Ónainte, fie dup„ intrarea sa Ón vigoare.
ARTICOLUL 8

Denun˛are
1. Orice stat contractant poate, Ón orice moment, s„
denun˛e prezentul Protocol, adres‚nd o notificare
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte din prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
3. Cu toate acestea prezentul Protocol va continua s„ se
aplice execut„rii condamn„rilor persoanelor transferate, Ón
conformitate cu prevederile Conven˛iei sau ale prezentului
Protocol, Ónainte ca denun˛area s„ produc„ efecte.
4. Denun˛area Conven˛iei atrage de plin drept pe cea a
prezentului Protocol.
ARTICOLUL 9

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, tuturor
semnatarilor, tuturor p„r˛ilor ∫i oric„rui alt stat care a fost
invitat s„ adere la Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol Ón conformitate cu art. 4 ∫i 5;
d) orice alt act, declara˛ie, rectificare sau comunicare
av‚nd leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept care, subsemna˛ii, fiind special autoriza˛i Ón
acest scop, au semnat prezentul Protocol.
Adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copii de pe aceste texte, conforme cu originalul,
fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului Europei,
altor state semnatare ale Conven˛iei ∫i oric„rui stat invitat
s„ adere la aceasta.
705

Seria Tratatelor europene nr. 141

CONVENﬁIA
PRIVIND SP√LAREA, DESCOPERIREA, SECHESTRAREA
™I CONFISCAREA PRODUSELOR INFRACﬁIUNII*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i alte state
semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Convinse de necesitatea de a aplica o politic„ penal„
comun„ urm„rind protec˛ia societ„˛ii,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 9 noiembrie 1990. A intrat Ón vigoare la 1 septembrie 1990.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 263 din 15 mai 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 353 din 28 mai 2002.
Rom‚nia a formulat urm„toarele declara˛ii:
1. Œn baza art. 14 alin. 3:
îDispozi˛ia prev„zut„ la art. 14 alin. 2 se aplic„ sub rezerva principiilor constitu˛ionale
∫i a conceptelor fundamentale ale sistemului juridic rom‚n.“
2. Œn baza art. 21 alin. 2:
îNotificarea actelor judiciare se va efectua numai prin intermediul autorit„˛ii centrale,
care este Ministerul Justi˛iei. Œn cazul cererilor de asisten˛„ pentru cauzele aflate Ón cursul
urm„ririi penale, notificarea se va efectua prin intermediul Parchetului General de pe l‚ng„
Curtea Suprem„ de Justi˛ie“.
3. Œn baza art. 25 alin. 3:
îCererea adresat„ Rom‚niei ∫i documentele anexate la aceasta vor trebui s„ fie Ónso˛ite
de o traducere Ón limba rom‚n„ ∫i Ón una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei.“
4. Œn baza art. 32 alin. 2:
îInforma˛iile sau elementele de prob„ furnizate Ón baza cap. III al Conven˛iei nu vor
putea fi folosite sau transmise, f„r„ consim˛„m‚ntul s„u prealabil, de c„tre autorit„˛ile p„r˛ii
solicitante, Ón scopul investiga˛iilor sau al altor proceduri dec‚t cele precizate Ón cerere.“
5. Œn baza art. 23 alin. 2:
îAutorit„˛ile centrale rom‚ne desemnate s„ aplice prevederile cap. III sunt:
Ministerul Justi˛iei, Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti, Rom‚nia
Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor, Str. Splaiul Independen˛ei
nr. 202A, sectorul 6, Bucure∫ti, Rom‚nia
Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poli˛iei, ™os. ™tefan cel Mare nr. 13—15,
sectorul 2, Bucure∫ti, Rom‚nia
Ministerul Finan˛elor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucure∫ti, Rom‚nia
Parchetul General de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie, Bd. Libert„˛ii nr. 14,
sectorul 5, Bucure∫ti, Rom‚nia
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Consider‚nd c„ lupta contra criminalit„˛ii grave, care
este din ce Ón ce mai mult o problem„ interna˛ional„,
impune folosirea unei metode moderne ∫i eficiente la
nivel interna˛ional.
Estim‚nd c„ una dintre aceste metode const„ Ón
privarea delicven˛ilor de produsele infrac˛iunii,
Consider‚nd c„ Ón scopul atingerii acestui obiectiv
trebuie Ón aceea∫i m„sur„ s„ se pun„ Ón aplicare un sistem
satisf„c„tor de cooperare interna˛ional„.
Au convenit cu privire la urm„toarele:

CAPITOLUL I
TERMINOLOGIE
ARTICOLUL 1

Terminologie
Œn sensul prezentei Conven˛ii, expresia:
a) produs desemneaz„ orice avantaj economic ob˛inut
din infrac˛iuni. Acest avantaj poate consta Ón orice bun,
astfel cum este definit la lit. b) a prezentului articol;
b) bun Ónseamn„ un bun de orice natur„, corporal sau
necorporal, mobil sau imobil, precum ∫i actele juridice sau
documentele atest‚nd un titlu sau un drept cu privire la un bun;
c) instrument desemneaz„ orice obiecte folosite sau
destinate a fi folosite Ón orice modalitate, Ón totalitate sau
Ón parte, pentru a comite una sau mai multe infrac˛iuni;
d) confiscare desemneaz„ o m„sur„ ordonat„ de c„tre
o instan˛„ judec„toreasc„ ca urmare a unei proceduri
referitoare la una sau la mai multe infrac˛iuni, m„sur„
care conduce la privarea permanent„ de acel bun;
e) infrac˛iune principal„ desemneaz„ orice infrac˛iune
Ón urma c„reia produsele sunt rezultate ∫i susceptibile de a
deveni obiectul unei infrac˛iuni conform art. 6.

CAPITOLUL II
M√SURI CE POT FI LUATE LA NIVEL NAﬁIONAL
ARTICOLUL 2

M„suri de confiscare
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i m„surile
care se dovedesc necesare pentru a-i permite s„ confi∫te
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instrumente ∫i produse sau bunuri a c„ror valoare
corespunde acestor produse.
2. Fiecare parte poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ declare c„
alin. 1 al prezentului articol nu se aplic„ dec‚t infrac˛iunilor
sau categoriilor de infrac˛iuni precizate Ón declara˛ie.
ARTICOLUL 3

M„suri de investigare ∫i m„suri provizorii
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i m„surile
care se dovedesc necesare pentru a-i permite s„ identifice
∫i s„ urm„reasc„ bunurile supuse confisc„rii conform
art. 2 alin. 1 ∫i s„ previn„ orice opera˛iune, orice transfer
sau orice Ónstr„inare cu privire la aceste bunuri.
ARTICOLUL 4

Competen˛e ∫i tehnici speciale de investigare
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i m„surile
care se dovedesc necesare pentru a Ómputernici instan˛ele
sau alte autorit„˛i competente s„ dispun„ accesul ∫i
ridicarea dosarelor bancare, financiare sau comerciale, Ón
scopul de a pune Ón aplicare m„surile vizate la art. 2 ∫i 3.
O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a
refuza s„ dea curs dispozi˛iilor prezentului articol.
2. Fiecare parte are Ón vedere adoptarea m„surilor
legislative ∫i a celor care se dovedesc necesare pentru a-∫i
permite s„ foloseasc„ tehnici speciale de investigare care
s„ u∫ureze identificarea ∫i urm„rirea produsului, precum
∫i str‚ngerea probelor aferente acestuia. Dintre aceste
tehnici pot fi men˛ionate dispozi˛iile de supraveghere a
conturilor bancare, punerea sub observa˛ie, interceptarea
telecomunica˛iilor, accesul la sisteme informatizate ∫i
dispozi˛iile prin care se solicit„ punerea la dispozi˛ie a
documentelor stabilite.
ARTICOLUL 5

Recursuri judiciare
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a face Ón a∫a fel Ónc‚t
persoanele afectate de m„surile prev„zute la art. 2 ∫i 3 s„
dispun„ de posibilitatea de a avea acces efectiv la justi˛ie
pentru a-∫i ap„ra drepturile.
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ARTICOLUL 6

Infrac˛iuni de sp„lare a banilor
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i m„surile
care se dovedesc necesare pentru a conferi caracterul de
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, urm„toarelor
fapte, atunci c‚nd sunt comise cu inten˛ie:
a) transformarea sau transferul bunurilor de c„tre o
persoan„ care cunoa∫te c„ aceste bunuri constituie
produse, Ón scopul de a disimula sau a ascunde originea
ilicit„ a acestor bunuri ori de a ajuta orice persoan„ care
este implicat„ Ón comiterea infrac˛iunii principale s„ se
sustrag„ de la consecin˛ele juridice ale faptelor sale;
b) disimularea sau ascunderea naturii, originii,
amplas„rii, dispunerii, mi∫c„rii ori a propriet„˛ii reale a
bunurilor sau a drepturilor relative la acestea, despre care
autorul ∫tie c„ aceste bunuri constituie produse;
∫i, sub rezerva principiilor sale constitu˛ionale ∫i a
conceptelor fundamentale ale sistemului s„u juridic;
c) achizi˛ionarea, de˛inerea sau folosirea bunurilor
despre care cel care le achizi˛ioneaz„, le de˛ine sau le
folose∫te ∫tie, Ón momentul dob‚ndirii lor, c„ acestea
constituie produse;
d) participarea la una dintre infrac˛iunile stabilite
conform prezentului articol sau la orice form„ de asociere,
Ón˛elegere, orice tentativ„ ori complicitate prin oferirea
unei asisten˛e, unui ajutor sau sfaturi Ón vederea comiterii
sale.
2. Œn scopul punerii Ón practic„ sau aplic„rii alin. 1 al
prezentului articol:
a) faptul c„ infrac˛iunea principal„ este sau nu de
competen˛a jurisdic˛iei penale a statului parte nu are
relevan˛„;
b) se poate prevedea c„ infrac˛iunile enun˛ate Ón acest
alineat nu se aplic„ autorilor infrac˛iunii principale:
c) cunoa∫terea, inten˛ia sau motiva˛ia necesar„ ca element
al uneia dintre infrac˛iunile prev„zute Ón acest alineat se poate
deduce din circumstan˛ele obiective ale faptei.
3. Fiecare parte poate s„ adopte m„surile pe care le
consider„ necesare pentru a conferi, Ón baza dreptului s„u
intern, caracterul de infrac˛iune tuturor sau unei p„r˛i din
faptele prev„zute la alin. 1 Ón unul sau Ón toate cazurile
urm„toare, c‚nd autorul:
a) trebuia s„ prezume c„ bunul constituie un produs al
infrac˛iunii;
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b) a ac˛ionat Ón scop lucrativ (profitabil);
c) a ac˛ionat pentru a facilita continuarea unei
activit„˛i infrac˛ionale.
4. Fiecare parte poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, prin declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ declare c„
alin. 1 al prezentului articol se aplic„ numai infrac˛iunilor
principale sau categoriilor de infrac˛iuni principale
precizate Ón acea declara˛ie.

CAPITOLUL III
COOPERAREA INTERNAﬁIONAL√
SECﬁIUNEA 1
Principii de cooperare interna˛ional„
ARTICOLUL 7

Principii generale ∫i m„suri de cooperare interna˛ional„
1. P„r˛ile coopereaz„ Ón cea mai mare m„sur„ posibil„
unele cu celelalte Ón scopul cercet„rii ∫i al procedurilor
care vizeaz„ confiscarea instrumentelor ∫i produselor.
2. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i m„surile
care se vor dovedi necesare pentru a-i permite s„ r„spund„
Ón condi˛iile prev„zute Ón acest capitol cererilor:
a) de confiscare a bunurilor specifice reprezent‚nd
produse sau instrumente, precum ∫i de confiscare a
produselor const‚nd Ón obliga˛ia de a pl„ti o sum„ de bani
corespunz„toare valorii produsului;
b) de asisten˛„ Ón scopul cercet„rii ∫i lu„rii m„surilor
provizorii referitoare la orice form„ de confiscare
prev„zut„ la lit. a) de mai sus.
SECﬁIUNEA a 2-a
Asisten˛a reciproc„ Ón faza cercet„rii penale
ARTICOLUL 8

Obliga˛ia de asisten˛„ reciproc„
P„r˛ile Ó∫i acord„, la cerere, asisten˛a reciproc„ cea mai
larg„ posibil„ pentru identificarea ∫i descoperirea
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instrumentelor, produselor ∫i altor bunuri susceptibile de
confiscare. Aceast„ asisten˛„ va consta Ón special Ón orice
m„sur„ referitoare la aducerea ∫i punerea Ón siguran˛„ a
elementelor de prob„ privind existen˛a bunurilor susmen˛ionate, amplasarea sau mutarea acestora, natura lor,
statutul juridic ori valoarea acestora.
ARTICOLUL 9

Realizarea asisten˛ei reciproce
Asisten˛a reciproc„ prev„zut„ la art. 8 se va realiza
conform dreptului intern al p„r˛ii solicitate ∫i Ón baza acestuia
∫i conform procedurilor previzate Ón cerere, Ón m„sura Ón care
ele nu sunt incompatibile cu acest drept intern.
ARTICOLUL 10

Transmiterea spontan„ de informa˛ii
F„r„ a prejudicia propriile sale cercet„ri sau proceduri,
o parte poate, f„r„ cerere prealabil„, s„ transmit„ unei alte
p„r˛i informa˛ii asupra instrumentelor ∫i produselor c‚nd
apreciaz„ c„ prin comunicarea acestor informa˛ii ar putea
ajuta partea destinatar„ s„ ini˛ieze sau ar putea duce la
bun sf‚r∫it cercet„ri ori proceduri sau c‚nd aceste
informa˛ii ar putea conduce la formularea unei cereri de
c„tre aceast„ parte Ón baza prezentului capitol.
SECﬁIUNEA a 3-a
M„suri provizorii
ARTICOLUL 11

Obliga˛ia de a dispune m„suri provizorii
1. O parte ia, la cererea unei alte p„r˛i care a declan∫at
procedura penal„ sau o procedur„ Ón vederea confisc„rii,
m„surile provizorii care se impun, cum ar fi blocarea sau
indisponibilizarea conturilor bancare pentru a preveni
orice opera˛iune, orice transfer sau orice Ónstr„inare cu
privire la orice bun care ulterior poate fi obiect al unei
cereri de confiscare sau care ar putea s„ Óndrept„˛easc„ o
asemenea cerere.
2. O parte care a primit o cerere de confiscare conform
art. 13, dac„ s-a cerut aceasta, va lua m„surile men˛ionate
la alin. 1 al prezentului articol cu privire la orice bun care
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face obiectul cererii sau care ar putea s„ Óndrept„˛easc„ o
asemenea cerere.
ARTICOLUL 12

Executarea m„surilor provizorii
1. M„surile provizorii prev„zute la art. 11 sunt
executate conform dreptului intern al p„r˛ii solicitate ∫i Ón
baza acestuia ∫i conform procedurilor precizate Ón cerere,
Ón m„sura Ón care acestea nu sunt incompatibile cu acest
drept intern.
2. Œnainte de a ridica orice m„sur„ provizorie luat„
conform prezentului articol, partea solicitat„ d„, dac„ este
posibil, p„r˛ii solicitante posibilitatea de a-∫i exprima
motivele sale Ón favoarea men˛inerii m„surii.
SECﬁIUNEA a 4-a
Confiscarea
ARTICOLUL 13

Obliga˛ia de confiscare
1. O parte care a primit de la o alt„ parte o cerere de
confiscare privind instrumente sau produse situate pe
teritoriul s„u trebuie:
a) s„ execute o hot„r‚re de confiscare provenind de la
o instan˛„ a p„r˛ii solicitante Ón ceea ce prive∫te aceste
instrumente ori produse; sau
b) s„ prezinte aceast„ cerere autorit„˛ilor sale
competente pentru a ob˛ine o hot„r‚re de confiscare ∫i,
dac„ aceasta este acordat„, s„ o execute.
2. Œn scopul aplic„rii alin. 1 lit. b) din prezentul articol,
orice parte are, dac„ este necesar, competen˛a de a Óncepe
o procedur„ de confiscare Ón baza dreptului s„u intern.
3. Dispozi˛iile alin. 1 al acestui articol se aplic„ Ón mod
egal confisc„rii const‚nd Ón obliga˛ia de a pl„ti o sum„ de
bani corespunz„toare valorii produsului, dac„ bunurile
care sunt supuse confisc„rii se g„sesc pe teritoriul p„r˛ii
solicitate. Œn astfel de cazuri, proced‚nd la confiscare
conform alin. 1, partea solicitat„, dac„ nu ob˛ine plata,
determin„ acoperirea crean˛ei sale asupra oric„rui bun
disponibil Ón acest scop.
4. Dac„ o cerere de confiscare vizeaz„ un bun
determinat, p„r˛ile pot conveni ca partea solicitat„ s„
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poat„ proceda la confiscare sub forma unei obliga˛ii de a
pl„ti o sum„ de bani corespunz‚nd valorii bunului.
ARTICOLUL 14

Executarea confisc„rii
1. Procedurile care permit s„ se ob˛in„ executarea
confisc„rii Ón baza art. 13 sunt guvernate de legea p„r˛ii
solicitate.
2. Partea solicitat„ este obligat„ s„ ˛in„ seama de
faptele ce au fost constatate, astfel cum au fost expuse Óntr-o
decizie penal„ de condamnare sau Ón alt„ decizie judiciar„
a p„r˛ii solicitante, sau Ón m„sura Ón care aceasta se
bazeaz„ implicit pe ele.
3. Fiecare parte poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ declare c„
alin. 2 al prezentului articol nu se aplic„ dec‚t sub rezerva
principiilor constitu˛ionale ∫i conceptelor fundamentale
ale sistemului s„u juridic.
4. Œn cazul Ón care confiscarea const„ Ón obliga˛ia de a
pl„ti o sum„ de bani, autoritatea competent„ a p„r˛ii
solicitate converte∫te suma Ón devizele ˛„rii sale, la rata de
schimb Ón vigoare, Ón momentul Ón care este luat„ hot„r‚re
de a executa confiscarea.
5. Œn cazul prev„zut la art. 13 alin. 1 lit. a) numai
partea solicitant„ are dreptul de a hot„rÓ referitor la orice
cerere de revizuire a hot„r‚rii de confiscare.
ARTICOLUL 15

Bunuri confiscate
Partea solicitat„ dispune, conform dreptului s„u
intern, de toate bunurile confiscate de ea, cu excep˛ia
cazului Ón care s-a convenit altfel de c„tre p„r˛ile Ón cauz„.
ARTICOLUL 16

Dreptul de executare ∫i valoarea maxim„ a bunurilor
supuse confisc„rii
1. O cerere de confiscare f„cut„ conform art. 13 nu va
afecta dreptul p„r˛ii solicitante de a executa ea Óns„∫i
hot„r‚rea de confiscare.
2. Nici o dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu va putea fi
interpretat„ ca fiind de natur„ s„ permit„ ca valoarea total„
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a bunurilor confiscate s„ fie mai mare dec‚t suma fixat„
prin hot„r‚rea de confiscare. Dac„ o parte constat„ c„
aceasta s-ar putea produce, p„r˛ile interesate vor proceda la
consult„ri pentru a evita o asemenea consecin˛„.
ARTICOLUL 17

Privarea de libertate
Partea solicitat„ nu poate dispune privarea de libertate
∫i nici nu poate lua vreo m„sur„ restrictiv„ de libertate ca
urmare a cererii prezentate Ón baza art. 13, dac„ partea
solicitant„ a precizat aceasta Ón cerere.
SECﬁIUNEA a 5-a
Refuzul ∫i am‚narea cooper„rii
ARTICOLUL 18

Motive de refuz
1. Cooperarea Ón baza prezentului capitol poate fi
refuzat„ Ón cazul Ón care:
a) m„sura solicitat„ este contrar„ principiilor
fundamentale ale ordinii juridice a p„r˛ii solicitate; sau
b) executarea cererii risc„ s„ aduc„ atingere
suveranit„˛ii, securit„˛ii, ordinii publice sau altor interese
esen˛iale ale p„r˛ii solicitate; sau
c) partea solicitat„ apreciaz„ c„ importan˛a cazului la
care se refer„ cererea nu justific„ luarea m„surilor
solicitate; sau
d) infrac˛iunea la care se refer„ cererea este o
infrac˛iune politic„ ori fiscal„; sau
e) partea solicitat„ consider„ c„ m„sura solicitat„ ar fi
contrar„ principiului ne bis in idem; sau
f) infrac˛iunea la care se refer„ cererea nu ar fi o
infrac˛iune conform dreptului p„r˛ii solicitate, dac„ fapta
ar fi fost comis„ pe teritoriul aflat sub jurisdic˛ia sa. Totu∫i
acest motiv de refuz nu se aplic„ Ón cazul cooper„rii
prev„zute Ón sec˛iunea a 2-a dec‚t Ón m„sura Ón care
sprijinul solicitat implic„ m„suri coercitive.
2. Cooperarea prev„zut„ Ón sec˛iunea a 2-a, Ón m„sura
Ón care asisten˛a solicitat„ implic„ m„suri coercitive,
precum ∫i cea prev„zut„ Ón sec˛iunea a 3-a din prezentul
capitol pot fi refuzate ∫i Ón cazul Ón care m„surile solicitate
nu pot fi luate Ón baza dispozi˛iilor dreptului intern al
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p„r˛ii solicitate, Ón scopul cercet„rilor sau procedurilor,
dac„ este vorba despre un caz similar pe plan intern.
3. C‚nd Ón legisla˛ia p„r˛ii solicitate se prevede acest
lucru, cooperarea prev„zut„ Ón sec˛iunea a 2-a, Ón m„sura
Ón care asisten˛a solicitat„ implic„ m„suri coercitive, ∫i
cooperarea prev„zut„ Ón sec˛iunea a 3-a din prezentul
capitol pot fi, de asemenea, refuzate, Ón cazul Ón care
m„surile solicitate sau orice alte m„suri av‚nd efecte
asem„n„toare nu vor fi autorizate de legisla˛ia p„r˛ii
solicitante sau dac„, Ón ceea ce prive∫te autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii solicitante care ac˛ioneaz„ Ón materia
infrac˛iunilor, cererea nu a fost autorizat„ de nici o alt„
autoritate judiciar„, inclusiv Ministerul Public.
4. Cooperarea prev„zut„ Ón sec˛iunea a 4-a din
prezentul capitol poate fi, de asemenea, refuzat„ dac„:
a) legisla˛ia p„r˛ii solicitate nu prevede confiscarea
pentru tipul de infrac˛iune pentru care s-a adresat cererea;
sau
b) f„r„ prejudicierea obliga˛iei men˛ionate la art. 13
alin. 3, ea ar fi contrar„ principiilor dreptului intern al
p„r˛ii solicitate Ón ceea ce prive∫te posibilit„˛ile de
confiscare referitoare la leg„turile dintre o infrac˛iune ∫i:
(i) un avantaj economic care poate fi asimilat cu
produsul s„u; sau
(ii) bunuri care ar putea fi asimilate cu instrumente
ale sale;
sau
c) Ón baza legisla˛iei p„r˛ii solicitate, hot„r‚rea de
confiscare nu mai poate fi pronun˛at„ sau executat„
deoarece s-a prescris; sau
d) cererea nu se refer„ la o condamnare anterioar„,
nici la o hot„r‚re cu caracter judiciar, nici la o declara˛ie
inclus„ Óntr-o asemenea hot„r‚re, declara˛ie conform
c„reia una sau mai multe infrac˛iuni au fost comise ∫i care
este la baza hot„r‚rii sau cererii de confiscare; sau
e) fie confiscarea nu este executorie Ón partea
solicitant„, fie este Ónc„ susceptibil„ de a fi supus„ c„ilor
ordinare de atac; sau
f) cererea se refer„ la o hot„r‚re de confiscare luat„ Ón
absen˛a persoanei Ómpotriva c„reia s-a luat hot„r‚rea ∫i
dac„, potrivit p„r˛ii solicitate, procedura ini˛iat„ de partea
solicitant„ ∫i care a condus la adoptarea acestei hot„r‚ri
nu a satisf„cut drepturile minime la ap„rare recunoscute
oric„rei persoane acuzate de s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni.
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5. Œn sensul alin. 4 lit. f) din prezentul articol, o
hot„r‚re nu este considerat„ ca fiind luat„ Ón absen˛a
acuzatului:
a) dac„ a fost confirmat„ sau pronun˛at„ dup„ opozi˛ia
din partea celui interesat; sau
b) dac„ decizia a fost pronun˛at„ Ón apel, cu condi˛ia ca
apelul s„ fi fost introdus de c„tre persoana interesat„.
6. Atunci c‚nd se examineaz„, Ón sensul alin. 4 lit. f),
dac„ dreptul minim la ap„rare a fost respectat, partea
solicitat„ va ˛ine seama de faptul c„ persoana interesat„ a
Óncercat Ón mod deliberat s„ se sustrag„ justi˛iei sau c„
aceast„ persoan„, av‚nd posibilitatea de a recurge la o cale
de atac Ómpotriva hot„r‚rii judec„tore∫ti pronun˛ate Ón
absen˛a sa, nu s-a folosit de aceast„ posibilitate. La fel se
va proceda atunci cÓnd persoana interesat„ nu s-a
prezentat ∫i nici nu a cerut am‚narea judec„˛ii, de∫i a fost
legal citat„.
7. O parte nu va putea invoca secretul bancar pentru a
justifica refuzul de a coopera astfel cum prevede acest
capitol. Atunci c‚nd dreptul s„u intern prevede, o parte
poate pretinde ca o cerere de cooperare care ar implica
ridicarea secretului bancar s„ fie autorizat„ fie de c„tre
judec„tor, fie de c„tre o alt„ autoritate judiciar„, inclusiv
de Ministerul Public, aceste autorit„˛i ac˛ion‚nd Ón materia
infrac˛iunilor.
8. F„r„ prejudicierea motivului de refuz prev„zut la
alin. 1 lit. a) din prezentul articol:
a) faptul c„ persoana care face obiectul unei cercet„ri
sau al unei hot„r‚ri de confiscare dispuse de autorit„˛ile
p„r˛ii solicitante este o persoan„ juridic„ nu poate fi
invocat de partea solicitat„ ca un obstacol Ón calea oric„rei
colabor„ri Ón baza prezentului capitol;
b) faptul c„ persoana fizic„ Ómpotriva c„reia a fost luat„
o hot„r‚re de confiscare a produselor a decedat ulterior,
precum ∫i faptul c„ o persoan„ juridic„ Ómpotriva c„reia a
fost luat„ o hot„r‚re de confiscare a produselor a fost
dizolvat„ ulterior nu va putea fi invocat ca obstacol Ón
vederea acord„rii asisten˛ei prev„zute la art. 13 alin. 1 lit. a).
ARTICOLUL 19

Am‚narea
Partea solicitat„ poate decide am‚narea execut„rii
m„surilor solicitate printr-o cerere, dac„ acestea risc„ s„
aduc„ prejudicii cercet„rilor sau procedurilor ini˛iate de
autorit„˛ile sale.
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ARTICOLUL 20

Acceptarea par˛ial„ sau condi˛ionat„ a unei cereri
Œnainte de a refuza sau a am‚na cooperarea Ón baza
prezentului capitol, partea solicitat„ examineaz„, dac„ este
cazul dup„ consultarea p„r˛ii solicitante, dac„ o poate
accepta par˛ial sau sub rezerva unor condi˛ii pe care le
consider„ necesare.
SECﬁIUNEA a 6-a
Notificarea ∫i protec˛ia drepturilor ter˛ilor
ARTICOLUL 21

Notificarea documentelor
1. P„r˛ile Ó∫i vor acorda reciproc sprijinul cel mai larg
posibil pentru notificarea actelor judiciare cu privire la
persoanele afectate de m„surile provizorii ∫i de confiscare.
2. Nici o dispozi˛ie a prezentului articol nu vizeaz„ s„
Ómpiedice:
a) posibilitatea de a adresa acte judiciare pe canale
po∫tale direct persoanelor care se afl„ Ón str„in„tate;
b) posibilitatea ca persoanele oficiale din cadrul
ministerelor, func˛ionarii sau alte persoane competente
din partea de unde sunt transmise documentele s„
procedeze la notificarea ∫i semnarea actelor judiciare
direct prin intermediul autorit„˛ilor consulare ale acestei
p„r˛i sau prin grija oficialilor ministeriali, func˛ionarilor
ori altor persoane competente ale p„r˛ii de destina˛ie,
except‚nd cazul Ón care partea de destina˛ie face o
declara˛ie contrar„ Secretarului general al Consiliului
Europei Ón momentul semn„rii sau al depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare.
3. Cu ocazia notific„rii Ón str„in„tate a actelor judiciare
referitoare la persoane fa˛„ de care s-au luat m„suri
provizorii sau hot„r‚ri de confiscare ordonate Ón partea de
origine, aceast„ parte va informa persoanele Ón cauz„ cu
privire la c„ile de atac Ón justi˛ie prev„zute de legisla˛ia sa.
ARTICOLUL 22

Recunoa∫terea hot„r‚rilor str„ine
1. Sesizat„ cu o cerere de cooperare conform
sec˛iunilor a 3-a ∫i a 4-a, partea solicitat„ va recunoa∫te
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orice hot„r‚re judiciar„ luat„ Ón ˛ara solicitant„ Ón ceea ce
prive∫te drepturile revendicate de c„tre ter˛i.
2. Recunoa∫terea va putea fi refuzat„:
a) dac„ ter˛ii nu au avut posibilitatea suficient„ de a-∫i
valorifica drepturile; sau
b) dac„ hot„r‚rea este incompatibil„ cu o hot„r‚re deja
luat„ Ón partea solicitat„ Ón aceea∫i problem„; sau
c) dac„ ea este incompatibil„ cu ordinea public„ din
partea solicitat„; sau
d) dac„ decizia a fost luat„ contrar dispozi˛iilor Ón
materie de competen˛„ exclusiv„ prev„zut„ de dreptul
p„r˛ii solicitate.
SECﬁIUNEA a 7-a
Procedur„ ∫i alte reguli generale
ARTICOLUL 23

Autoritatea central„
1. P„r˛ile vor desemna o autoritate central„ sau, dac„
este necesar, mai multe autorit„˛i Óns„rcinate s„ trimit„
cererile formulate Ón baza prezentului capitol, s„ r„spund„
la acestea, s„ le execute sau s„ le transmit„ autorit„˛ilor
care au competen˛a de a le executa.
2. Fiecare parte va comunica Secretarului general al
Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, denumirea ∫i adresa autorit„˛ilor
desemnate Ón aplicarea alin. 1 al prezentului articol.
ARTICOLUL 24

Coresponden˛a direct„
1. Autorit„˛ile centrale vor comunica direct Óntre ele.
2. Œn caz de urgen˛„ cererile ∫i comunic„rile prev„zute
Ón prezentul capitol pot fi trimise direct de c„tre
autorit„˛ile judiciare, inclusiv de c„tre Ministerul Public,
ale p„r˛ii solicitante c„tre autorit„˛ile corespunz„toare ale
p„r˛ii solicitate. Œntr-un astfel de caz o copie trebuie
trimis„ simultan autorit„˛ii centrale a p„r˛ii solicitate prin
intermediul autorit„˛ii centrale a p„r˛ii solicitante.
3. Orice cerere sau comunicare formulat„ Ón aplicarea
alin. 1 ∫i 2 ale prezentului articol poate fi prezentat„ prin
intermediul Organiza˛iei Interna˛ionale a Poli˛iei
Criminale (INTERPOL).
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4. Dac„ o cerere este prezentat„ Ón baza alin. 2 ∫i dac„
autoritatea sesizat„ nu este competent„ pentru a-i da curs,
aceasta o va transmite autorit„˛ii competente din ˛ara sa ∫i
va informa direct partea solicitant„ despre aceast„ situa˛ie.
5. Cererile sau comunic„rile prezentate Ón baza
dispozi˛iilor sec˛iunii a 2-a din prezentul capitol, care nu
implic„ m„suri coercitive, vor putea fi transmise direct de
c„tre autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitante c„tre
autoritatea competent„ a p„r˛ii solicitate.
ARTICOLUL 25

Tipurile cererilor ∫i limbile folosite
1. Toate cererile prev„zute Ón prezentul capitol vor fi
f„cute Ón scris. Este permis„ folosirea mijloacelor moderne
de telecomunica˛ii, cum ar fi faxul.
2. Sub rezerva dispozi˛iilor alin. 3, traducerea cererilor
sau a documentelor anexate nu va fi cerut„.
3. Orice parte poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului, de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ Ó∫i rezerve
posibilitatea de a pretinde ca cererile ∫i documentele
anexate s„ fie Ónso˛ite de o traducere Ón propria limb„ sau
Ón una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei ori Ón
una dintre limbile pe care ea le va indica. Orice parte
poate, cu aceast„ ocazie, s„ declare c„ este dispus„ s„
accepte traduceri Ón orice alt„ limb„ pe care o va indica.
Celelalte p„r˛i pot aplica regula reciprocit„˛ii.
ARTICOLUL 26

Legalizarea
Documentele transmise Ón aplicarea prezentului
capitol nu sunt supuse formalit„˛ilor de legalizare.
ARTICOLUL 27

Con˛inutul cererii
1. Orice cerere de cooperare prev„zut„ de prezentul
capitol trebuie s„ precizeze:
a) autoritatea de la care eman„ ∫i autoritatea
Óns„rcinat„ s„ pun„ Ón aplicare cercet„rile sau procedurile;
b) obiectul ∫i motivul cererii;
c) cauza, inclusiv faptele pertinente (cum ar fi: data,
locul ∫i circumstan˛ele infrac˛iunii) la care se refer„
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cercet„rile sau procedurile, except‚nd cazurile cererii de
notificare;
d) Ón m„sura Ón care cooperarea implic„ m„suri
coercitive:
(i) textul dispozi˛iilor legale sau, dac„ nu este
posibil, o prezentare a legii aplicabile; ∫i
(ii) o indica˛ie conform c„reia m„sura solicitat„ sau
orice alt„ m„sur„ av‚nd efecte similare ar putea fi luat„ pe
teritoriul p„r˛ii solicitante Ón virtutea propriei legisla˛ii;
e) dac„ este necesar ∫i Ón m„sura posibilului:
(i) detalii privind persoana sau persoanele avute Ón
vedere, incluz‚nd numele, data ∫i locul na∫terii, cet„˛enia
∫i locul unde se afl„, iar dac„ este vorba despre o persoan„
juridic„, sediul acesteia; ∫i
(ii) bunurile Ón leg„tur„ cu care se solicit„
cooperarea, amplasarea acestora, leg„turile cu persoana
sau persoanele Ón cauz„, orice leg„tur„ cu infrac˛iunea,
precum ∫i orice informa˛ie cu privire la interesele altei
persoane cu privire la aceste bunuri; ∫i
f) orice procedur„ special„ pe care partea solicitant„ o
solicit„.
2. Atunci c‚nd o cerere privind o m„sur„ provizorie
conform sec˛iunii a 3-a vizeaz„ punerea sub sechestru a
unui bun care ar putea face obiectul unei hot„r‚ri de
confiscare const‚nd Ón obliga˛ia de a pl„ti o sum„ de bani,
aceast„ cerere trebuie, de asemenea, s„ indice suma maxim„
care se dore∫te a fi recuperat„ cu privire la acest bun.
3. Pe l‚ng„ indica˛iile men˛ionate la alin. 1, orice
cerere formulat„ Ón aplicarea sec˛iunii a 4-a trebuie s„
con˛in„:
a) Ón cazul art. 13 alin. 1 lit. a):
(i) o copie certificat„ potrivit legii de pe hot„r‚rea
de confiscare dat„ de tribunalul p„r˛ii solicitante ∫i
precizarea motivelor care stau la baza hot„r‚rii, dac„ nu
sunt indicate Ón hot„r‚rea Óns„∫i;
(ii) o atestare din partea autorit„˛ii competente a
p„r˛ii solicitante, conform c„reia hot„r‚rea de confiscare
este executorie ∫i nu este supus„ c„ilor ordinare de atac;
(iii) informa˛ii privind m„sura Ón care hot„r‚rea
trebuie s„ fie executat„; ∫i
(iv) informa˛ii cu privire la necesitatea de a lua
m„suri provizorii;
b) Ón cazul art. 13 alin. 1 lit. b), o expunere a faptelor,
invocat„ de partea solicitant„, care s„ fie suficient„ pentru
a permite p„r˛ii solicitate s„ ob˛in„ o decizie Ón baza
dreptului s„u intern;
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c) atunci c‚nd ter˛ii au avut posibilitatea de a-∫i
revendica drepturi, documente care s„ dovedeasc„ faptul
c„ ei au avut aceast„ posibilitate.
ARTICOLUL 28

Vicii ale cererilor
1. Dac„ cererea nu este conform„ dispozi˛iilor
prezentului capitol sau dac„ informa˛iile nu sunt
suficiente pentru a permite p„r˛ii solicitate s„ ia o decizie
cu privire la cerere, aceast„ parte poate solicita p„r˛ii
solicitante s„ Ó∫i modifice cererea sau s„ o completeze cu
informa˛ii suplimentare.
2. Partea solicitat„ poate fixa un termen pentru
ob˛inerea acestor modific„ri sau informa˛ii.
3. Œn perioada Ón care a∫teapt„ ob˛inerea modific„rilor
sau a informa˛iilor solicitate cu privire la o cerere
prezentat„ Ón aplicarea sec˛iunii a 4-a din prezentul
capitol, partea solicitat„ poate dispune orice m„sur„ avut„
Ón vedere de sec˛iunile a 2-a ∫i a 3-a din prezentul capitol.
ARTICOLUL 29

Concursul de cereri
1. Atunci c‚nd o parte solicitat„ prime∫te mai mult
dec‚t o cerere, prezentat„ Ón baza sec˛iunilor a 3-a ∫i a 4-a
din prezentul capitol, cu privire la aceea∫i persoan„ sau la
acelea∫i bunuri, concursul de cereri nu Ómpiedic„ partea
solicitat„ s„ examineze cererile pentru care trebuie luate
m„suri provizorii.
2. Œn cazul unui concurs de cereri prezentate Ón baza
sec˛iunii a 4-a din prezentul capitol, partea solicitat„ va
avea Ón vedere s„ consulte p„r˛ile solicitante.
ARTICOLUL 30

Obliga˛ia de motivare
Partea solicitat„ trebuie s„ motiveze orice hot„r‚re de
refuz, de am‚nare sau de condi˛ionare a oric„rei cooper„ri
solicitate Ón baza prezentului articol.
ARTICOLUL 31

Informare
1. Partea solicitat„ informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere partea
solicitant„:
a) despre m„surile luate imediat Ón baza unei cereri
formulate Ón temeiul prezentului capitol;
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b) despre rezultatul final al m„surilor luate ca urmare
a cererii;
c) despre o hot„r‚re de refuz, de am‚nare sau de
condi˛ionare, total„ sau par˛ial„, Ón orice cooperare
prev„zut„ de prezentul capitol;
d) despre orice Ómprejur„ri care fac imposibil„
executarea m„surilor solicitate sau care sunt de natur„ s„
o Ónt‚rzie Ón mod considerabil; ∫i
e) Ón cazul m„surilor provizorii adoptate pe baza unei
cereri formulate Ón aplicarea sec˛iunilor a 2-a ∫i a 3-a din
prezentul capitol, despre dispozi˛iile dreptului s„u intern
care automat ar atrage ridicarea m„surii.
2. Partea solicitant„ informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere partea
solicitat„:
a) despre orice revizuire, decizie sau alt fapt care
Ónl„tur„ total ori par˛ial caracterul executoriu al hot„r‚rii
de confiscare;
b) despre orice schimbare, Ón fapt sau Ón drept, care ar
face de acum Ónainte nejustificat„ orice ac˛iune Óntreprins„
Ón baza prezentului articol.
3. C‚nd o parte solicit„ confiscarea bunurilor Ón mai
multe p„r˛i, Ón baza aceleia∫i hot„r‚ri de confiscare, ea va
informa toate p„r˛ile Ón cauz„ cu privire la executarea
hot„r‚rii.
ARTICOLUL 32

Utilizarea restr‚ns„
1. Partea solicitat„ poate condi˛iona executarea unei
cereri de faptul ca informa˛iile sau elementele de prob„
ob˛inute s„ nu fie, f„r„ consim˛„m‚ntul s„u prealabil,
utilizate sau transmise de c„tre autorit„˛ile p„r˛ii
solicitante Ón scopul altor cercet„ri sau proceduri dec‚t
cele precizate Ón cerere.
2. Fiecare parte poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, printr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ declare c„
informa˛iile sau probele furnizate de aceasta Ón baza
prezentului capitol nu vor putea, f„r„ consim˛„m‚ntul s„u
prealabil, s„ fie utilizate sau transmise de c„tre autorit„˛ile
p„r˛ii solicitate Ón scopuri de cercetare sau proceduri,
altele dec‚t cele precizate Ón cerere.
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ARTICOLUL 33

Confiden˛ialitatea
1. Partea solicitant„ poate cere p„r˛ii solicitate s„
p„streze confiden˛ialitatea cererii ∫i con˛inutului acesteia,
cu excep˛ia m„surilor necesare pentru executarea acesteia.
Dac„ partea solicitat„ nu se poate conforma acestei
condi˛ii de confiden˛ialitate, va trebui s„ informeze partea
solicitant„ Ón cel mai scurt termen posibil.
2. Partea solicitant„ trebuie, dac„ i se cere, cu condi˛ia ca
cererea s„ nu fie contrar„ principiilor fundamentale ale
dreptului s„u intern, s„ p„streze confiden˛ialitatea tuturor
mijloacelor de prob„, ∫i a informa˛iilor comunicate de partea
solicitat„, mai pu˛in Ón m„sura Ón care dezv„luirea lor este
necesar„ cercet„rilor sau procedurii descrise Ón cerere.
3. Sub rezerva dispozi˛iilor dreptului s„u intern, o
parte care a primit spontan informa˛ii Ón baza art. 10 trebuie
s„ se conformeze oric„rei condi˛ii de confiden˛ialitate
solicitate de partea care transmite informa˛ia. Dac„
cealalt„ parte nu se poate conforma unei asemenea
condi˛ii, ea trebuie s„ informeze despre aceast„ parte care
transmite informa˛ia, Ón cel mai scurt termen.
ARTICOLUL 34

Cheltuieli
Cheltuielile obi∫nuite necesare pentru executarea unei
cereri sunt Ón sarcina p„r˛ii solicitate. Atunci c‚nd cheltuieli
importante sau extraordinare se dovedesc necesare pentru a
da curs unei cereri, p„r˛ile se pun de acord pentru a stabili
condi˛iile Ón care cererea se va executa, precum ∫i cu privire
la modalitatea Ón care cheltuielile vor fi suportate.
ARTICOLUL 35

Daune-interese
1. Atunci c‚nd o ac˛iune privind responsabilitatea Ón
materie de daune rezult‚nd dintr-un act sau dintr-o
omisiune Ón leg„tur„ cu cooperarea prev„zut„ Ón prezentul
capitol a fost ini˛iat„ de c„tre o persoan„, p„r˛ile implicate
se vor consulta, dac„ este cazul, asupra repartiz„rii
eventuale a repara˛iilor datorate.
2. O parte c„reia Ói este adresat„ o cerere de desp„gubire
va informa f„r„ Ónt‚rziere cealalt„ parte pentru a stabili
dac„ aceasta poate avea un interes Ón acest caz.
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CAPITOLUL IV
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 36

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnarea
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i statelor
nemembre care au participat la elaborarea ei. Aceste state
Ó∫i vor putea exprima consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii urm„toare expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data la care 3 state, dintre care cel pu˛in dou„ state
membre ale Consiliului Europei, Ó∫i vor fi exprimat
consim˛„m‚ntul lor de a fi legate prin Conven˛ie, conform
dispozi˛iilor alin. 1.
4. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi parte la Conven˛ie aceasta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ dup„
expirarea unei perioade de 3 luni dup„ data exprim„rii
consim˛„m‚ntului s„u de a fi legat prin Conven˛ie,
conform dispozi˛iilor alin. 1.
ARTICOLUL 37

Aderarea la Conven˛ie
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea,
dup„ ce va consulta statele p„r˛i la Conven˛ie, s„ invite
orice stat nemembru al Consiliului Europei s„ adere la
prezenta Conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu majoritatea
prev„zut„ de art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei
∫i cu unanimitatea voturilor reprezentan˛ilor statelor
contractante care au dreptul de vot Ón Comitet.
2. Pentru orice stat care a aderat la Conven˛ie ea va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ dup„
expirarea perioadei de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul general al
Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 38

Aplicarea teritorial„
1. Orice stat va putea, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul ori
teritoriile c„rora li se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice stat va putea, Ón orice alt moment, de la data
primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei
Conven˛ii la orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
Conven˛ia va intra Ón vigoare cu privire la acest teritoriu
Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei perioade de 3
luni de la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza alin. 1 ∫i 2 va putea
fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu desemnat prin
aceast„ declara˛ie, printr-o notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3
luni de la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 39

Rela˛ii cu alte conven˛ii ∫i acorduri
1. Prezenta Conven˛ie nu va aduce atingere drepturilor
∫i obliga˛iilor decurg‚nd din conven˛ii interna˛ionale
multilaterale privitoare la probleme specifice.
2. P„r˛ile la aceast„ Conven˛ie vor putea Óncheia
acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la
probleme reglementate de prezenta Conven˛ie, Ón scopul
complet„rii sau intr„rii dispozi˛iilor acesteia sau pentru a
facilita aplicarea principiilor consacrate de aceasta.
3. Atunci c‚nd dou„ sau mai multe p„r˛i au Óncheiat
deja un acord sau un tratat asupra unei problematici
acoperite de prezenta Conven˛ie ori c‚nd au stabilit Óntr-un
alt mod rela˛iile lor privitoare la acest subiect, ele vor avea
posibilitatea s„ aplice respectivul acord, tratat sau
aranjament Ón locul prezentei Conven˛ii, dac„ acesta
faciliteaz„ cooperarea interna˛ional„.
ARTICOLUL 40

Rezerve
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de
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aprobare sau de aderare, s„ declare c„ face uz de una sau
mai multe rezerve prev„zute la art. 2 alin. 2, art. 6 alin. 4,
art. 14 alin. 3, art. 21 alin. 2, art. 25 alin. 3 ∫i art. 32
alin. 2. Nu se admite nici o alt„ rezerv„.
2. Orice stat care a formulat o rezerv„ Ón baza
alineatului precedent poate s„ o retrag„ Ón totalitate sau Ón
parte, adres‚nd o notificare Secretarului general al
Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte de la
data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Partea care a formulat o rezerv„ cu privire la o
dispozi˛ie a prezentei Conven˛ii nu poate pretinde
aplicarea acestei dispozi˛ii de c„tre un alt stat; ea poate,
dac„ rezerva este par˛ial„ sau sub condi˛ie, s„ pretind„
aplicarea acestei dispozi˛ii Ón m„sura Ón care ea a acceptat-o.
ARTICOLUL 41

Amendamente
1. Fiecare parte va putea propune amendamente la
prezenta Conven˛ie ∫i orice propunere Ón acest sens va fi
comunicat„ prin Secretarul general al Consiliului Europei
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat
nemembru care a aderat sau a fost invitat s„ adere la
prezenta Conven˛ie conform dispozi˛iilor art. 37.
2. Orice amendament propus de c„tre o parte va fi
comunicat Comitetului european pentru probleme
criminale care va prezenta Comitetului Mini∫trilor avizul
s„u cu privire la amendamentul propus.
3. Comitetul Mini∫trilor examineaz„ amendamentul
propus ∫i avizul Comitetului european pentru probleme
criminale ∫i poate adopta amendamentul.
4. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
Mini∫trilor conform alin. 3 al prezentului articol se trimite
statelor pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat conform alin. 3 al
prezentului articol va intra Ón vigoare Ón a 30-a zi dup„
data la care toate p„r˛ile vor fi informat Secretarul general
al Consiliului Europei c„ l-au acceptat.
ARTICOLUL 42

Rezolvarea diferendelor
1. Comitetul european pentru probleme criminale
Consiliului Europei va fi informat cu privire
interpretarea ∫i aplicarea prezentei Conven˛ii.
2. Œn caz de diferend Óntre p„r˛i cu privire
interpretarea ∫i aplicarea prezentei Conven˛ii, p„r˛ile
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vor str„dui s„ ajung„ la o reglementare a diferendului
prin negociere sau prin orice alt mijloc pa∫nic pe care Ól
vor alege, inclusiv supunerea diferendului Comitetului
european pentru probleme penale, unui tribunal arbitral
care va lua hot„r‚ri obligatorii pentru p„r˛ile Ón diferend
sau Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, pe baza unui acord
comun al p„r˛ilor implicate.
ARTICOLUL 43

Denun˛area
1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie prin adresarea unei notific„ri
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efecte Ón prima zi care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Totu∫i prezenta Conven˛ie va continua s„ se aplice
execut„rii Ón baza art. 14 a unei confisc„ri cerute conform
dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii Ónainte ca denun˛area s„
fi produs efecte.
ARTICOLUL 44

Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui alt stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
conform art. 36 ∫i 37;
d) orice rezerv„ Ón baza art. 40 alin. 1;
e) orice alt act, notificare sau comunicare care are
leg„tur„ cu prezenta Conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, deplin autoriza˛i Ón acest scop,
au semnat prezenta Conven˛ie.
Semnat„ la Strasbourg la 8 noiembrie 1990, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite o copie certificat„ fiec„ruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei, statelor nemembre care
au participat la elaborarea prezentei Conven˛ii ∫i oric„rui
stat invitat s„ adere la aceasta.
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Seria Tratatelor europene nr. 173

CONVENﬁIA PENAL√
PRIVIND CORUPﬁIA*
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este de a
realiza o leg„tur„ mai str‚ns„ Óntre membrii s„i,
Recunosc‚nd importan˛a de a consolida cooperarea cu
celelalte state semnatare ale prezentei Conven˛ii,
Convinse de necesitatea de a urma cu prioritate o
politic„ penal„ comun„ care tinde s„ protejeze societatea
Ómpotriva corup˛iei, inclusiv prin adoptarea unei legisla˛ii
∫i a m„surilor preventive adecvate
Subliniind faptul c„ corup˛ia constituie o amenin˛are
pentru democra˛ie, preeminen˛a dreptului ∫i drepturile
omului, submineaz„ principiile de bun„ administrare,
echitate ∫i justi˛ie social„, denatureaz„ concuren˛a,
Ómpiedic„ dezvoltarea economic„ ∫i pune Ón pericol
stabilitatea institu˛iilor democratice ∫i bazele morale ale
societ„˛ii,
Convinse c„ eficacitatea luptei Ómpotriva corup˛iei se
realizeaz„ printr-o cooperare interna˛ional„ penal„
intensificat„, rapid„ ∫i adaptat„,
Apreciind realiz„rile recente care contribuie la
ameliorarea con∫tiin˛ei ∫i cooper„rii la nivel interna˛ional
la lupta Ómpotriva corup˛iei, inclusiv ac˛iunile desf„∫urate
de O.N.U., Banca Mondial„, Fondul Monetar Interna˛ional,
Organiza˛ia Mondial„ a Comer˛ului, Organiza˛ia Statelor
Americane, O.C.D.E. ∫i Uniunea European„.
Av‚nd Ón vedere Programul de ac˛iune Ómpotriva
corup˛iei, adoptat de Comitetul Mini∫trilor Consiliului
Europei Ón luna noiembrie 1996, ca urmare a
recomand„rilor celei de-a 19-a Conferin˛e a mini∫trilor
europeni ai justi˛iei (La Valetta, 1994),
*

Adoptat„ la Strasbourg la 27 ianuarie 1999.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 27 din 16 ianuarie 2002, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2002.
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Amintind Ón acest context importan˛a particip„rii
statelor nemembre la activit„˛ile Consiliului Europei
Ómpotriva corup˛iei ∫i salut‚nd contribu˛ia lor pre˛ioas„ la
punerea Ón aplicare a Programului de ac˛iune Ómpotriva
corup˛iei,
Amintind, printre altele, c„ Rezolu˛ia nr. 1, adoptat„
de mini∫trii europeni de justi˛ie la cea de-a 21-a Conferin˛„
a lor (Praga, 1997), cheam„ la aplicarea rapid„ a
Programului de ac˛iune Ómpotriva corup˛iei ∫i recomand„
Óndeosebi elaborarea unei conven˛ii penale privind
corup˛ia, care s„ prevad„ incriminarea coordonat„ a
infrac˛iunilor de corup˛ie, o cooperare consolidat„ Ón
cercetarea unor asemenea infrac˛iuni ∫i un mecanism
eficace de urm„rire a aplic„rii, deschis Ón mod egal
statelor membre ∫i statelor nemembre,
Re˛in‚nd c„ ∫efii de stat ∫i de guvern ai Consiliului
Europei au hot„r‚t, cu ocazia celei de-a doua Œnt‚lniri la
v‚rf a lor care a avut loc la Strasbourg Ón zilele de 10 ∫i 11
octombrie 1997, s„ caute r„spunsuri comune la provoc„rile
determinate de extinderea corup˛iei ∫i au adoptat un plan
de ac˛iune care, viz‚nd promovarea cooper„rii Ón lupta
Ómpotriva corup˛iei, inclusiv leg„turile sale cu crima
organizat„ ∫i sp„larea banilor, Óns„rcineaz„ Comitetul
Mini∫trilor Consiliului Europei s„ Óncheie rapid lucr„rile
de elaborare de instrumente juridice interna˛ionale,
conform Programului de ac˛iune Ómpotriva corup˛iei,
Consider‚nd Ón plus c„ Rezolu˛ia (97) 24 privind cele
20 de Principii directoare pentru lupta Ómpotriva
corup˛iei, adoptat„ la 6 noiembrie 1997 de Comitetul
Mini∫trilor Consiliului Europei cu ocazia celei de-a 101-a
Sesiuni a sa, subliniaz„ necesitatea de a Óncheia rapid
elaborarea de instrumente juridice interna˛ionale Ón
executarea Programului de ac˛iune Ómpotriva corup˛iei,
Av‚nd Ón vedere adoptarea cu ocazia celei de-a 102-a
Sesiuni a Comitetului Mini∫trilor Consiliului Europei, la 4
mai 1998, a Rezolu˛iei (98) 7 privind autorizarea de a crea
Acordul par˛ial extins stabilind Grupul de State Ómpotriva
Corup˛iei — GRECO, institu˛ie care are drept obiect
Ómbun„t„˛irea capacit„˛ii membrilor s„i de a lupta
Ómpotriva corup˛iei, veghind la punerea Ón aplicare a
angajamentelor lor Ón acest domeniu,
Au convenit cele ce urmeaz„:
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CAPITOLUL I
TERMINOLOGIE
ARTICOLUL 1

Terminologie
Defini˛ii
Œn sensul prezentei Conven˛ii:
a) expresia agent public este interpretat„ prin referire
la defini˛ia no˛iunilor de func˛ionar, func˛ionar public,
ministru, primar sau judec„tor Ón dreptul na˛ional al
statului Ón care persoana Ón cauz„ exercit„ aceast„ func˛ie,
precum ∫i la modul Ón care aceasta este aplicat„ Ón dreptul
s„u penal;
b) termenul judec„tor men˛ionat la lit. a) include
membrii Ministerului Public ∫i persoanele care exercit„
func˛ii judec„tore∫ti;
c) Ón cazul urm„ririlor care implic„ un agent public al
unui alt stat, statul care urm„re∫te nu poate aplica
defini˛ia de agent public dec‚t Ón m„sura Ón care aceast„
defini˛ie este compatibil„ cu dreptul s„u na˛ional;
d) persoan„ juridic„ desemneaz„ orice entitate av‚nd
acest statut Ón baza dreptului na˛ional aplicabil, cu
excep˛ia statelor sau a altor entit„˛i publice Ón exercitarea
prerogativelor lor de putere public„ ∫i a organiza˛iilor
interna˛ionale publice.

CAPITOLUL II
M√SURI CE TREBUIE LUATE LA NIVEL NAﬁIONAL
ARTICOLUL 2

Corup˛ia activ„ a agen˛ilor publici na˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, atunci c‚nd s-a
s„v‚r∫it cu inten˛ie, fapta de a propune, de a oferi sau de a
da, direct ori indirect, orice folos necuvenit unuia dintre
agen˛ii s„i publici, pentru el sau pentru altcineva, pentru
ca acesta s„ Óndeplineasc„ ori s„ se ab˛in„ de la
Óndeplinirea unui act Ón exerci˛iul func˛iilor sale.
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ARTICOLUL 3

Corup˛ia pasiv„ a agen˛ilor publici na˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, atunci c‚nd s-a
s„v‚r∫it cu inten˛ie, fapta unuia dintre agen˛ii s„i publici
de a solicita sau de a primi, direct ori indirect, orice folos
necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta
oferta sau promisiunea cu scopul de a Óndeplini ori de a se
ab˛ine s„ Óndeplineasc„ un act Ón exercitarea func˛iilor sale.
ARTICOLUL 4

Corup˛ia membrilor adun„rilor publice na˛ionale
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3, dac„ acestea se refer„ la o
persoan„ membr„ a unei adun„ri publice na˛ionale care
exercit„ puteri legislative sau administrative.
ARTICOLUL 5

Corup˛ia agen˛ilor publici str„ini
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3, dac„ acestea se refer„ la un agent
public al unui alt stat.
ARTICOLUL 6

Corup˛ia membrilor adun„rilor publice str„ine
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3, dac„ acestea se refer„ la o
persoan„ membr„ a unei adun„ri publice, care exercit„
puteri legislative sau administrative ale unui alt stat.
ARTICOLUL 7

Corup˛ia activ„ Ón sectorul privat
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
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infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, dac„ s-a s„v‚r∫it
cu inten˛ie, Ón cadrul unei activit„˛i comerciale, fapta de a
promite sau de a da, direct ori indirect, orice folos
necuvenit oric„rei persoane care conduce sau lucreaz„
pentru o entitate din sectorul privat, pentru aceasta sau
pentru o alt„ persoan„, cu scopul ca aceasta s„
Óndeplineasc„ sau s„ se ab˛in„ s„ Óndeplineasc„ un act, cu
Ónc„lcarea obliga˛iilor sale.
ARTICOLUL 8

Corup˛ia pasiv„ Ón sectorul privat
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, dac„ s-a s„v‚r∫it
cu inten˛ie, Ón cadrul unei activit„˛i comerciale, fapta
oric„rei persoane care conduce sau lucreaz„ pentru o
entitate din sectorul privat de a solicita sau de a primi,
direct ori prin intermediul ter˛ilor, un folos necuvenit sau
de a accepta oferta ori promisiunea, pentru aceasta sau
pentru o alt„ persoan„, cu scopul ca aceasta s„
Óndeplineasc„ sau s„ se ab˛in„ s„ Óndeplineasc„ un act, cu
Ónc„lcarea obliga˛iilor sale.
ARTICOLUL 9

Corup˛ia func˛ionarilor interna˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3, dac„ acestea se refer„ la o
persoan„ care are calitatea de func˛ionar sau agent
contractual, Ón sensul prev„zut de statut, al unei
organiza˛ii publice interna˛ionale sau suprana˛ionale la
care partea este membr„, precum ∫i la orice persoan„ care,
fie c„ este sau nu este deta∫at„ pe l‚ng„ o astfel de
organiza˛ie, exercit„ func˛ii ce corespund func˛ionarilor
sau agen˛ilor men˛iona˛i.
ARTICOLUL 10

Corup˛ia membrilor adun„rilor parlamentare
interna˛ionale
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
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infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 4, dac„ acestea se refer„ la o persoan„
membr„ a unei adun„ri parlamentare a unei organiza˛ii
interna˛ionale sau suprana˛ionale la care partea este
membr„.
ARTICOLUL 11

Corup˛ia judec„torilor ∫i a agen˛ilor cur˛ilor interna˛ionale
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3, dac„ acestea se refer„ la o
persoan„ care exercit„ func˛ii judiciare Ón cadrul unei cur˛i
interna˛ionale a c„rei competen˛„ este acceptat„ de c„tre
parte sau la un func˛ionar de la grefa unei asemenea cur˛i.
ARTICOLUL 12

Trafic de influen˛„
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, dac„ s-a s„v‚r∫it
cu inten˛ie, fapta de a propune, de a oferi sau de a da,
direct ori indirect, orice folos necuvenit, cu titlu de
remunera˛ie, oricui afirm„ sau confirm„ c„ este capabil s„
exercite o influen˛„ Ón luarea unei decizii de c„tre oricare
dintre persoanele vizate de art. 2, art. 4—6 ∫i de art. 9—11,
indiferent dac„ folosul necuvenit este pentru sine sau
pentru altcineva, precum ∫i fapta de a solicita, de a primi
sau de a accepta oferta ori promisiunea, cu titlu de
remunera˛ie, pentru o astfel de influen˛„, indiferent dac„
influen˛a este sau nu este exercitat„ ori dac„ influen˛a
presupus„ produce sau nu produce rezultatul dorit.
ARTICOLUL 13

Sp„larea produselor ob˛inute din infrac˛iunile de corup˛ie
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 6 paragrafele 1 ∫i 2 din Conven˛ia
nr. 141 a Consiliului Europei, Ón condi˛iile prev„zute de
acestea, atunci c‚nd infrac˛iunea principal„ const„ Ón una
dintre infrac˛iunile stabilite Ón baza art. 2—12 din prezenta
Conven˛ie, Ón m„sura Ón care partea n-a formulat o rezerv„
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sau o declara˛ie referitoare la aceste infrac˛iuni ori nu
consider„ aceste infrac˛iuni ca fiind infrac˛iuni grave la
legisla˛ia referitoare la sp„larea banilor.
ARTICOLUL 14

Infrac˛iuni contabile
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune pasibil„ de sanc˛iuni penale sau de alte tipuri
de sanc˛iuni, conform dreptului s„u intern, dac„ sunt
s„v‚r∫ite cu inten˛ie, faptele sau omisiunile urm„toare
destinate s„ comit„, s„ disimuleze sau s„ t„inuiasc„
infrac˛iunile precizate la art. 2—12, Ón m„sura Ón care
partea n-a formulat o rezerv„ sau o declara˛ie:
a) de a Óntocmi sau de a folosi o factur„ ori orice alt
document sau Ónscris contabil care con˛ine informa˛ii false
sau incomplete;
b) de a omite, Óntr-o manier„ ilicit„, contabilizarea
unui v„rs„m‚nt.
ARTICOLUL 15

Acte de participare
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, orice fapt„ de
complicitate la una dintre infrac˛iunile stabilite Ón baza
prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 16

Imunitate
Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu aduc atingere
dispozi˛iilor oric„rui tratat, protocol sau statut, precum ∫i
textelor lor de aplicare, Ón ceea ce prive∫te ridicarea
imunit„˛ii.
ARTICOLUL 17

Competen˛„.
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a-∫i determina
competen˛a referitoare la o infrac˛iune stabilit„ Ón temeiul
art. 2—14, dac„:
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a) infrac˛iunea este s„v‚r∫it„ Ón tot sau Ón parte pe
teritoriul s„u;
b) autorul infrac˛iunii este unul dintre cet„˛enii s„i,
unul dintre agen˛ii s„i publici sau unul dintre membrii
adun„rilor sale publice na˛ionale;
c) infrac˛iunea se refer„ la un agent public sau la un
membru al adun„rilor sale publice na˛ionale ori la o alt„
persoan„ men˛ionat„ la art. 9—11, care este Ón acela∫i timp
cet„˛eanul s„u.
2. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, Óntr-o declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, s„ precizeze c„
Ó∫i rezerv„ dreptul de a nu aplica, ori de a aplica numai Ón
cazuri sau condi˛ii specifice, regulile de competen˛„
definite la paragraful 1 b) ∫i c) sau o parte oarecare din
aceste texte.
3. Atunci c‚nd o parte a folosit posibilitatea de rezerv„
prev„zut„ la paragraful 2 aceasta adopt„ m„surile care se
dovedesc necesare pentru a-∫i determina competen˛a
referitoare la infrac˛iunile stabilite Ón baza prezentei
Conven˛ii, dac„ autorul prezumat a fi comis infrac˛iune se
afl„ pe teritoriul s„u ∫i nu poate fi extr„dat unei alte p„r˛i
numai pe motiv de cet„˛enie, ca urmare a unei cereri de
extr„dare.
4. Prezenta Conven˛ie nu exclude exercitarea de c„tre
una dintre p„r˛i a oric„rei competen˛e penale determinate
conform dreptului s„u intern.
ARTICOLUL 18

Responsabilitatea persoanelor juridice
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a se asigura c„
persoanele juridice pot fi ˛inute responsabile de
infrac˛iuni de corup˛ie activ„, trafic de influen˛„ ∫i de
sp„lare a capitalurilor, stabilite Ón temeiul prezentei
Conven˛ii, dac„ acestea sunt comise Ón contul lor de c„tre
o persoan„ fizic„ ce ac˛ioneaz„ fie individual, fie Ón
calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, Ón
cadrul c„reia exercit„ atribu˛ii de conducere referitoare la:
— puterea de reprezentare a persoanei juridice; sau
— autoritatea pentru a lua decizii Ón numele persoanei
juridice; sau
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— autoritatea pentru a exercita un control Ón cadrul
persoanei juridice, precum ∫i pentru participarea unei
asemenea persoane fizice Ón calitate de complice sau de
instigator al comiterea infrac˛iunilor sus-men˛ionate.
2. F„c‚nd abstrac˛ie de cazurile deja prev„zute la
paragraful 1, fiecare parte ia m„surile necesare pentru a se
asigura c„ o persoan„ juridic„ poate fi ˛inut„ responsabil„
dac„ lipsa de supraveghere sau de control din partea unei
persoane fizice men˛ionate la paragraful 1 a f„cut posibil„
comiterea infrac˛iunilor men˛ionate la paragraful 1 Ón
contul respectivei persoane juridice de c„tre o persoan„
fizic„ supus„ autorit„˛ii sale.
3. Responsabilitatea persoanei juridice Ón temeiul
paragrafelor 1 ∫i 2 nu exclude urm„ririle penale Ómpotriva
persoanelor fizice autori, instigatori sau complici la
infrac˛iunile men˛ionate la paragraful 1.
ARTICOLUL 19

Sanc˛iuni ∫i m„suri
1. ﬁin‚nd seama de gravitatea infrac˛iunilor stabilite
Ón baza prezentei Conven˛ii, fiecare parte prevede, cu
privire la infrac˛iunile stabilite conform art. 2—14,
sanc˛iuni ∫i m„suri efective, propor˛ionale ∫i
descurajatoare, incluz‚nd, atunci c‚nd sunt s„v‚r∫ite de
persoane fizice, sanc˛iuni privative de libertate ce pot da
loc la extr„dare.
2. Fiecare parte se asigur„ ca Ón cazul responsabilit„˛ii
stabilite Ón temeiul art. 18 paragrafele 1 ∫i 2 persoanele
juridice s„ fie pasibile de sanc˛iuni eficace, propor˛ionate
∫i descurajatoare, de natur„ penal„ sau nepenal„, inclusiv
de sanc˛iuni pecuniare.
3. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a-i permite s„
confi∫te sau s„ blocheze Ón alt mod instrumentele ∫i
produsele infrac˛iunilor stabilite Ón temeiul prezentei
Conven˛ii sau bunurile a c„ror valoare corespunde acestor
produse.
ARTICOLUL 20

Autorit„˛i specializate
Fiecare parte adopt„ m„surile care se dovedesc
necesare pentru ca persoane sau entit„˛i s„ fie specializate
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Ón lupta Ómpotriva corup˛iei. Ele vor dispune de
independen˛a necesar„ Ón cadrul principiilor
fundamentale ale sistemului juridic al p„r˛ii, pentru a-∫i
putea exercita func˛iile Ón mod eficace ∫i libere de orice
presiune ilicit„. P„r˛ile vegheaz„ ca personalul
respectivelor entit„˛i s„ dispun„ de o preg„tire ∫i de
resurse financiare adaptate func˛iilor pe care le exercit„.
ARTICOLUL 21

Cooperarea Óntre autorit„˛i na˛ionale
Fiecare parte adopt„ m„surile care se dovedesc
necesare pentru a se asigura c„ autorit„˛ile publice,
precum ∫i orice agent public coopereaz„, Ón conformitate
cu dreptul na˛ional, cu autorit„˛ile Óns„rcinate cu
investiga˛iile ∫i urm„ririle infrac˛iunilor:
a) inform‚nd autorit„˛ile Ón cauz„, din proprie
ini˛iativ„, atunci c‚nd exist„ motive rezonabile s„
considere c„ una dintre infrac˛iunile stabilite Ón baza
art. 2—14 a fost comis„; sau
b) furniz‚nd, la cerere, autorit„˛ilor Ón cauz„ toate
informa˛iile necesare.
ARTICOLUL 22

Protec˛ia colaboratorilor justi˛iei ∫i a martorilor
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a asigura o protec˛ie
efectiv„ ∫i corespunz„toare:
a) persoanelor care furnizeaz„ informa˛ii referitoare la
infrac˛iunile stabilite Ón baza art. 2—14 sau colaboreaz„ Ón
alt mod cu autorit„˛ile Óns„rcinate cu investiga˛ii sau
urm„riri;
b) martorilor care fac o depozi˛ie privind astfel de
infrac˛iuni.
ARTICOLUL 23

M„suri care vizeaz„ facilitarea str‚ngerii
de probe ∫i confiscarea produselor
1. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte
m„suri, inclusiv cele care permit utilizarea tehnicilor de
investiga˛ie speciale conform legisla˛iei noastre, care se
dovedesc necesare pentru a facilita str‚ngerea de probe
referitoare la infrac˛iunile stabilite Ón temeiul art. 2—14 ∫i
pentru a-i permite s„ identifice, s„ cerceteze, s„ blocheze ∫i
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s„ sechestreze instrumentele ∫i produsele corup˛iei sau
bunurile a c„ror valoare corespunde acestor produse,
susceptibile s„ constituie obiectul m„surilor stabilite la
paragraful 3 al art. 19.
2. Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a-∫i abilita
tribunalele sau alte autorit„˛i competente s„ ordone
comunicarea ori sechestrarea dosarelor bancare, financiare
sau comerciale pentru a pune Ón practic„ m„surile
men˛ionate la paragraful 1.
3. Secretul bancar nu va constitui un obstacol pentru
m„surile definite la paragrafele 1 ∫i 2.

CAPITOLUL III
MONITORIZAREA PUNERII ŒN APLICARE
ARTICOLUL 24

Monitorizarea
Grupul Statelor Ómpotriva Corup˛iei (GRECO) asigur„
urm„rirea punerii Ón aplicare a prezentei Conven˛ii de
c„tre p„r˛ile contractante.

CAPITOLUL IV
COOPERARE INTERNAﬁIONAL√
ARTICOLUL 25

Principii generale ∫i m„suri care se aplic„
pentru cooperarea interna˛ional„
1. P„r˛ile coopereaz„, conform dispozi˛iilor
instrumentelor interna˛ionale pertinente privind
cooperarea interna˛ional„ Ón materie penal„ sau
Ón˛elegerilor stabilite pe baza legisla˛iilor uniforme ori
reciproce ∫i dreptului lor na˛ional, Ón cea mai larg„
m„sur„ posibil„, pentru investiga˛iile ∫i procedurile
privind infrac˛iunile penale din domeniul de aplicare a
prezentei Conven˛ii.
2. Dac„ nici un instrument interna˛ional sau nici o
Ón˛elegere dintre cele men˛ionate Ón paragraful 1 nu este
Ón vigoare Óntre p„r˛i, se aplic„ prevederile art. 26—31.
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3. Prevederile art. 26—31 se aplic„ ∫i atunci c‚nd sunt
mai favorabile dec‚t dispozi˛iile con˛inute de
instrumentele interna˛ionale sau Ón acordurile men˛ionate
la paragraful 1.
ARTICOLUL 26

Asisten˛„
1. P„r˛ile Ó∫i acord„ asisten˛a cea mai larg„ posibil„
pentru a se ocupa f„r„ Ónt‚rziere de cererile autorit„˛ilor
care sunt abilitate, Ón temeiul legilor lor na˛ionale, s„
cerceteze sau s„ urm„reasc„ infrac˛iunile din domeniul de
aplicare a prezentei Conven˛ii.
2. Asisten˛a Ón sensul paragrafului 1 poate fi refuzat„
dac„ partea solicitat„ consider„ c„ faptul de a da curs
cererii ar fi de natur„ s„ aduc„ atingere intereselor sale
fundamentale, suveranit„˛ii na˛ionale, securit„˛ii na˛ionale
sau ordinii publice.
3. P„r˛ile nu vor putea invoca secretul bancar pentru a
justifica refuzul lor de a coopera Ón baza prevederilor
prezentului capitol. Dac„ dreptul s„u intern o cere, o parte
poate solicita ca o cerere de cooperare care ar implica
ridicarea secretului bancar s„ fie autorizat„ fie de c„tre un
judec„tor, fie de c„tre o alt„ autoritate judiciar„, inclusiv
de Ministerul Public, care ac˛ioneaz„ Ón materie de
infrac˛iuni.
ARTICOLUL 27

Extr„dare
1. Infrac˛iunile din domeniul de aplicare a prezentei
Conven˛ii sunt considerate ca fiind incluse Ón orice tratat
de extr„dare Ón vigoare Óntre p„r˛i ca infrac˛iuni ce dau loc
la extr„dare. P„r˛ile se angajeaz„ s„ includ„ aceste
infrac˛iuni Ón orice tratat de extr„dare pe care Ól vor
Óncheia, ca infrac˛iuni ce dau loc la extr„dare.
2. Dac„ una dintre p„r˛i, care subordoneaz„ extr„darea
existen˛ei unui tratat, prime∫te o cerere de extr„dare a
unei p„r˛i cu care nu a Óncheiat un asemenea tratat, ea
poate considera prezenta Conven˛ie ca baz„ legal„ a
extr„d„rii pentru toate infrac˛iunile stabilite conform
prezentei Conven˛ii.
3. P„r˛ile care nu subordoneaz„ extr„darea existen˛ei
unui tratat recunosc infrac˛iunile stabilite conform
prezentei Conven˛ii ca infrac˛iuni ce dau loc la extr„dare.
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4. Extr„darea este subordonat„ condi˛iilor prev„zute de
dreptul p„r˛ii solicitate sau de tratatele de extr„dare
aplicabile, inclusiv cu privire la motivele pentru care
partea solicitat„ poate refuza extr„darea.
5. Dac„ extr„darea cerut„ pe motivul unei infrac˛iuni
stabilite conform prezentei Conven˛ii este refuzat„ numai
pe baza cet„˛eniei persoanei care face obiectul cererii sau
pentru c„ partea solicitat„ se consider„ competent„ Ón
spe˛„, aceasta Ónainteaz„ cazul autorit„˛ilor sale
competente Ón scopul urm„ririi, except‚nd cazul Ón care au
fost convenite alte dispozi˛ii cu partea solicitant„,
inform‚nd-o Ón timp util cu privire la rezultatul definitiv.
ARTICOLUL 28

Informa˛ii spontane
F„r„ a aduce atingere propriilor investiga˛ii sau
proceduri, o parte poate, f„r„ o cerere prealabil„, s„
comunice unei alte p„r˛i informa˛ii faptice atunci c‚nd
consider„ c„ divulgarea respectivelor informa˛ii este
susceptibil„ de a ajuta partea beneficiar„ s„ Ónceap„ sau s„
efectueze investiga˛ii sau urm„riri privind infrac˛iunile
stabilite Ón baza prezentei Conven˛ii ori este susceptibil„
s„ determine o cerere a acestei p„r˛i Ón sensul prezentului
capitol.
ARTICOLUL 29

Autoritatea central„
1. P„r˛ile desemneaz„ o autoritate central„ sau, dac„
este necesar, mai multe autorit„˛i centrale Óns„rcinate s„
trimit„ cererile formulate Ón baza prezentului capitol, s„
r„spund„ la acestea, s„ le execute sau s„ le transmit„
autorit„˛ilor care au competen˛a de a le executa.
2. Fiecare parte comunic„ Secretarului general al
Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, denumirea ∫i adresa autorit„˛ilor
desemnate cu aplicarea paragrafului 1.
ARTICOLUL 30

Coresponden˛„ direct„
1. Autorit„˛ile centrale comunic„ direct Óntre ele.
2. Œn caz de urgen˛„ cererile de asisten˛„ judiciar„ sau
comunic„rile referitoare la acestea pot fi transmise direct
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de c„tre autorit„˛ile judiciare, inclusiv de Ministerul
Public, ale p„r˛ii solicitante unor autorit„˛i similare ale
p„r˛ii solicitate. Œn acest caz o copie trebuie trimis„
simultan autorit„˛ii centrale a p„r˛ii solicitate prin
intermediul autorit„˛ii centrale a p„r˛ii solicitante.
3. Orice cerere sau comunicare formulat„ Ón aplicarea
paragrafelor 1 ∫i 2 poate fi prezentat„ prin intermediul
Organiza˛iei Interna˛ionale a Poli˛iei Criminale (Interpol).
4. Dac„ o cerere este prezentat„ Ón baza pragrafului 2
∫i dac„ autoritatea sesizat„ nu este competent„ pentru a-i
da curs, ea o transmite autorit„˛ii competente din ˛ara sa
∫i informeaz„ direct partea solicitant„.
5. Cererile sau comunic„rile prezentate Ón baza
paragrafului 2, care nu implic„ m„suri de constr‚ngere,
pot fi transmise direct de c„tre autoritatea competent„ a
p„r˛ii solicitante autorit„˛ii competente a p„r˛ii solicitate.
6. Fiecare stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ Ól informeze pe Secretarul
general al Consiliului Europei c„, din motive de eficacitate,
cererile formulate Ón aplicarea acestui capitol trebuie
adresate autorit„˛ii sale centrale.
ARTICOLUL 31

Informare
Partea solicitat„ informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere partea
solicitant„ despre urmarea dat„ unei cereri formulate Ón
baza prezentului capitol ∫i despre rezultatul definitiv al
urm„rii date cererii. De asemenea, partea solicitat„
informeaz„ f„r„ Ónt‚rziere partea solicitant„ despre orice
circumstan˛e care fac imposibil„ executarea m„surilor
solicitate sau care risc„ s„ o Ónt‚rzie considerabil.

CAPITOILUL V
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 32

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i statelor
nemembre care au participat la elaborarea sa. Aceste state
pot s„ Ó∫i exprime consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
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a) semnare, f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare, sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi
din luna care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de
la data la care 14 state ∫i-au dat consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin prezenta Conven˛ie, conform dispozi˛iilor
paragrafului 1. Un stat care nu este membru al Grupului
de State Ómpotriva Corup˛iei (GRECO) Ón momentul
ratific„rii va deveni membru, Ón mod automat, Ón ziua
intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii.
4. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezenta
Conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi din luna
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
exprim„rii consim˛„m‚ntului s„u de a fi legat prin
prezenta Conven˛ie conform dispozi˛iilor paragrafului 1.
Un stat semnatar, nemembru al Grupului de State
Ómpotriva Corup˛iei (GRECO) Ón momentul ratific„rii, va
deveni membru, Ón mod automat, Ón ziua intr„rii Ón
vigoare a prezentei Conven˛ii Ón ceea ce Ól prive∫te.
ARTICOLUL 33

Aderarea la Conven˛ie
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea,
dup„ ce a consultat statele contractante la Conven˛ie, s„
invite Comunitatea European„, precum ∫i orice stat
nemembru al Consiliului, care nu a participat la
elaborarea sa, s„ adere la prezenta Conven˛ie, printr-o
decizie luat„ cu majoritatea prev„zut„ la art. 20.d din
Statutul Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea
reprezentan˛ilor statelor contractante ce au dreptul de a
face parte din Comitetul Mini∫trilor.
2. Pentru Comunitatea European„ ∫i pentru orice stat
care ader„, Conven˛ia va intra Ón vigoare Ón prima zi din
luna care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul
general al Consiliului Europei. Comunitatea European„ ∫i
orice stat care ader„ vor deveni Ón mod automat membre
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ale GRECO, dac„ nu sunt deja Ón momentul ader„rii, Ón
ziua intr„rii Ón vigoare a prezentei Conven˛ii Ón ceea ce le
prive∫te.
ARTICOLUL 34

Aplicare teritorial„
1. Orice stat va putea, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ desemneze teritoriul ori
teritoriile la care se va aplica prezenta Conven˛ie.
2. Orice parte va putea s„ extind„ Ón orice alt moment
urm„tor, printr-o declara˛ie adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, aplicarea prezentei Conven˛ii la orice
alte teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare cu privire la acest teritoriu Ón prima zi din luna
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii respectivei declara˛ii de c„tre Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza paragrafelor 1 ∫i 2 va
putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu
desemnat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
avea efect Ón prima zi din luna care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei
notific„ri de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 35

Rela˛ii cu alte conven˛ii ∫i acorduri
1. Prezenta Conven˛ie nu aduce atingere drepturilor ∫i
obliga˛iilor ce decurg din conven˛iile interna˛ionale
multilaterale privind probleme speciale.
2. P„r˛ile la Conven˛ie vor putea Óncheia Óntre ele
acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la
problemele reglementate prin prezenta Conven˛ie, Ón
scopul complet„rii sau dezvolt„rii dispozi˛iilor acesteia ori
pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le consacr„.
3. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i au Óncheiat deja un
acord ori un tratat cu privire la un subiect acoperit de
prezenta Conven˛ie sau atunci c‚nd au stabilit Óntr-o alt„
manier„ rela˛iile lor cu privire la acest subiect, vor avea
facultatea de a aplica respectivul acord sau tratat Ón locul
prezentei Conven˛ii, Ón scopul facilit„rii cooper„rii
interna˛ionale.
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ARTICOLUL 36

Declara˛ii
Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, s„ declare c„ va incrimina ca infrac˛iune
corup˛ia activ„ ∫i pasiv„ a agen˛ilor str„ini Ón sensul art. 5,
a func˛ionarilor interna˛ionali Ón sensul art. 9 sau a
judec„torilor ∫i agen˛ilor cur˛ilor interna˛ionale Ón sensul
art. 11, numai Ón m„sura Ón care agentul public sau
judec„torul Óndepline∫te ori se ab˛ine s„ Óndeplineasc„ un
act, cu Ónc„lcarea obliga˛iilor sale oficiale.
ARTICOLUL 37

Rezerve
1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ declare c„ nu va incrimina
ca infrac˛iuni, conform dreptului s„u intern, Ón tot sau Ón
parte, faptele men˛ionate la art. 4, art. 6—8, art. 10 ∫i 12
sau infrac˛iunile de corup˛ie pasiv„ men˛ionate la art. 5.
2. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii intrumentului s„u de ratificare, de aceptare, de
aprobare sau de aderare, s„ declare c„ face uz de rezerva
prev„zut„ la art. 17 paragraful 2.
3. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau
depunerii intrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de
aprobare sau de aderare, s„ declare c„ poate refuza o
cerere de asisten˛„ juridic„, conform art. 26 paragraful 1,
dac„ cererea prive∫te o infrac˛iune pe care partea solicitat„
o consider„ infrac˛iune politic„.
4. Un stat nu poate, prin aplicarea paragrafelor 1, 2 ∫i 3,
s„ fac„ rezerve la mai mult de 5 dintre dispozi˛iile
men˛ionate la paragrafele respective. Nici o alt„ rezerv„ nu
este admis„. Rezervele de aceea∫i natur„ referitoare la
art. 4, 6 ∫i 10 vor fi considerate ca o singur„ rezerv„.
ARTICOLUL 38

Valabilitatea ∫i examinarea declara˛iilor ∫i rezervelor
1. Declara˛iile prev„zute la art. 36 ∫i rezervele
prev„zute la art. 37 sunt valabile 3 ani calcula˛i din prima
zi a intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei pentru statul Ón cauz„.
Totu∫i aceste rezerve pot fi reÓnnoite pentru perioade de
aceea∫i durat„.
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2. Cu 12 luni Ónaintea expir„rii declara˛iei sau rezervei
Secretarul general al Consiliului Europei informeaz„ statul
respectiv cu privire la aceast„ expirare. Cu 3 luni Ónaintea
datei expir„rii statul comunic„ Secretarului general al
Consiliului Europei inten˛ia sa de a men˛ine, de a
modifica ori de a retrage declara˛ia sau rezerva. Œn caz
contrar Secretarul general al Consiliului Europei
informeaz„ acest stat despre faptul c„ declara˛ia sau
rezerva sa este automat prelungit„ pentru o perioad„ de
6 luni. Dac„ statul respectiv nu comunic„ decizia sa de a
men˛ine sau de a modifica rezervele sale Ónaintea expir„rii
acestei perioade, rezerva sau rezervele cad.
3. Dac„ o parte formuleaz„ o declara˛ie sau o rezerv„
conform art. 36 ∫i 37, ea furnizeaz„, Ónaintea reÓnnoirii
acesteia sau la cerere, explica˛ii grupului GRECO Ón
privin˛a motivelor care justific„ men˛inerea sa.
ARTICOLUL 39

Amendamente
1. Amendamentele la prezenta Conven˛ie pot fi
propuse de c„tre fiecare parte ∫i orice propunere va fi
comunicat„ de Secretarul general al Consiliului Europei
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat
nemembru care a aderat sau a fost invitat s„ adere la
prezenta Conven˛ie conform dispozi˛iei art. 33.
2. Orice amendament propus de c„tre una dintre p„r˛i
este comunicat Comitetului european pentru probleme
penale care supune Comitetului Mini∫trilor avizul s„u cu
privire la amendamentul propus.
3. Comitetul Mini∫trilor examineaz„ amendamentul
propus ∫i avizul Comitetului european pentru probleme
penale ∫i, dup„ consultarea statelor nemembre, p„r˛i la
prezenta Conven˛ie, poate adopta amendamentul.
4. Textul oric„rui amendament adoptat de Comitetul
Mini∫trilor conform paragrafului 3 este transmis p„r˛ilor
pentru acceptare.
5. Orice amendament adoptat conform paragraful 3 va
intra Ón vigoare Ón a treia zi dup„ ce toate p„r˛ile Ól vor
informa pe Secretarul general al Consiliului Europei c„
l-au acceptat.
ARTICOLUL 40

Solu˛ionarea diferendelor
1. Comitetul european pentru probleme penale ai
Consiliului Europei va fi informat cu privire la
interpretarea ∫i la aplicarea prezentei Conven˛ii.
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2. Œn caz de diferend Óntre p„r˛i cu privire la
interpretarea sau la aplicarea prezentei Conven˛ii, p„r˛ile
se vor str„dui s„ ajung„ la o solu˛ionare a diferendului
prin negociere sau prin orice alt mijloc, la libera lor
alegere, inclusiv supunerea diferendului Comitetului
european pentru probleme penale, unui tribunal arbitral
care va lua decizii obligatorii pentru p„r˛ile la diferend
sau Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, conform unui acord
Óntre p„r˛ile implicate.
ARTICOLUL 41

Denun˛are
1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 42

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
care a aderat la prezenta Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii conform art. 32 ∫i 33;
d) orice declara˛ii sau rezerv„ Ón baza art. 36 sau 37;
e) orice alt act, notificare sau comunicare legat„ de
prezenta Conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, corespunz„tor Ómputernici˛i Ón
acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie.
Semnat„ la Strasbourg la 27 ianuarie 1999, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar original care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va trimite o copie certificat„ conform„ fiec„ruia
dintre statele membre ale Consiliului Europei, statelor
nemembre care au participat la elaborarea Conven˛iei ∫i
oric„rui stat invitat s„ adere la aceasta.
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Seria Tratatelor europene nr. 191

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA PENAL√ PRIVIND CORUPﬁIA*
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentului protocol,
consider‚nd c„ este oportun s„ se completeze
Conven˛ia penal„ privind corup˛ia (STE nr. 173), denumit„
Ón continuare Conven˛ia, pentru prevenirea ∫i lupta
Ómpotriva corup˛iei,
consider‚nd, de asemenea, c„ prezentul protocol va
permite o punere Ón aplicare mai larg„ a Programului de
ac˛iune Ómpotriva corup˛iei din 1996,
au convenit urm„toarele:

CAPITOLUL I
Terminologia
ARTICOLUL 1

Terminologia
Œn scopurile prezentului protocol:
1. Termenul arbitru trebuie Ón˛eles prin referire la
dreptul na˛ional al statului parte la prezentul protocol, dar
Ón orice caz trebuie s„ includ„ o persoan„ care, av‚nd Ón
vedere un acord de arbitraj, este chemat„ s„ ia o decizie
care oblig„ din punct de vedere juridic cu privire la un
litigiu care Ói este prezentat chiar de c„tre p„r˛ile acestui
acord.
2. Termenul acord de arbitraj Ónseamn„ un acord
recunoscut de dreptul na˛ional ∫i prin care p„r˛ile convin
s„ supun„ un litigiu unui arbitru pentru a decide.
* Adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 260 din 16 iunie 2004, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 612 din 7 iulie 2004.
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3. Termenul jurat trebuie considerat prin referire la
dreptul na˛ional al statului parte la prezentul protocol, dar
Ón orice caz trebuie s„ includ„ o persoan„ care s„ ac˛ioneze
Ón calitate de membru neprofesionist al unui organ
colegial Óns„rcinat s„ se pronun˛e Ón cadrul unui proces
penal cu privire la vinov„˛ia unui acuzat.
4. Œn cazul urm„ririlor care implic„ un arbitru sau un
jurat str„in, statul care realizeaz„ urm„rirea nu poate
aplica defini˛ia de arbitru sau de jurat dec‚t Ón m„sura Ón
care aceast„ defini˛ie este compatibil„ cu dreptul s„u
na˛ional.

CAPITOLUL II
M„suri ce trebuie luate la nivel na˛ional
ARTICOLUL 2

Corup˛ia activ„ a arbitrilor na˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, fapta, s„v‚r∫it„
cu inten˛ie, de a propune, de a oferi sau de a da, direct ori
indirect, orice folos necuvenit unui arbitru care Ó∫i exercit„
func˛iile Ón conformitate cu dreptul na˛ional cu privire la
arbitraj al acestei p„r˛i, pentru el sau pentru altcineva,
pentru ca acesta s„ Óndeplineasc„ sau s„ se ab˛in„ de la
Óndeplinirea unui act Ón exerci˛iul func˛iilor sale.
ARTICOLUL 3

Corup˛ia pasiv„ a arbitrilor na˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, fapta, s„v‚r∫it„
cu inten˛ie, a unui arbitru care Ó∫i exercit„ func˛iile Ón
conformitate cu dreptul na˛ional cu privire la arbitraj al
acestei p„r˛i, de a solicita sau de a primi, direct ori
indirect, orice folos necuvenit pentru el sau pentru
altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu
scopul de a Óndeplini ori de a se ab˛ine s„ Óndeplineasc„
un act Ón exercitarea func˛iilor sale.
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ARTICOLUL 4

Corup˛ia arbitrilor str„ini
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3 din prezentul protocol, dac„
acestea se refer„ la un arbitru care Ó∫i exercit„ func˛iile Ón
conformitate cu dreptul na˛ional cu privire la arbitraj al
oric„rui alt stat.
ARTICOLUL 5

Corup˛ia jura˛ilor na˛ionali
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, actele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3 din prezentul protocol, dac„
implic„ orice persoan„ care Ó∫i exercit„ func˛iile de jurat Ón
cadrul sistemului s„u judiciar.
ARTICOLUL 6

Corup˛ia jura˛ilor str„ini
Fiecare parte adopt„ m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a prevedea ca
infrac˛iune, conform dreptului s„u intern, faptele
men˛ionate la art. 2 ∫i 3 din prezentul protocol, dac„ se
refer„ la orice persoan„ care Ó∫i exercit„ func˛iile de jurat
Ón cadrul sistemului judiciar al oric„rui alt stat.

CAPITOLUL III
Urm„rirea punerii Ón aplicare ∫i dispozi˛ii finale
ARTICOLUL 7

Urm„rirea punerii Ón aplicare
Grupul de state Ómpotriva corup˛iei (GRECO) asigur„
supravegherea punerii Ón aplicare a prezentului protocol
de c„tre p„r˛i.
ARTICOLUL 8

Rela˛ii cu Conven˛ia
1. Statele p„r˛i consider„ dispozi˛iile art. 2—6 din
prezentul protocol drept articole adi˛ionale la Conven˛ie.
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2. Dispozi˛iile Conven˛iei sunt aplicabile Ón m„sura Ón
care sunt compatibile cu dispozi˛iile prezentului protocol.
ARTICOLUL 9

Declara˛ii ∫i rezerve
1. Dac„ o parte a f„cut o declara˛ie Ón baza art. 36 din
Conven˛ie, ea poate face o declara˛ie similar„ cu privire la
art. 4 ∫i 6 din prezentul protocol, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare.
2. Dac„ o parte a f„cut o rezerv„ Ón baza art. 37
paragraful 1 din Conven˛ie, limit‚nd aplicarea
infrac˛iunilor de corup˛ie pasiv„ vizate la art. 5 din
Conven˛ie, ea poate face o rezerv„ similar„ cu privire la
art. 4 ∫i 6 din prezentul protocol, Ón momentul semn„rii
sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare,
acceptare, aprobare sau aderare. Orice alt„ rezerv„ f„cut„
de o parte pe baza art. 37 din Conven˛ie se aplic„ Ón
aceea∫i m„sur„ la prezentul protocol, cu condi˛ia ca
aceast„ parte s„ nu exprime inten˛ia contrar„ Ón momentul
semn„rii sau al depunerii instrumentului s„u de ratificare,
de acceptare, de aprobare sau de aderare.
3. Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.
ARTICOLUL 10

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezentul protocol este deschis spre semnare
statelor care au semnat Conven˛ia. Aceste state pot s„ Ó∫i
exprime consim˛„m‚ntul de a fi legate prin:
a) semnare f„r„ rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii; sau
b) semnare sub rezerva ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii, urmat„ de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului
Europei.
3. Prezentul protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi
din luna care urmeaz„ Ómplinirii unui termen de 3 luni de
la data la care 5 state ∫i-au dat consim˛„m‚ntul de a fi
legate prin prezentul protocol, conform dispozi˛iilor
paragrafelor 1 ∫i 2 de mai sus, ∫i numai dup„ ce Óns„∫i
Conven˛ia a intrat Ón vigoare.
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4. Pentru orice stat semnatar care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezentul
protocol, acesta va intra Ón vigoare Ón prima zi din luna
care urmeaz„ Ómplinirii unui termen de 3 luni de la data
exprim„rii consim˛„m‚ntului s„u de a fi legat prin
prezentul protocol, conform dispozi˛iilor paragrafelor 1 ∫i
2 de mai sus.
5. Un stat semnatar nu va putea ratifica, accepta sau
aproba prezentul protocol f„r„ s„-∫i fi exprimat simultan
sau prealabil consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Conven˛ie.
ARTICOLUL 11

Aderarea la prezentul protocol
1. Orice stat sau Comunitatea European„ care a aderat
la Conven˛ie va putea adera la prezentul protocol dup„ ce
acesta a intrat Ón vigoare.
2. Pentru orice stat sau Comunitatea European„ care
ader„ la prezentul protocol, acesta va intra Ón vigoare Ón
prima zi din luna care urmeaz„ Ómplinirii unui termen de
3 luni de la data depunerii unui instrument de aderare la
secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 12

Aplicarea Ón spa˛iu
1. Orice stat sau Comunitatea European„ va putea, Ón
momentul semn„rii sau al depunerii instrumentului s„u
de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, s„
desemneze teritoriul sau teritoriile la care se va aplica
acest protocol.
2. Orice parte va putea s„ extind„, Ón orice alt moment
urm„tor, printr-o declara˛ie adresat„ secretarului general
al Consiliului Europei, aplicarea prezentului protocol la
orice alt teritoriu desemnat Ón declara˛ie ∫i de ale c„rui
rela˛ii interna˛ionale se ocup„ sau pentru care are
competen˛a de a legifera. Prezentul protocol va intra Ón
vigoare cu privire la acest teritoriu Ón prima zi din luna
care urmeaz„ Ómplinirii unui termen de 3 luni de la data
primirii respectivei declara˛ii de c„tre secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón baza paragrafelor 1 ∫i 2 va
putea fi retras„, Ón ceea ce prive∫te orice teritoriu
desemnat Ón aceast„ declara˛ie, printr-o notificare adresat„
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secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va
produce efect din prima zi din luna care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data primirii respectivei
notific„ri de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 13

Denun˛area
1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezentul protocol, adres‚nd o notificare secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va avea efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii notific„rii prev„zute mai sus de c„tre secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Denun˛area Conven˛iei va duce automat la
denun˛area prezentului protocol.
ARTICOLUL 14

Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i oric„rui stat
sau Comunit„˛ii Europene, care au aderat la prezentul
protocol:
a) orice semnare a prezentului protocol;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
protocol conform art. 10, 11 ∫i 12;
d) orice declara˛ie sau rezerv„ formulat„ Ón baza art. 9
∫i 12;
e) orice alt act, notificare sau comunicare legat„ de
prezentul protocol.
Drept care subsemna˛ii, corespunz„tor Ómputernici˛i Ón
acest sens, au semnat prezentul protocol.
Adoptat la Strasbourg la 15 mai 2003, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar original care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va trimite o copie certificat„ conform„
fiec„reia dintre p„r˛ile semnatare ∫i aderente.
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Seria Tratatelor europene nr. 185

CONVENﬁIA
PRIVIND CRIMINALITATEA INFORMATIC√*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentei conven˛ii,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea unei uniuni c‚t mai str‚nse Óntre membrii s„i,
Recunosc‚nd importan˛a promov„rii cooper„rii cu
celelalte state p„r˛i la prezenta conven˛ie,
Convinse de necesitatea de a urm„ri, cu prioritate,
aplicarea unei politici penale comune, destinat„ s„
protejeze societatea Ómpotriva criminalit„˛ii informatice, Ón
special prin adoptarea unei legisla˛ii adecvate, precum ∫i
prin Ómbun„t„˛irea cooper„rii interna˛ionale,
Con∫tiente de profundele schimb„ri determinate de
digitalizarea, convergen˛a ∫i globalizarea continu„ a
re˛elelor de calculatoare,
Preocupate de riscul c„ re˛elele de calculatoare ∫i
informa˛ia electronic„ ar putea fi utilizate ∫i pentru
comiterea de infrac˛iuni ∫i c„ probele privind asemenea
infrac˛iuni ar putea fi stocate ∫i transmise prin
intermediul acestor re˛ele,
Recunosc‚nd necesitatea cooper„rii Óntre state ∫i
industria privat„ Ón lupta Ómpotriva criminalit„˛ii
informatice, precum ∫i nevoia de a proteja interesele
legitime Ón utilizarea ∫i dezvoltarea tehnologiilor
informa˛iei,
Consider‚nd c„ lupta eficient„ purtat„ Ómpotriva
criminalit„˛ii informatice impune o cooperare
*) Adoptat„ la Budapesta la 23 noiembrie 2001. Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin
Legea nr. 64 din 24 martie 2004, publicat„ Ón îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I,
nr. 343 din 20 aprilie 2004.
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interna˛ional„ intensificat„, rapid„ ∫i eficace Ón materie
penal„,
Convinse c„ prezenta conven˛ie este necesar„ pentru a
preveni actele Óndreptate Ómpotriva confiden˛ialit„˛ii,
integrit„˛ii ∫i disponibilit„˛ii sistemelor informatice, a
re˛elelor ∫i a datelor, precum ∫i a utiliz„rii frauduloase a
unor asemenea sisteme, re˛ele ∫i date, prin asigurarea
incrimin„rii unor asemenea conduite, a∫a cum sunt ele
descrise Ón prezenta conven˛ie, ∫i prin adoptarea unor
m„suri suficiente pentru a permite combaterea eficace a
acestor infrac˛iuni, menite s„ faciliteze descoperirea,
investigarea ∫i urm„rirea penal„ a acestora at‚t la nivel
na˛ional, c‚t ∫i interna˛ional, precum ∫i prin prevederea
unor dispozi˛ii materiale necesare asigur„rii unei
cooper„ri interna˛ionale rapide ∫i sigure,
Con∫tiente de necesitatea garant„rii unui echilibru
adecvat Óntre interesele ac˛iunii represive ∫i respectarea
drepturilor fundamentale ale omului, consacrate prin
Conven˛ia Consiliului Europei pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (1950), Pactul
interna˛ional privind drepturile civile ∫i politice al
Na˛iunilor Unite (1966), precum ∫i prin alte tratate
interna˛ionale aplicabile Ón materia drepturilor omului,
care reafirm„ dreptul fiec„ruia la opinie, libertatea de
expresie, precum ∫i libertatea de a c„uta, de a ob˛ine ∫i de
a comunica informa˛ii ∫i idei de orice natur„, f„r„ a ˛ine
seama de frontiere, precum ∫i drepturile privind
respectarea intimit„˛ii ∫i a vie˛ii private,
Con∫tiente, de asemenea, de dreptul la protec˛ia
datelor personale, conferit, de exemplu, prin Conven˛ia
Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor fa˛„ de
prelucrarea automatizat„ a datelor cu caracter personal
(1981),
Lu‚nd Ón considerare Conven˛ia Na˛iunilor Unite
privind drepturile copilului (1989) ∫i Conven˛ia
Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii privind interzicerea
celor mai grave forme ale muncii copiilor (1999),
ﬁin‚nd seama de conven˛iile Ón vigoare ale Consiliului
Europei privind cooperarea Ón materie penal„, precum ∫i
de celelalte tratate similare Óncheiate Óntre statele membre
ale Consiliului Europei ∫i alte state ∫i subliniind c„
prezenta conven˛ie are ca scop completarea acestora, Ón
vederea cre∫terii eficien˛ei anchetelor ∫i procedurilor
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penale av‚nd ca obiect infrac˛iunile Ón leg„tur„ cu
sistemele ∫i datele informatice, precum ∫i de a permite
colectarea probelor electronice ale unei infrac˛iuni,
Salut‚nd
recentele
ini˛iative
destinate
s„
Ómbun„t„˛easc„ Ón˛elegerea ∫i cooperarea interna˛ional„ Ón
scopul combaterii criminalit„˛ii Ón spa˛iul informatic, Ón
special ac˛iunile Óntreprinse de Na˛iunile Unite,
Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„,
Uniunea European„ ∫i de Grupul celor 8,
Reamintind recomand„rile Comitetului Mini∫trilor nr.
R (85) 10 privind aplicarea Ón practic„ a Conven˛iei
europene de asisten˛„ judiciar„ Ón materie penal„,
referitoare la comisiile rogatorii pentru supravegherea
telecomunica˛iilor, nr. R (88) 2 privind m„surile viz‚nd
combaterea pirateriei Ón domeniul drepturilor de autor ∫i
al drepturilor conexe, nr. R (87) 15 viz‚nd reglementarea
utiliz„rii datelor cu caracter personal Ón sectorul poli˛iei,
nr. R (95) 4 privind protec˛ia datelor cu caracter personal
Ón domeniul serviciilor de telecomunica˛ii, cu referire
special„ la serviciile de telefonie ∫i nr. R (89) 9 referitoare
la criminalitatea Ón leg„tur„ cu utilizarea calculatorului,
care indic„ structurilor legiuitoare na˛ionale principiile
directoare pentru definirea anumitor infrac˛iuni, precum
∫i nr. R (95) 13 privind problemele de procedur„ penal„ Ón
leg„tur„ cu tehnologia informa˛iei,
ﬁin‚nd seama de Rezolu˛ia nr. 1, adoptat„ de mini∫trii
europeni de justi˛ie cu ocazia celei de-a XXI-a conferin˛e a
lor (Praga, 10—11 iunie 1997), care recomand„ Comitetului
Mini∫trilor s„ sprijine activit„˛ile privind combaterea
criminalit„˛ii informatice, desf„∫urate de Comitetul
European pentru problemele criminalit„˛ii, Ón scopul de a
asigura apropierea Óntre legisla˛iile penale na˛ionale ∫i de
a permite utilizarea unor mijloace eficiente de investigare
a infrac˛iunilor informatice, precum ∫i de Rezolu˛ia nr. 3,
adoptat„ la cea de-a XXIII-a Conferin˛„ a mini∫trilor
europeni de justi˛ie (Londra, 8—9 iunie 2000), care
Óncurajeaz„ p„r˛ile participante la negocieri s„ Ó∫i continue
eforturile pentru g„sirea unor solu˛ii care s„ permit„ unui
num„r c‚t mai mare de state s„ devin„ parte la conven˛ie
∫i recunoa∫te necesitatea de a dispune de un mecanism
rapid ∫i eficient de cooperare interna˛ional„ care s„ ˛in„
seama de exigen˛ele specifice luptei Ómpotriva
criminalit„˛ii informatice,
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ﬁin‚nd seama, de asemenea, de planul de ac˛iune
adoptat de ∫efii de stat ∫i de guvern din Consiliul Europei
cu ocazia celei de-a doua Ónt‚lniri a lor la nivel Ónalt
(Strasbourg, 10—11 octombrie 1997), Ón scopul de a g„si
r„spunsuri comune, bazate pe normele ∫i valorile
Consiliului Europei, la dezvoltarea noilor tehnologii ale
informa˛iei,
Au convenit urm„toarele:

CAPITOLUL I
TERMINOLOGIE
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
Œn sensul prezentei conven˛ii:
a) expresia sistem informatic desemneaz„ orice
dispozitiv izolat sau ansamblu de dispozitive
interconectate ori aflate Ón leg„tur„, care asigur„ ori dintre
care unul sau mai multe elemente asigur„, prin executarea
unui program, prelucrarea automat„ a datelor;
b) expresia date informatice desemneaz„ orice
reprezentare de fapte, informa˛ii sau concepte sub o form„
adecvat„ prelucr„rii Óntr-un sistem informatic, inclusiv un
program capabil s„ determine executarea unei func˛ii de
c„tre un sistem informatic;
c) expresia furnizor de servicii desemneaz„:
i(i) orice entitate public„ sau privat„ care ofer„
utilizatorilor serviciilor sale posibilitatea de a
comunica prin intermediul unui sistem
informatic; ∫i
(ii) orice alt„ entitate care prelucreaz„ sau stocheaz„
date informatice pentru acest serviciu de
comunica˛ii sau pentru utilizatorii s„i;
d) datele referitoare la trafic desemneaz„ orice date
av‚nd leg„tur„ cu o comunicare transmis„ printr-un
sistem informatic, produse de acest sistem Ón calitate de
element al lan˛ului de comunicare, indic‚nd originea,
destina˛ia, itinerarul, ora, data, m„rimea, durata sau tipul
de serviciu subiacent.
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CAPITOLUL II
M√SURI CARE TREBUIE LUATE LA NIVEL NAﬁIONAL
SECﬁIUNEA 1
Drept penal material

TITLUL 1
INFRACﬁIUNI ŒMPOTRIVA CONFIDENﬁIALIT√ﬁII,
INTEGRIT√ﬁII ™I DISPONIBILIT√ﬁII DATELOR
™I SISTEMELOR INFORMATICE
ARTICOLUL 2

Accesarea ilegal„
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri considerate necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, accesarea
inten˛ionat„ ∫i f„r„ drept a ansamblului ori a unei p„r˛i a
unui sistem informatic. O parte poate condi˛iona o astfel
de incriminare de comiterea Ónc„lc„rii respective prin
violarea m„surilor de securitate, cu inten˛ia de a ob˛ine
date informatice ori cu alt„ inten˛ie delictual„, sau de
leg„tura dintre Ónc„lcarea respectiv„ ∫i un sistem
informatic conectat la alt sistem informatic.
ARTICOLUL 3

Interceptarea ilegal„
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri considerate necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, interceptarea
inten˛ionat„ ∫i f„r„ drept, efectuat„ prin mijloace tehnice,
a transmisiilor de date informatice care nu sunt publice,
destinate, provenite sau aflate Ón interiorul unui sistem
informatic, inclusiv a emisiilor electromagnetice
provenind de la un sistem informatic care transport„
asemenea date. O parte poate condi˛iona o astfel de
incriminare de comiterea Ónc„lc„rii respective cu inten˛ie
delictual„ sau de leg„tura dintre Ónc„lcarea respectiv„ ∫i
un sistem informatic conectat la alt sistem informatic.
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ARTICOLUL 4

Afectarea integrit„˛ii datelor
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri considerate necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, fapta comis„
inten˛ionat ∫i f„r„ drept de a distruge, ∫terge, deteriora,
modifica sau elimina date informatice.
2. O parte va putea s„ Ó∫i rezerve dreptul de a
condi˛iona incriminarea comportamentului descris la
paragraful 1 de producerea unor daune grave.
ARTICOLUL 5

Afectarea integrit„˛ii sistemului
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care sunt necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, Ón conformitate cu dreptul intern, afectarea
grav„, inten˛ionat„ ∫i f„r„ drept a func˛ion„rii unui sistem
informatic, prin introducerea, transmiterea, periclitarea,
∫tergerea, deteriorarea, alterarea sau suprimarea datelor
informatice.
ARTICOLUL 6

Abuzurile asupra dispozitivelor
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri necesare pentru a incrimina ca infrac˛iuni,
conform dreptului s„u intern, atunci c‚nd se comit Ón mod
inten˛ionat ∫i f„r„ drept:
a) producerea, v‚nzarea, ob˛inerea pentru utilizare,
importarea, difuzarea sau alte forme de punere la
dispozi˛ie:
i(i) a unui dispozitiv, inclusiv un program informatic,
conceput special sau adaptat pentru a permite
comiterea uneia dintre infrac˛iunile stabilite Ón
conformitate cu art. 2—5;
(ii) a unei parole, a unui cod de acces sau a unor date
informatice similare care s„ permit„ accesarea Ón
tot sau Ón parte a unui sistem informatic,
cu inten˛ia ca acestea s„ fie utilizate Ón vederea
comiterii uneia dintre infrac˛iunile vizate la art. 2—5; ∫i
b) posesia unui element vizat la subparagrafele a) (i)
sau a) (ii) sus-men˛ionate, cu inten˛ia de a fi utilizat Ón
vederea comiterii uneia dintre infrac˛iunile vizate la art.
2—5. O parte va putea solicita, Ón conformitate cu dreptul
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intern, ca un anumit num„r dintre aceste elemente s„ fie
de˛inute pentru a fi atras„ r„spunderea penal„.
2. Prezentul articol nu va fi interpretat Ón sensul
impunerii unei r„spunderi penale atunci c‚nd producerea,
v‚nzarea, ob˛inerea pentru utilizare, importarea, difuzarea
sau alte forme de punere la dispozi˛ie, men˛ionate la
paragraful 1 din prezentul articol, nu au ca scop comiterea
unei infrac˛iuni stabilite Ón conformitate cu art. 2—5, cum
ar fi situa˛ia test„rii sau protec˛iei autorizate a unui sistem
informatic.
3. Fiecare parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu
aplica paragraful 1 al prezentului articol, cu condi˛ia ca
aceast„ rezerv„ s„ nu priveasc„ v‚nzarea, distribu˛ia sau
orice alt„ form„ de punere la dispozi˛ie a elementelor
men˛ionate la paragraful 1 subparagraful a) (ii) din
prezentul articol.

TITLUL 2
INFRACﬁIUNI INFORMATICE
ARTICOLUL 7

Falsificarea informatic„
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, introducerea,
alterarea, ∫tergerea sau suprimarea inten˛ionat„ ∫i f„r„
drept a datelor informatice, din care s„ rezulte date
neautentice, cu inten˛ia ca acestea s„ fie luate Ón
considerare sau utilizate Ón scopuri legale ca ∫i cum ar fi
autentice, chiar dac„ sunt sau nu sunt Ón mod direct
lizibile ∫i inteligibile. O parte va putea condi˛iona
r„spunderea penal„ de existen˛a unei inten˛ii frauduloase
sau a unei alte inten˛ii delictuale.
ARTICOLUL 8

Frauda informatic„
Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, fapta
inten˛ionat„ ∫i f„r„ drept de a cauza un prejudiciu
patrimonial unei alte persoane:
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a) prin orice introducere, alterare, ∫tergere sau
suprimare a datelor informatice;
b) prin orice form„ care aduce atingere func˛ion„rii
unui sistem informatic,
cu inten˛ia frauduloas„ sau delictual„ de a ob˛ine f„r„
drept un beneficiu economic pentru el Ónsu∫i sau pentru
alt„ persoan„.

TITLUL 3
INFRACﬁIUNI REFERITOARE LA CONﬁINUT
ARTICOLUL 9

Infrac˛iuni referitoare la pornografia infantil„
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, urm„toarele
comportamente, atunci c‚nd acestea sunt comise Ón mod
inten˛ionat ∫i f„r„ drept:
a) producerea de materiale pornografice av‚nd ca
subiect copii, Ón vederea difuz„rii acestora prin
intermediul unui sistem informatic;
b) oferirea sau punerea la dispozi˛ie de materiale
pornografice av‚nd ca subiect copii, prin intermediul unui
sistem informatic;
c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice
av‚nd ca subiect copii, prin intermediul unui sistem
informatic;
d) fapta de a-∫i procura sau de a procura pentru alte
persoane materiale pornografice av‚nd ca subiect copii,
prin intermediul unui sistem informatic;
e) posesia de materiale pornografice av‚nd ca subiect
copii, Óntr-un sistem informatic sau Óntr-un mijloc de
stocare de date informatice.
2. Œn sensul paragrafului 1 sus-men˛ionat, termenul
materiale pornografice av‚nd ca subiect copii desemneaz„
orice material pornografic care reprezint„ Óntr-un mod
vizual:
a) un minor care se ded„ unui comportament sexual
explicit;
b) o persoan„ major„, prezentat„ ca o persoan„ minor„,
care se ded„ unui comportament sexual explicit;
c) imagini realiste reprezent‚nd un minor care se ded„
unui comportament sexual explicit.
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3. Œn sensul paragrafului 2 sus-men˛ionat, termenul
minor desemneaz„ orice persoan„ Ón v‚rst„ de mai pu˛in
de 18 ani. Totu∫i o parte poate solicita o limit„ de v‚rst„
inferioar„, care trebuie s„ fie de cel pu˛in 16 ani.
4. O parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu aplica, Ón
totalitate sau par˛ial, paragraful 1 subparagrafele d) ∫i e) ∫i
paragraful 2 subparagrafele b) ∫i c).

TITLUL 4
INFRACﬁIUNI REFERITOARE LA ATINGERILE
ADUSE PROPRIET√ﬁII INTELECTUALE
™I DREPTURILOR CONEXE
ARTICOLUL 10

Infrac˛iuni referitoare la atingerile aduse propriet„˛ii
intelectuale ∫i drepturilor conexe
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, atingerile aduse
propriet„˛ii intelectuale, definite de legisla˛ia acestei p„r˛i,
Ón conformitate cu obliga˛iile pe care le-a subscris Ón
aplicarea Actului de la Paris din 24 iulie 1971 care
revizuie∫te Conven˛ia de la Berna pentru protec˛ia
operelor literare ∫i artistice, a Acordului privind aspectele
comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i a
Tratatului OMPI privind proprietatea intelectual„, cu
excep˛ia oric„rui drept moral conferit de aceste conven˛ii,
atunci c‚nd astfel de acte sunt comise deliberat, la scar„
comercial„ ∫i prin intermediul unui sistem informatic.
2. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, atingerile aduse
drepturilor conexe definite de legisla˛ia acestei p„r˛i Ón
conformitate cu obliga˛iile pe care le-a subscris Ón
aplicarea Conven˛iei interna˛ionale pentru protec˛ia
arti∫tilor interpre˛i sau executan˛i, a produc„torilor de
fonograme ∫i a organismelor de radiodifuziune (Conven˛ia
de la Roma), a Acordului privind aspecte comerciale ale
drepturilor de proprietate intelectual„ ∫i a Tratatului
OMPI privind interpret„rile ∫i fonogramele, cu excep˛ia
oric„rui drept moral conferit de aceste conven˛ii, atunci
c‚nd astfel de acte sunt comise deliberat, la scar„
comercial„ ∫i prin intermediul unui sistem informatic.
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3. O parte va putea, Ón circumstan˛e bine delimitate, s„
Ó∫i rezerve dreptul de a nu impune r„spunderea penal„ Ón
baza paragrafelor 1 ∫i 2 ale prezentului articol, cu condi˛ia
ca alte recursuri eficiente s„ fie disponibile ∫i cu condi˛ia
ca o astfel de rezerv„ s„ nu aduc„ atingere obliga˛iilor
interna˛ionale care incumb„ acestei p„r˛i Ón aplicarea
instrumentelor interna˛ionale men˛ionate la paragrafele 1
∫i 2 ale prezentului articol.

TITLUL 5
ALTE FORME DE R√SPUNDERE ™I DE SANCﬁIONARE
ARTICOLUL 11

Tentativa ∫i complicitatea
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, orice
complicitate inten˛ionat„ la comiterea uneia dintre
infrac˛iunile stabilite Ón aplicarea art. 2—10, s„v‚r∫ite cu
inten˛ie.
2. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca
infrac˛iune, potrivit dreptului s„u intern, orice tentativ„
s„v‚r∫it„ cu inten˛ia comiterii uneia dintre infrac˛iunile
stabilite Ón aplicarea art. 3—5, art. 7, 8 ∫i a art. 9
paragraful 1 subparagrafele a) ∫i c).
3. Fiecare parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu
aplica, Ón totalitate sau par˛ial, paragraful 2 al prezentului
articol.
ARTICOLUL 12

R„spunderea persoanelor juridice
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru ca persoanele
juridice s„ poat„ fi trase la r„spundere pentru infrac˛iunile
stabilite Ón aplicarea prezentei conven˛ii, atunci c‚nd
acestea sunt comise pe cont propriu de c„tre orice
persoan„ fizic„ care ac˛ioneaz„ fie individual, fie Ón
calitate de membru al unui organ al persoanei juridice,
care exercit„ o func˛ie de conducere Ón cadrul acesteia,
av‚nd la baz„:
a) o calitate de reprezentare a persoanei juridice;
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b) puterea de luare a deciziilor Ón numele persoanei
juridice;
c) puterea de a exercita controlul Ón cadrul persoanei
juridice.
2. Cu excep˛ia cazurilor deja prev„zute la paragraful 1
al prezentului articol, fiecare parte va adopta m„surile
care se dovedesc necesare pentru a se asigura c„ o
persoan„ juridic„ poate fi tras„ la r„spundere atunci c‚nd
absen˛a supravegherii sau a controlului din partea
persoanei fizice men˛ionate la paragraful 1 a permis
comiterea infrac˛iunilor stabilite Ón aplicarea prezentei
conven˛ii pentru numita persoan„ juridic„ de c„tre o
persoan„ fizic„ care ac˛ioneaz„ sub autoritatea acesteia.
3. Œn func˛ie de principiile juridice ale p„r˛ii,
r„spunderea unei persoane juridice poate fi penal„, civil„
sau administrativ„.
4. Aceast„ r„spundere va fi stabilit„ f„r„ a prejudicia
r„spunderea penal„ a persoanelor fizice care au comis
infrac˛iunea.
ARTICOLUL 13

Sanc˛iuni ∫i m„suri
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru ca infrac˛iunilor
stabilite Ón aplicarea art. 2—11 s„ li se poat„ aplica
sanc˛iuni efective, propor˛ionale ∫i conving„toare, care
cuprind pedepse privative de libertate.
2. Fiecare parte va veghea ca toate persoanele juridice
trase la r„spundere Ón aplicarea art. 12 s„ fac„ obiectul
sanc˛iunilor sau m„surilor penale ori nepenale efective,
propor˛ionale ∫i conving„toare, care cuprind sanc˛iuni
pecuniare.
SECﬁIUNEA a 2-a
Drept procedural

TITLUL 1
DISPOZIﬁII COMUNE
ARTICOLUL 14

Aria de aplicare a m„surilor procedurale
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a stabili
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prerogativele ∫i procedurile prev„zute Ón prezenta
sec˛iune, Ón scopul desf„∫ur„rii anchetelor sau
procedurilor penale specifice.
2. Cu excep˛ia dispozi˛iei contrare care figureaz„ la
art. 21, fiecare parte va aplica prerogativele ∫i procedurile
men˛ionate la paragraful 1 al prezentului articol:
a) infrac˛iunilor stabilite Ón conformitate cu art. 2—11;
b) tuturor celorlalte infrac˛iuni comise prin
intermediul unui sistem informatic; ∫i
c) str‚ngerii dovezilor electronice referitoare la orice
infrac˛iune.
3. a) Fiecare parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu
aplica m„surile men˛ionate la art. 20 dec‚t infrac˛iunilor
sau categoriilor de infrac˛iuni specificate Ón rezerv„, astfel
Ónc‚t sfera acestor infrac˛iuni sau categorii de infrac˛iuni
s„ nu fie mai redus„ dec‚t cea a infrac˛iunilor c„rora
aceasta le aplic„ m„surile men˛ionate la art. 21. Fiecare
parte va avea Ón vedere s„ limiteze o astfel de rezerv„
Ónc‚t s„ permit„ cea mai larg„ aplicare posibil„ a m„surii
men˛ionate la art. 20.
b) Œn cazul Ón care o parte, din cauza restric˛iilor
impuse de legisla˛ia sa Ón vigoare la momentul adopt„rii
prezentei conven˛ii, nu va fi Ón m„sur„ s„ aplice m„surile
vizate la art. 20 ∫i 21 comunica˛iilor transmise Óntr-un
sistem informatic al unui furnizor de servicii:
(i) care este folosit Ón beneficiul unui grup Ónchis de
utilizatori; ∫i
(ii) care nu utilizeaz„ re˛elele publice de
telecomunica˛ii ∫i care nu este conectat la un alt
sistem informatic, public sau privat,
aceast„ parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu aplica
aceste m„suri pentru astfel de comunica˛ii. Fiecare parte
va avea Ón vedere s„ limiteze o astfel de rezerv„ Ónc‚t s„
permit„ cea mai larg„ aplicare posibil„ a m„surilor
men˛ionate la art. 20 ∫i 21.
ARTICOLUL 15

Condi˛ii ∫i m„suri de protec˛ie
1. Fiecare parte va veghea ca stabilirea, realizarea ∫i
aplicarea prerogativelor ∫i a procedurilor prev„zute Ón
prezenta sec˛iune s„ fie supuse condi˛iilor ∫i m„surilor de
protec˛ie prev„zute Ón dreptul s„u intern, care trebuie s„
asigure o protec˛ie adecvat„ a drepturilor ∫i a libert„˛ilor
omului, Ón special a drepturilor stabilite Ón conformitate
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cu obliga˛iile pe care aceasta le-a subscris Ón aplicarea
Conven˛iei Consiliului Europei pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (1950), a
Pactului interna˛ional privind drepturile civile ∫i politice
al Na˛iunilor Unite (1966), precum ∫i a altor instrumente
interna˛ionale aplicabile privind drepturile omului, ∫i care
trebuie s„ integreze principiul propor˛ionalit„˛ii.
2. ﬁin‚nd cont de natura procedurii sau a
prerogativelor acordate, aceste condi˛ii ∫i m„suri de
protec˛ie vor include, Óntre altele, atunci c‚nd situa˛ia o
impune, o supervizare judiciar„ sau alte forme de
supervizare independent„ a motivelor care justific„
aplicarea, precum ∫i limitarea ariei de aplicare ∫i a duratei
prerogativelor sau procedurii Ón cauz„.
3. Œn m„sura Ón care acest lucru este Ón conformitate
cu interesul public, Ón special cu buna administrare a
justi˛iei, fiecare parte va examina efectul prerogativelor ∫i
al procedurilor Ón aceast„ sec˛iune privind drepturile,
responsabilit„˛ile ∫i interesele legitime ale ter˛ilor.

TITLUL 2
CONSERVAREA RAPID√
A DATELOR INFORMATICE STOCATE
ARTICOLUL 16

Conservarea rapid„ a datelor informatice stocate
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a permite
autorit„˛ilor sale competente s„ ordone sau s„ impun„
Óntr-un alt mod conservarea rapid„ a datelor informatice
men˛ionate, inclusiv a datelor referitoare la trafic, stocate
prin intermediul unui sistem informatic, cu prec„dere
atunci c‚nd exist„ motive de a crede c„ acestea sunt Ón
mod special susceptibile de pierdere sau de modificare.
2. Œn cazul Ón care o parte va aplica prevederile
paragrafului anterior, prin intermediul unui ordin adresat
unei persoane de a p„stra date stocate, precum cele
men˛ionate care se g„sesc Ón posesia sau sub controlul s„u,
aceast„ parte va adopta m„surile legislative, precum ∫i
m„surile care se dovedesc necesare pentru a obliga aceast„
persoan„ s„ p„streze ∫i s„ protejeze integritatea datelor
pentru at‚t timp c‚t este necesar, cel mult 90 de zile, Ón
scopul de a permite autorit„˛ilor competente s„ ob˛in„
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dezv„luirea acestora. O parte poate prevedea ca ordinul s„
fie ulterior reÓnnoit.
3. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a obliga persoana
care vegheaz„ asupra datelor sau o alt„ persoan„
Óns„rcinat„ s„ le p„streze s„ p„streze confiden˛ialitatea cu
privire la aplicarea numitelor proceduri pe durata
prev„zut„ Ón dreptul s„u intern.
4. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.
ARTICOLUL 17

Conservarea ∫i dezv„luirea par˛ial„ rapid„ a datelor
referitoare la trafic
1. Œn scopul de a asigura conservarea datelor
referitoare la trafic, Ón aplicarea art. 16, fiecare parte va
adopta m„surile legislative, precum ∫i m„surile care se
dovedesc necesare:
a) pentru a veghea ca p„strarea rapid„ a datelor
referitoare la trafic s„ fie posibil„, indiferent dac„ Ón
transmiterea comunica˛iei au fost implica˛i unul sau mai
mul˛i furnizori de servicii; ∫i
b) pentru a asigura dezv„luirea rapid„ c„tre autoritatea
competent„ a p„r˛ii sau c„tre o persoan„ desemnat„ de
aceast„ autoritate a unei cantit„˛i de date referitoare la
trafic, suficient„ pentru a permite p„r˛ii identificarea
furnizorilor de servicii ∫i a canalului prin intermediul
c„ruia comunica˛ia a fost transmis„.
2. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.

TITLUL 3
ORDINUL DE PUNERE LA DISPOZIﬁIE A DATELOR
ARTICOLUL 18

Ordinul de punere la dispozi˛ie a datelor
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente dreptul de a ordona:
a) unei persoane prezente pe teritoriul s„u s„ comunice
datele informatice men˛ionate, aflate Ón posesia sau sub
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controlul s„u, care sunt stocate Óntr-un sistem informatic
ori pe un suport de stocare informatic; ∫i
b) unui furnizor de servicii care ofer„ presta˛ii pe
teritoriul p„r˛ii s„ comunice datele din posesia sau de sub
controlul s„u referitoare la abona˛i ∫i la astfel de servicii.
2. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.
3. Œn sensul prezentului articol, expresia date referitoare
la abona˛i va desemna orice informa˛ie, sub form„ de date
informatice sau sub orice alt„ form„, de˛inut„ de un
furnizor de servicii, referitoare la abona˛ii acestor servicii,
altele dec‚t datele referitoare la trafic sau con˛inut, ∫i care
permit stabilirea:
a) tipului de serviciu de comunica˛ii utilizat,
dispozi˛iilor tehnice luate Ón aceast„ privin˛„ ∫i perioadei
serviciului;
b) identit„˛ii, adresei po∫tale sau geografice, num„rului
de telefon al abonatului ∫i oric„rui alt num„r de contact,
precum ∫i a datelor referitoare la facturare ∫i plat„,
disponibile Ón baza unui contract sau a unui aranjament
de servicii;
c) oric„rei alte informa˛ii referitoare la locul Ón care se
g„sesc echipamentele de comunica˛ie, disponibile Ón baza
unui contract sau a unui aranjament de servicii.

TITLUL 4
PERCHEZIﬁIA ™I SECHESTRAREA DATELOR
INFORMATICE STOCATE
ARTICOLUL 19

Perchezi˛ia ∫i sechestrarea datelor informatice stocate
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente dreptul de a perchezi˛iona
sau de a accesa Óntr-un mod similar:
a) un sistem informatic sau o parte a acestuia, precum
∫i datele informatice care sunt stocate Ón acesta; ∫i
b) un suport de stocare informatic care permite
stocarea datelor informatice pe teritoriul s„u.
2. Œn cazul Ón care autorit„˛ile p„r˛ii vor perchezi˛iona
sau vor accesa Óntr-un mod similar un sistem informatic
specific ori o parte din acesta, Ón conformitate cu
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paragraful 1 subparagraful a), ∫i vor avea motive de a
considera c„ datele urm„rite sunt stocate Óntr-un alt sistem
informatic sau Óntr-o parte a acestuia situat pe teritoriul
s„u ∫i c„ aceste date sunt Ón mod legal accesibile de la
sistemul ini˛ial ori sunt disponibile pentru acest sistem
ini˛ial, fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru ca numitele
autorit„˛i s„ fie Ón m„sur„ de a extinde rapid perchezi˛ia
sau accesarea Óntr-un mod similar a celuilalt sistem.
3. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente dreptul de a sechestra sau de
a ob˛ine Óntr-un mod similar datele informatice pentru
care accesarea a fost realizat„ Ón aplicarea paragrafelor 1
sau 2. Aceste m„suri includ urm„toarele prerogative:
a) sechestrarea sau ob˛inerea Óntr-un mod similar a
unui sistem informatic ori a unei p„r˛i din acesta sau a
unui suport de stocare informatic;
b) realizarea ∫i conservarea unei copii a acestor date
informatice;
c) men˛inerea integrit„˛ii datelor informatice relevante
stocate;
d) suprimarea acces„rii sau Óndep„rtarea acestor date
informatice din sistemul informatic accesat.
4. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente dreptul de a ordona oric„rei
persoane care cunoa∫te func˛ionarea sistemului informatic
sau m„surile aplicate pentru protec˛ia datelor informatice
s„ pun„ la dispozi˛ie toate informa˛iile considerate
necesare pentru a permite aplicarea m„surilor vizate la
paragrafele 1 ∫i 2.
5. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.

TITLUL 5
COLECTAREA ŒN TIMP REAL A DATELOR INFORMATICE
ARTICOLUL 20

Colectarea Ón timp real a datelor referitoare la trafic
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente urm„toarele drepturi:
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a) de a culege sau de a Ónregistra prin aplicarea
mijloacelor tehnice care exist„ pe teritoriul s„u; ∫i
b) de a obliga un furnizor de servicii, Ón limita
capacit„˛ilor sale tehnice existente, la:
(i) str‚ngerea sau Ónregistrarea prin aplicarea
mijloacelor tehnice care exist„ pe teritoriul s„u; sau
la
(ii) acordarea concursului ∫i asisten˛ei sale autorit„˛ilor
competente, pentru culegerea sau Ónregistrarea,
Ón timp real, a datelor referitoare la trafic, asociate
comunica˛iilor respective, transmise pe teritoriul s„u
prin intermediul unui sistem informatic.
2. Œn cazul Ón care o parte, datorit„ principiilor
stabilite de legisla˛ia intern„, nu va putea adopta m„surile
enun˛ate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va
putea, Ón schimb, adopta m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a asigura str‚ngerea sau
Ónregistrarea Ón timp real a datelor referitoare la trafic,
asociate comunica˛iilor respective, transmise pe teritoriul
s„u prin aplicarea mijloacelor tehnice existente pe acest
teritoriu.
3. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a obliga un
furnizor de servicii s„ p„streze confiden˛ialitatea faptului
c„ a fost exercitat„ oricare dintre prerogativele prev„zute
Ón prezentul articol, precum ∫i orice informa˛ie Ón leg„tur„
cu acest subiect.
4. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.
ARTICOLUL 21

Interceptarea datelor referitoare la con˛inut
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a conferi
autorit„˛ilor sale competente, cu privire la o serie de
infrac˛iuni grave care s„ fie definite Ón legisla˛ia intern„,
urm„toarele drepturi:
a) de a culege sau de a Ónregistra prin aplicarea
mijloacelor tehnice care exist„ pe teritoriul s„u; ∫i
b) de a obliga un furnizor de servicii, Ón limita
capacit„˛ilor sale tehnice, la:
(i) str‚ngerea sau Ónregistrarea prin aplicarea
mijloacelor tehnice care exist„ pe teritoriul s„u; sau
la
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(ii) acordarea sprijinului ∫i asisten˛ei sale autorit„˛ilor
competente, pentru colectarea sau Ónregistrarea,
Ón timp real, a datelor referitoare la con˛inut, asociate
comunica˛iilor respective, transmise pe teritoriul s„u
prin intermediul unui sistem informatic.
2. Œn cazul Ón care o parte, datorit„ principiilor
stabilite de legisla˛ia intern„, nu va putea adopta m„surile
enun˛ate la paragraful 1 subparagraful a), aceasta va
putea, Ón schimb, adopta m„surile legislative ∫i alte m„suri
care se dovedesc necesare pentru a asigura str‚ngerea sau
Ónregistrarea Ón timp real a datelor referitoare la
con˛inutul comunica˛iilor respective, transmise pe
teritoriul s„u prin aplicarea mijloacelor tehnice existente
pe acest teritoriu.
3. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a obliga un
furnizor de servicii s„ p„streze confiden˛ialitatea faptului
c„ oricare dintre prerogativele prev„zute Ón prezentul
articol a fost exercitat„, precum ∫i orice informa˛ie Ón
leg„tur„ cu acest subiect.
4. Prerogativelor ∫i procedurilor men˛ionate Ón
prezentul articol li se aplic„ prevederile art. 14 ∫i 15.
SECﬁIUNEA a 3-a
Competen˛a
ARTICOLUL 22

Competen˛a
1. Fiecare parte va adopta m„surile legislative ∫i alte
m„suri care se dovedesc necesare pentru a stabili
competen˛a sa cu privire la orice infrac˛iune incriminat„
Ón conformitate cu art. 2—11, atunci c‚nd infrac˛iunea este
comis„:
a) pe teritoriul s„u; sau
b) la bordul unui vas sub pavilionul acestei p„r˛i; sau
c) la bordul unei aeronave Ónmatriculate Ón
conformitate cu legisla˛ia acestei p„r˛i; sau
d) de c„tre unul dintre cet„˛enii s„i, dac„ infrac˛iunea
poate atrage r„spunderea penal„ Ón locul Ón care aceasta a
fost comis„ sau dac„ infrac˛iunea nu este de competen˛a
teritorial„ a nici unui stat.
2. Fiecare parte Ó∫i va putea rezerva dreptul de a nu
aplica sau de a aplica doar Ón cazuri ori Ón condi˛ii
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specifice regulile de competen˛„ definite la paragraful
1 subparagrafele b)—d) al prezentului articol sau Ón orice
parte a acestui paragraf.
3. Fiecare parte va adopta m„surile care se dovedesc
necesare pentru a stabili competen˛a sa cu privire la orice
infrac˛iune men˛ionat„ la art. 24 paragraful 1, Ón cazul Ón
care autorul prezumat al infrac˛iunii este prezent pe
teritoriul s„u ∫i nu poate fi extr„dat spre o alt„ parte dec‚t
Ón baza na˛ionalit„˛ii sale, Ón urma unei cereri de
extr„dare.
4. Prezenta conven˛ie nu va exclude nici o competen˛„
penal„ exercitat„ de o parte Ón conformitate cu dreptul s„u
intern.
5. Œn cazul Ón care mai multe p„r˛i Ó∫i revendic„
jurisdic˛ia cu privire la o infrac˛iune stabilit„ Ón
conformitate cu prezenta conven˛ie, p„r˛ile implicate se
vor pune de acord, atunci c‚nd acest lucru este oportun, Ón
scopul de a determina partea cea mai potrivit„ pentru a
exercita urm„rirea.

CAPITOLUL III
COOPERAREA INTERNAﬁIONAL√
SECﬁIUNEA 1
Principii generale

TITLUL 1
PRINCIPII GENERALE REFERITOARE
LA COOPERAREA INTERNAﬁIONAL√
ARTICOLUL 23

Principii generale referitoare la cooperarea interna˛ional„
P„r˛ile vor coopera Óntre ele, Ón conformitate cu
dispozi˛iile prezentului capitol ∫i Ón aplicarea
instrumentelor interna˛ionale relevante cu privire la
cooperarea interna˛ional„ Ón materie penal„, a acordurilor
Óncheiate pe baza legisla˛iilor uniforme sau reciproce ∫i a
dreptului lor intern, Ón cea mai larg„ m„sur„ posibil„, Ón
scopul investig„rilor sau al aplic„rii procedurilor privind
infrac˛iunile Ón leg„tur„ cu sisteme ∫i date informatice sau
pentru a culege dovezile unei infrac˛iuni Ón format
electronic.
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TITLUL 2
PRINCIPII REFERITOARE LA EXTR√DARE
ARTICOLUL 24

Extr„darea
1. a) Prezentul articol se va aplica extr„d„rii Óntre p„r˛i
pentru infrac˛iunile stabilite Ón conformitate cu art. 2—11,
cu condi˛ia ca acestea s„ poat„ fi sanc˛ionate, potrivit
legisla˛iilor ambelor p„r˛i implicate, printr-o pedeaps„
privativ„ de libertate, al c„rei maxim special este de cel
pu˛in un an, sau printr-o pedeaps„ mai sever„.
b) Œn cazul Ón care se va impune o pedeaps„ minim„
diferit„, Ón baza unui tratat de extr„dare aplicabil Óntre
dou„ sau mai multe p„r˛i, inclusiv Conven˛ia european„
de extr„dare (STE nr. 24), sau a unui acord care are la
baz„ legisla˛ii uniforme sau reciproce, se va aplica
pedeapsa minim„ prev„zut„ prin acest tratat ori
aranjament.
2. Infrac˛iunile descrise la paragraful 1 vor fi
considerate incluse Ón categoria infrac˛iunilor care pot
atrage extr„darea Ón orice tratat de extr„dare care exist„
Óntre p„r˛i. P„r˛ile se vor angaja s„ includ„ astfel de
infrac˛iuni ca infrac˛iuni care pot atrage extr„darea Ón
orice tratat de extr„dare care va fi Óncheiat Óntre p„r˛i.
3. Dac„ o parte care condi˛ioneaz„ extr„darea de
existen˛a unui tratat prime∫te o cerere de extr„dare de la
alt„ parte cu care nu a Óncheiat un tratat de extr„dare,
aceasta va putea considera prezenta conven˛ie drept baz„
juridic„ pentru extr„darea cu privire la orice infrac˛iune
men˛ionat„ la paragraful 1 al prezentului articol.
4. P„r˛ile care nu condi˛ioneaz„ extr„darea de
existen˛a unui tratat vor recunoa∫te infrac˛iunile
men˛ionate la paragraful 1 al prezentului articol ca
infrac˛iuni care pot atrage extr„darea Óntre acestea.
5. Extr„darea va fi supus„ condi˛iilor prev„zute de
dreptul intern al p„r˛ii solicitate sau de tratatele de
extr„dare Ón vigoare, inclusiv Ón ceea ce prive∫te motivele
pentru care partea solicitat„ poate refuza extr„darea.
6. Dac„ extr„darea pentru o infrac˛iune men˛ionat„ la
paragraful 1 al prezentului articol va fi refuzat„ doar pe
motivul cet„˛eniei persoanei sau pentru c„ partea solicitat„
consider„ c„ este competent„ cu privire la aceast„
infrac˛iune, partea solicitat„ va supune cauza, la cererea
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p„r˛ii solicitante, autorit„˛ilor sale competente, Ón scopul
urm„ririi, ∫i va raporta Ón timp util, la Óncheierea cauzei,
p„r˛ii solicitante. Autorit„˛ile Ón cauz„ vor decide ∫i vor
desf„∫ura ancheta ∫i procedura Ón acela∫i mod ca pentru
orice alt„ infrac˛iune de natur„ comparabil„, Ón
conformitate cu legisla˛ia acestei p„r˛i.
7. a) Fiecare parte va comunica secretarului general al
Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii ori depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, numele ∫i adresa fiec„rei autorit„˛i
responsabile de trimiterea ori de primirea unei cereri de
extr„dare sau de arestare provizorie, Ón absen˛a unui
tratat.
b) Secretarul general al Consiliului Europei va realiza
∫i va actualiza un registru al autorit„˛ilor astfel desemnate
de c„tre p„r˛i. Fiecare parte va trebui s„ se asigure de
faptul c„ datele care figureaz„ Ón registru sunt corecte Ón
orice moment.

TITLUL 3
PRINCIPII GENERALE REFERITOARE
LA ASISTENﬁA MUTUAL√
ARTICOLUL 25

Principii generale referitoare la asisten˛a mutual„
1. P„r˛ile Ó∫i vor acorda asisten˛„ mutual„ Óntr-o
m„sur„ c‚t mai larg„ posibil, Ón scopul investig„rilor sau
al aplic„rii procedurilor privind infrac˛iunile Ón leg„tur„
cu sisteme ∫i date informatice sau pentru a culege dovezile
unei infrac˛iuni Ón format electronic.
2. De asemenea, fiecare parte va adopta m„surile
legislative, precum ∫i m„surile care se dovedesc necesare
pentru a-∫i Óndeplini obliga˛iile stabilite Ón cuprinsul art.
27—35.
3. Œn caz de urgen˛„ fiecare parte va putea formula o
cerere de asisten˛„ mutual„ sau comunic„rile care se
raporteaz„ acesteia prin mijloace rapide de comunicare,
precum faxul sau po∫ta electronic„, cu condi˛ia ca aceste
mijloace s„ ofere condi˛ii suficiente de securitate ∫i de
autentificare (inclusiv folosirea cod„rii, atunci c‚nd este
necesar), cu o confirmare oficial„ ulterioar„ dac„ partea
solicitat„ va revendica acest lucru. Partea solicitat„ va
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accepta cererea ∫i va r„spunde prin oricare dintre
mijloacele sale rapide de comunicare.
4. Cu excep˛ia unei dispozi˛ii contrare expres
prev„zute Ón prezentul capitol, asisten˛a mutual„ va fi
supus„ condi˛iilor fixate de dreptul intern al p„r˛ii
solicitate sau de tratatele de asisten˛„ mutual„ aplicabile,
inclusiv Ón ceea ce prive∫te motivele pe baza c„rora partea
solicitat„ poate refuza cooperarea. Partea solicitat„ nu Ó∫i
va exercita dreptul de a refuza asisten˛a mutual„ privind
infrac˛iunile vizate la art. 2—11 doar din motivul c„
cererea vizeaz„ o infrac˛iune pe care aceasta o consider„
de natur„ fiscal„.
5. Œn cazul Ón care, Ón conformitate cu dispozi˛iile
prezentului capitol, p„r˛ii solicitate Ói este permis s„
condi˛ioneze asisten˛a mutual„ de existen˛a dublei
incrimin„ri, aceast„ condi˛ie va fi considerat„ Óndeplinit„
dac„ fapta care constituie infrac˛iunea pentru care
asisten˛a mutual„ este solicitat„ este calificat„ drept
infrac˛iune de dreptul s„u intern, indiferent dac„ dreptul
intern include sau nu infrac˛iunea Ón cadrul aceleia∫i
categorii de infrac˛iuni ori dac„ o define∫te sau nu prin
aceea∫i terminologie ca dreptul p„r˛ii solicitante.
ARTICOLUL 26

Informarea spontan„
1. O parte va putea, Ón limitele dreptului s„u intern ∫i
Ón absen˛a unei cereri prealabile, s„ comunice unei alte
p„r˛i informa˛ii ob˛inute Ón cadrul propriilor anchete, Ón
cazul Ón care consider„ c„ acest lucru ar putea ajuta partea
destinatar„ la Ónceperea sau finalizarea cu succes a
anchetelor ori a procedurilor av‚nd ca obiect infrac˛iuni
stabilite Ón conformitate cu prezenta conven˛ie sau Ón
cazul Ón care aceste informa˛ii ar putea conduce la o
cerere de cooperare formulat„ de aceast„ parte Ón virtutea
prezentului capitol.
2. Œnainte de a comunica astfel de informa˛ii, partea
care le furnizeaz„ va putea solicita ca acestea s„ r„m‚n„
confiden˛iale sau s„ nu fie utilizate dec‚t Ón anumite
condi˛ii. Dac„ partea destinatar„ nu va putea Óndeplini
aceast„ cerin˛„, va informa cealalt„ parte, care va stabili Ón
acest caz dac„ informa˛iile Ón cauz„ ar trebui totu∫i
furnizate. Dac„ partea destinatar„ va accepta informa˛iile
cu condi˛iile prescrise, partea destinatar„ va fi legat„ de
acestea din urm„.
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TITLUL 4
PROCEDURILE REFERITOARE LA CERERILE
DE ASISTENﬁ√ MUTUAL√ ŒN ABSENﬁA ACORDURILOR
INTERNAﬁIONALE APLICABILE
ARTICOLUL 27

Procedurile referitoare la cererile de asisten˛„ mutual„
Ón absen˛a acordurilor interna˛ionale aplicabile
1. Œn absen˛a unui tratat de asisten˛„ mutual„ ori a
unui acord care are la baz„ legisla˛ii uniforme sau
reciproce Ón vigoare Óntre partea solicitant„ ∫i partea
solicitat„, se vor aplica dispozi˛iile paragrafelor 2—9 din
prezentul articol. Acestea nu se vor aplica atunci c‚nd
exist„ un tratat, un acord sau o legisla˛ie de acest tip, Ón
afar„ de cazul Ón care p„r˛ile implicate nu convin s„ aplice
Ón locul lor totul sau o parte din restul acestui articol.
2. a) Fiecare parte va desemna una sau mai multe
autorit„˛i centrale Óns„rcinate s„ trimit„ cererile de
asisten˛„ mutual„ sau s„ r„spund„, s„ le execute ori s„ le
transmit„ autorit„˛ilor competente pentru executarea lor.
b) Autorit„˛ile centrale vor comunica direct una cu
cealalt„.
c) Fiecare parte, Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentelor sale de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, va comunica secretarului general al
Consiliului Europei numele ∫i adresele autorit„˛ilor
desemnate Ón aplicarea prezentului paragraf.
d) Secretarul general al Consiliului Europei va stabili
∫i va actualiza un registru al autorit„˛ilor centrale
desemnate de c„tre p„r˛i. Fiecare parte va veghea Ón
permanen˛„ asupra exactitudinii datelor care figureaz„ Ón
registru.
3. Cererile de asisten˛„ mutual„ adresate Ón baza
prezentului articol vor fi executate Ón conformitate cu
procedura men˛ionat„ de partea solicitant„, cu excep˛ia
cazului Ón care aceasta este incompatibil„ cu legisla˛ia
p„r˛ii solicitate.
4. Pe l‚ng„ condi˛iile sau motivele de refuz prev„zute
la art. 25 paragraful 4, asisten˛a mutual„ va putea fi
refuzat„ de partea solicitat„, dac„:
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a) cererea vizeaz„ o infrac˛iune pe care partea
solicitat„ o consider„ de natur„ politic„ ori legat„ de o
infrac˛iune de natur„ politic„; sau
b) partea solicitat„ va considera c„ faptul de a da curs
cererii ar risca s„ aduc„ atingere suveranit„˛ii, securit„˛ii,
ordinii sale publice sau altor interese esen˛iale.
5. Partea solicitat„ va putea suspenda executarea
cererii dac„ aceasta ar risca s„ aduc„ prejudicii anchetelor
sau procedurilor desf„∫urate de autorit„˛ile sale.
6. Œnainte de a refuza sau de a suspenda cooperarea,
partea solicitat„ va examina, ulterior consult„rii p„r˛ii
solicitante, dac„ poate da curs par˛ial cererii ori cu rezerva
condi˛iilor pe care le consider„ necesare.
7. Partea solicitat„ va informa rapid partea solicitant„
asupra r„spunsului pe care inten˛ioneaz„ s„ Ól dea cererii
de asisten˛„ mutual„.
Aceasta va trebui s„ motiveze eventualul s„u refuz sau
eventuala Ónt‚rziere a cererii. De asemenea, partea
solicitat„ va informa partea solicitant„ asupra oric„rui
motiv care ar face imposibil„ executarea cererii de
asisten˛„ mutual„ sau care ar fi susceptibil de a o Ónt‚rzia
Ón mod semnificativ.
8. Partea solicitant„ va putea cere ca partea solicitat„
s„ p„streze confiden˛ialitatea faptului c„ a fost formulat„ o
cerere Ón baza prezentului capitol, precum ∫i a obiectului
acesteia, cu excep˛ia m„surilor necesare execut„rii cererii
Ón cauz„. Dac„ partea solicitat„ nu va putea da curs acestei
cereri de confiden˛ialitate, aceasta va trebui s„ informeze
rapid partea solicitant„, care va trebui Ón acest caz s„
determine dac„ cererea trebuie totu∫i executat„.
9. a) Œn caz de urgen˛„, cererile de asisten˛„ mutual„
sau comunic„rile care se raporteaz„ acestora vor putea fi
transmise direct de c„tre autorit„˛ile judiciare ale p„r˛ii
solicitante autorit„˛ilor similare ale p„r˛ii solicitate. Œntr-un
asemenea caz, o copie va fi adresat„ simultan autorit„˛ilor
centrale ale p„r˛ii solicitate prin intermediul autorit„˛ii
centrale a p„r˛ii solicitante.
b) Orice cerere sau comunicare formulat„ Ón baza
prezentului paragraf va putea fi avansat„ prin intermediul
Organiza˛iei Interna˛ionale de Poli˛ie Criminal„ (Interpol).
c) Œn cazul Ón care o cerere a fost formulat„ Ón
aplicarea subparagrafului a) al prezentului paragraf ∫i Ón
cazul Ón care autoritatea nu va fi competent„ pentru a o
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analiza, aceasta o va transmite autorit„˛ii na˛ionale
competente ∫i va informa direct partea solicitant„.
d) Cererile sau comunic„rile efectuate Ón aplicarea
prezentului paragraf, care nu presupun m„suri coercitive,
vor putea fi direct transmise de c„tre autorit„˛ile
competente ale p„r˛ii solicitante la autorit„˛ile competente
ale p„r˛ii solicitate.
e) Fiecare parte Ól va putea informa pe secretarul
general al Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii sau
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, c„, pentru motive de eficien˛„,
cererile formulate Ón baza acestui paragraf vor trebui
adresate autorit„˛ilor sale centrale.
ARTICOLUL 28

Confiden˛ialitatea ∫i restric˛ia de utilizare
1. Œn absen˛a unui tratat de asisten˛„ mutual„ sau a
unui aranjament care s„ aib„ la baz„ legisla˛ii uniforme
ori reciproce Ón vigoare Óntre partea solicitant„ ∫i partea
solicitat„, se vor aplica dispozi˛iile prezentului articol.
Acestea nu se vor aplica Ón cazul Ón care exist„ un tratat,
un aranjament sau o legisla˛ie de acest tip, cu excep˛ia
cazului Ón care p„r˛ile implicate decid s„ aplice Ón locul
acestora totul sau o parte din acest articol.
2. Partea solicitat„ va putea condi˛iona comunicarea de
informa˛ii sau de materiale, reprezent‚nd r„spunsul la
cerere, de:
a) p„strarea confiden˛ialit„˛ii acestora, Ón cazul Ón care
cererea de asisten˛„ mutual„ nu ar putea fi respectat„ Ón
absen˛a acestei condi˛ii; sau
b) neutilizarea acestora pentru alte anchete sau
proceduri dec‚t cele indicate Ón cerere.
3. Dac„ partea solicitant„ nu va putea Óndeplini una
dintre condi˛iile enun˛ate la paragraful 2, aceasta va
informa rapid partea solicitat„, care va determina Ón acest
caz dac„ informa˛ia trebuie totu∫i furnizat„. Dac„ partea
solicitant„ va accepta aceast„ condi˛ie, aceasta va fi legat„
de condi˛ia men˛ionat„.
4. Orice parte care va furniza informa˛ii sau materiale
ce se supun uneia dintre condi˛iile enun˛ate la paragraful
2 va putea solicita celeilalte p„r˛i s„-i ofere explica˛ii Ón
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leg„tur„ cu aceast„ condi˛ie privind utilizarea acestor
informa˛ii sau a acestui material.
SECﬁIUNEA a 2-a
Dispozi˛ii speciale

TITLUL 1
ASISTENﬁA MUTUAL√ ŒN MATERIE
DE M√SURI PROVIZORII
ARTICOLUL 29

Conservarea rapid„ a datelor informatice stocate
1. O parte va putea solicita unei alte p„r˛i s„ ordone
sau s„ impun„ printr-un alt mijloc conservarea rapid„ a
datelor stocate prin intermediul unui sistem informatic
care se g„se∫te pe teritoriul acestei alte p„r˛i ∫i la adresa
c„rora partea solicitant„ are inten˛ia de a formula o cerere
de asisten˛„ mutual„ Ón vederea perchezi˛iei ori acces„rii
printr-un mijloc similar, sechestrului sau ob˛inerii printrun mijloc similar ori divulg„rii datelor Ón cauz„.
2. O cerere de conservare formulat„ Ón aplicarea
paragrafului 1 va trebui s„ precizeze:
a) autoritatea care solicit„ conservarea;
b) infrac˛iunea care va face obiectul anchetei sau
procedurilor penale, precum ∫i o scurt„ expunere a
faptelor care au leg„tur„ cu aceasta;
c) datele informatice stocate care vor trebui conservate
∫i natura leg„turii lor cu infrac˛iunea;
d) toate informa˛iile disponibile care vor permite
identificarea posesorului datelor informatice stocate sau
loca˛ia sistemului informatic;
e) necesitatea m„surii conserv„rii; ∫i
f) faptul c„ partea are inten˛ia de a formula o cerere
de asisten˛„ mutual„ Ón vederea perchezi˛iei ori acces„rii
printr-un mijloc similar, sechestrului sau ob˛inerii printrun mijloc similar, ori divulg„rii datelor informatice Ón
cauz„.
3. Dup„ primirea cererii unei alte p„r˛i, partea
solicitat„ va trebui s„ ia toate m„surile care se impun
pentru a proceda f„r„ Ónt‚rziere la conservarea datelor
men˛ionate, Ón conformitate cu dreptul s„u intern. Pentru
a putea r„spunde unei astfel de solicit„ri, dubla
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incriminare nu va fi solicitat„ ca o condi˛ie prealabil„ a
conserv„rii.
4. O parte care va solicita dubla incriminare ca o
condi˛ie pentru a r„spunde unei cereri de asisten˛„
mutual„ Ón vederea perchezi˛iei ori acces„rii printr-un
mijloc similar, sechestrului sau ob˛inerii printr-un mijloc
similar ori divulg„rii datelor stocate, va putea, pentru alte
infrac˛iuni dec‚t cele stabilite Ón conformitate cu art. 2—11
s„-∫i rezerve dreptul de a refuza cererea de conservare Ón
baza prezentului articol, Ón cazul Ón care aceasta va avea
motive de a considera c„, Ón momentul divulg„rii, condi˛ia
dublei incrimin„ri nu va putea fi Óndeplinit„.
5. Pe de alt„ parte, o cerere de conservare va putea fi
refuzat„ doar dac„:
a) cererea vizeaz„ o infrac˛iune pe care partea
solicitat„ o consider„ ca fiind de natur„ politic„ ori legat„
de o infrac˛iune politic„; sau
b) partea solicitat„ consider„ c„ faptul de a da curs
cererii ar risca de a aduce atingere suveranit„˛ii sale,
securit„˛ii, ordinii publice sau altor interese esen˛iale.
6. Œn cazul Ón care partea solicitat„ va considera c„
simpla conservare nu va fi suficient„ pentru garantarea
disponibilit„˛ii viitoare a datelor, va compromite
confiden˛ialitatea anchetei p„r˛ii solicitante sau o va afecta
Óntr-un alt mod, aceasta va informa rapid partea
solicitant„, care va decide Ón acel caz dac„ cererea va
trebui totu∫i executat„.
7. Orice conservare efectuat„ ca r„spuns la o cerere
men˛ionat„ la paragraful 1 va fi valabil„ pentru o perioad„
de cel pu˛in 60 de zile, Ón scopul de a permite p„r˛ii
solicitante de a formula o cerere Ón vederea perchezi˛iei
ori acces„rii printr-un mijloc similar, sechestrului sau
ob˛inerii printr-un mijloc similar ori divulg„rii datelor.
Dup„ primirea unei astfel de cereri, datele vor trebui Ón
continuare conservate Ón a∫teptarea adopt„rii unei decizii
referitoare la cerere.
ARTICOLUL 30

Dezv„luirea rapid„ a datelor conservate
1. Œn cazul Ón care, Ón timpul execut„rii unei cereri de
conservare a datelor referitoare la trafic Ón leg„tur„ cu o
comunicare specific„ formulat„ Ón aplicarea art. 29, partea
solicitat„ va descoperi c„ un furnizor de servicii a
participat Óntr-un alt stat la transmiterea acestei
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comunic„ri, aceasta va dezv„lui rapid p„r˛ii solicitante o
cantitate suficient„ de date referitoare la trafic, pentru
identificarea acestui furnizor de servicii ∫i a canalului prin
care comunicarea a fost transmis„.
2. Dezv„luirea datelor referitoare la trafic Ón aplicarea
paragrafului 1 va putea fi refuzat„ doar dac„:
a) cererea vizeaz„ o infrac˛iune pe care partea
solicitat„ o consider„ de natur„ politic„ ori legat„ de o
infrac˛iune de natur„ politic„; sau
b) partea solicitat„ consider„ c„ faptul de a da curs
cererii ar risca s„ aduc„ atingere suveranit„˛ii sale,
securit„˛ii, ordinii publice sau altor interese esen˛iale.

TITLUL 2
ASISTENﬁA MUTUAL√ PRIVIND PREROGATIVELE
DE INVESTIGARE
ARTICOLUL 31

Asisten˛a mutual„ privind accesarea datelor stocate
1. O parte va putea solicita unei alte p„r˛i s„
perchezi˛ioneze sau s„ acceseze Óntr-un mod similar, s„
sechestreze sau s„ ob˛in„ Óntr-un mod similar, s„ dezv„luie
date stocate prin intermediul unui sistem informatic care
se g„se∫te pe teritoriul acestei alte p„r˛i, inclusiv date
conservate Ón conformitate cu art. 29.
2. Partea solicitat„ va r„spunde cererii cu aplicarea
instrumentelor interna˛ionale, a aranjamentelor ∫i a
legisla˛iilor men˛ionate la art. 23 ∫i conform‚ndu-se
dispozi˛iilor relevante ale prezentului capitol.
3. Cererea va trebui satisf„cut„ c‚t mai repede posibil,
dac„:
a) exist„ motive de a considera c„ datele concludente
sunt expuse Ón mod special riscurilor de pierdere ori de
modificare; sau
b) instrumentele, aranjamentele ∫i legisla˛iile vizate la
paragraful 2 prev„d o cooperare rapid„.
ARTICOLUL 32

Accesarea transfrontalier„ a datelor stocate, cu
consim˛„m‚nt sau Ón cazul Ón care acestea sunt accesibile
publicului
O parte va putea, f„r„ autoriza˛ia unei alte p„r˛i:
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a) s„ acceseze date informatice stocate accesibile
publicului (surs„ deschis„), oricare ar fi localizarea
geografic„ a acestor date; sau
b) s„ acceseze ori s„ primeasc„ prin intermediul unui
sistem informatic situat pe teritoriul s„u date informatice
stocate situate Óntr-un alt stat, dac„ partea va ob˛ine
consim˛„m‚ntul persoanei legal autorizate s„-i dezv„luie
aceste date prin intermediul acestui sistem informatic.
ARTICOLUL 33

Asisten˛a mutual„ pentru str‚ngerea Ón timp real
a datelor referitoare la trafic
1. P„r˛ile Ó∫i vor acorda asisten˛„ mutual„ pentru
str‚ngerea Ón timp real a datelor referitoare la trafic,
asociate comunic„rilor men˛ionate pe teritoriul acestora,
transmise prin intermediul unui sistem informatic. Cu
rezerva dispozi˛iilor paragrafului 2, asisten˛a mutual„ este
guvernat„ de condi˛iile ∫i procedurile prev„zute Ón dreptul
intern.
2. Fiecare parte va acorda aceast„ asisten˛„ mutual„ cel
pu˛in cu privire la infrac˛iunile pentru care str‚ngerea Ón
timp real a datelor privitoare la trafic ar fi disponibil„ Óntro cauz„ intern„ echivalent„.
ARTICOLUL 34

Asisten˛a mutual„ Ón domeniul intercept„rii datelor
referitoare la con˛inut
P„r˛ile Ó∫i vor acorda asisten˛„ mutual„, Ón m„sura
permis„ de tratatele ∫i legisla˛ia intern„ aplicabile, pentru
str‚ngerea sau Ónregistrarea Ón timp real a datelor
referitoare la con˛inutul comunica˛iilor specifice,
transmise prin intermediul unui sistem informatic.

TITLUL 3
REﬁEAUA 24/7
ARTICOLUL 35

Re˛eaua 24/7
1. Fiecare parte va desemna un punct de contact
disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7, Ón scopul
asigur„rii unei asisten˛e imediate pentru investiga˛iile
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referitoare la infrac˛iunile privind sisteme sau date
informatice, sau pentru a str‚nge dovezile unei infrac˛iuni
Ón format electronic. Aceast„ asisten˛„ va cuprinde
facilitarea sau, dac„ dreptul ∫i practica intern„ o permit,
aplicarea direct„ a urm„toarelor m„suri:
a) asisten˛a tehnic„;
b) conservarea datelor, Ón conformitate cu art. 29 ∫i 30;
c) str‚ngerea dovezilor, furnizarea de informa˛ii cu
caracter juridic ∫i localizarea suspec˛ilor.
2. a) Punctul de contact al unei p„r˛i va avea
mijloacele de a coresponda cu punctul de contact al unei
alte p„r˛i potrivit unei proceduri accelerate.
b) Dac„ punctul de contact desemnat de c„tre o parte
nu va depinde de autoritatea sau de autorit„˛ile acestei
p„r˛i responsabile de asisten˛a mutual„ interna˛ional„ sau
de extr„dare, punctul de contact va veghea s„ poat„
ac˛iona Ón coordonare cu aceast„ sau aceste autorit„˛i,
potrivit unei proceduri accelerate.
3. Fiecare parte va Óntreprinde m„surile necesare
pentru a dispune de un personal specializat ∫i echipat
corespunz„tor pentru facilitarea func˛ion„rii re˛elei.

CAPITOLUL IV
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 36

Semnarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta conven˛ie va fi deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i statelor
membre care au participat la elaborarea sa.
2. Prezenta conven˛ie va fi supus„ ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau
de aprobare vor fi depuse la secretarul general al
Consiliului Europei.
3. Prezenta conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„
data la care 5 state, cuprinz‚nd cel pu˛in 3 state membre
ale Consiliului Europei, Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul
de a fi legate prin conven˛ie, Ón conformitate cu
dispozi˛iile paragrafelor 1 ∫i 2.
4. Pentru oricare stat semnatar care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin prezenta
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conven˛ie, aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
exprim„rii consim˛„m‚ntului s„u de a fi legat prin
prezenta conven˛ie, Ón conformitate cu dispozi˛iile
paragrafelor 1 ∫i 2.
ARTICOLUL 37

Aderarea la conven˛ie
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei conven˛ii,
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei, dup„
consultarea statelor contractante la conven˛ie ∫i dup„
ob˛inerea asentimentului unanim, vor putea invita orice
stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat
la elaborarea sa, s„ adere la prezenta conven˛ie. Decizia va
fi luat„ cu majoritatea prev„zut„ la art. 20 d) din Statutul
Consiliului Europei ∫i cu unanimitatea reprezentan˛ilor
statelor contractante care au dreptul s„ fac„ parte din
Comitetul de Mini∫tri.
2. Pentru orice stat care a aderat la prezenta conven˛ie,
Ón conformitate cu paragraful 1 sus-men˛ionat, conven˛ia
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data depunerii
instrumentului de aderare la secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 38

Aplicarea teritorial„
1. Œn momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, oricare stat va putea desemna teritoriul
sau teritoriile c„rora li se va aplica prezenta conven˛ie.
2. Œn orice moment urm„tor, prin declara˛ie adresat„
secretarului general al Consiliului Europei, oricare stat va
putea l„rgi aplicarea prezentei la conven˛ii la oricare alt
teritoriu desemnat Ón declara˛ie. Conven˛ia va intra Ón
vigoare cu privire la acest teritoriu Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
primirii declara˛iei de c„tre secretarul general.
3. Orice declara˛ie formulat„ cu aplicarea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, cu privire la orice
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teritoriu desemnat Ón aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ secretarului general al Consiliului Europei.
Retragerea va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii notific„rii men˛ionate de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 39

Efectele conven˛iei
1. Scopul prezentei conven˛ii este de a completa
tratatele sau acordurile multilaterale ori bilaterale
aplicabile, existente Óntre p„r˛i, inclusiv dispozi˛iile:
— Conven˛iei europene de extr„dare, deschis„ spre
semnare la 13 decembrie 1957 la Paris (STE nr. 24);
— Conven˛iei europene de asisten˛„ judiciar„ Ón
materie penal„, deschis„ spre semnare la 20 aprilie 1959 la
Strasbourg (STE nr. 30);
— Protocolului adi˛ional la Conven˛ia european„ de
asisten˛„ judiciar„ Ón materie penal„, deschis spre semnare
la 17 martie 1978 la Strasbourg (STE nr. 99).
2. Dac„ dou„ sau mai multe p„r˛i au Óncheiat deja un
acord ori un tratat referitor la domeniile cuprinse Ón
prezenta conven˛ie sau dac„ ∫i-au stabilit Ón alt mod
rela˛iile privind aceste subiecte ori dac„ o vor face Ón
viitor, acestea vor avea, de asemenea, dreptul de a aplica
acordul sau tratatul men˛ionat ori de a-∫i stabili rela˛iile Ón
consecin˛„, Ón locul prezentei conven˛ii. Totu∫i, Ón cazul Ón
care p„r˛ile Ó∫i vor stabili rela˛iile privind domeniile care
fac obiectul prezentei conven˛ii Óntr-un mod diferit dec‚t
cel prev„zut, acestea o vor face Óntr-un mod care s„ nu fie
incompatibil cu obiectivele ∫i principiile conven˛iei.
3. Nici o prevedere a prezentei conven˛ii nu va afecta
alte drepturi, restric˛ii, obliga˛ii ∫i responsabilit„˛i ale unei
p„r˛i.
ARTICOLUL 40

Declara˛ii
Prin declara˛ie scris„ adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, orice stat va putea s„ declare c„ se
folose∫te de dreptul de a solicita unul sau mai multe
elemente suplimentare, precum cele prev„zute la art. 2, 3,
art. 6 paragraful 1 subparagraful b), art. 7, art. 9
paragraful 3 ∫i art. 27 paragraful 9 subparagraful e).
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ARTICOLUL 41

Clauza federal„
1. Un stat federal Ó∫i va putea rezerva dreptul de a
onora obliga˛iile cuprinse Ón cap. II Ón m„sura Ón care
acestea vor fi compatibile cu principiile fundamentale care
guverneaz„ rela˛iile dintre guvernul s„u central ∫i statele
constitutive sau alte entit„˛i teritoriale analoage, cu condi˛ia
ca acesta s„ fie Ón m„sur„ de a coopera Ón baza cap. III.
2. Atunci c‚nd acesta va formula o rezerv„ prev„zut„
la paragraful 1, un stat federal nu se va putea folosi de
termenii unei astfel de rezerve pentru a elimina sau a
diminua substan˛ial obliga˛iile sale Ón baza cap. II. Œn orice
caz, acesta va folosi mijloace l„rgite ∫i efective care vor
permite aplicarea m„surilor prev„zute Ón capitolul
men˛ionat.
3. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile acestei conven˛ii, a
c„ror aplicare ˛ine de competen˛a legislativ„ a fiec„rui stat
constitutiv sau a altor entit„˛i teritoriale analoage care, Ón
baza sistemului constitu˛ional al federa˛iei, nu sunt
obligate s„ ia m„suri legislative, guvernul federal va aduce
la cuno∫tin˛„ autorit„˛ilor competente ale statelor
constitutive dispozi˛iile men˛ionate, Ómpreun„ cu avizul
s„u favorabil, Óncuraj‚ndu-le s„ adopte m„surile potrivite
pentru aplicarea lor.
ARTICOLUL 42

Rezervele
Prin notificare scris„ adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei, Ón momentul semn„rii sau depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare, de aprobare
sau de aderare, orice stat va putea declara c„ se folose∫te
de rezerva sau rezervele prev„zute la art. 4 paragraful 2,
art. 6 paragraful 3, art. 9 paragraful 4, art. 10 paragraful 3,
art. 11 paragraful 3, art. 14 paragraful 3, art. 22 paragraful
2, art. 29 paragraful 4 ∫i la art. 41 paragraful 1. Nici o alt„
rezerv„ nu va putea fi formulat„.
ARTICOLUL 43

Statutul ∫i retragerea rezervelor
1. O parte care a formulat o rezerv„ Ón conformitate cu
art. 42 o va putea retrage Ón totalitate sau Ón parte prin
notificare adresat„ secretarului general al Consiliului
Europei. Aceast„ retragere va intra Ón vigoare la data
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primirii de c„tre secretarul general a notific„rii
men˛ionate. Dac„ notificarea va indica faptul c„ retragerea
unei rezerve trebuie s„ intre Ón vigoare la o dat„ precis„ ∫i
dac„ aceast„ dat„ va fi ulterioar„ celei la care secretarul
general va primi notificarea, retragerea va intra Ón vigoare
la aceast„ dat„ ulterioar„.
2. O parte care a formulat o rezerv„, precum cele
men˛ionate la art. 42, va retrage aceast„ rezerv„, Ón
totalitate sau Ón parte, de Óndat„ ce Ómprejur„rile o permit.
3. Secretarul general al Consiliului Europei va putea
solicita periodic p„r˛ilor care au formulat una sau mai
multe rezerve dintre cele men˛ionate la art. 42 informa˛ii
cu privire la aspectele retragerii lor.
ARTICOLUL 44

Amendamente
1. La prezenta conven˛ie vor putea fi propuse
amendamente de c„tre fiecare parte, iar acestea vor fi
comunicate de c„tre secretarul general al Consiliului
Europei statelor membre ale Consiliului Europei, statelor
nemembre care au participat la elaborarea prezentei
conven˛ii, precum ∫i oric„rui stat care a aderat sau care a
fost invitat s„ adere, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 37.
2. Orice amendament propus de c„tre o parte va fi
comunicat Comitetului European pentru Probleme
Criminale (CDPC), care va prezenta avizul s„u Comitetului
de Mini∫tri cu privire la amendamentul men˛ionat.
3. Comitetul de Mini∫tri va examina amendamentul
propus ∫i avizul prezentat de c„tre CDPC ∫i, dup„
consultarea statelor nemembre care sunt p„r˛i la prezenta
conven˛ie, va putea adopta amendamentul.
4. Textul oric„rui amendament adoptat de c„tre
Comitetul de Mini∫tri Ón conformitate cu paragraful 3 al
prezentului articol va fi comunicat p„r˛ilor pentru
acceptare.
5. Orice amendament adoptat Ón conformitate cu
paragraful 3 al prezentului articol va intra Ón vigoare Ón a
treizecea zi dup„ ce toate p„r˛ile l-au informat pe
secretarul general cu privire la acceptarea lor.
ARTICOLUL 45

Rezolvarea dezacordurilor
1. CDPC va fi informat permanent cu privire la
interpretarea ∫i aplicarea prezentei conven˛ii.
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2. Œn cazul dezacordului Óntre p„r˛i cu privire la
interpretarea ∫i aplicarea prezentei conven˛ii, p„r˛ile se
vor str„dui s„ ajung„ la o rezolvare a acestuia prin
negociere sau prin orice alt mijloc pa∫nic pe care Ól vor
alege, inclusiv prin prezentarea dezacordului CDPC, unui
tribunal arbitrar care va lua decizii ce vor lega p„r˛ile sau
Cur˛ii Interna˛ionale de Justi˛ie, potrivit unui acord Óntre
p„r˛ile implicate.
ARTICOLUL 46

Reuniunea p„r˛ilor
1. P„r˛ile se vor reuni periodic, dac„ va fi nevoie, Ón
vederea facilit„rii:
a) utiliz„rii ∫i aplic„rii efective a prezentei conven˛ii,
inclusiv identific„rii oric„rei probleme Ón domeniu,
precum ∫i efectelor oric„rei declara˛ii sau rezerve f„cute Ón
conformitate cu prezenta conven˛ie;
b) schimbului de informa˛ii cu privire la nout„˛ile
juridice, politice sau tehnice importante Ón domeniul
criminalit„˛ii informatice ∫i str‚ngerii dovezilor Ón form„
electronic„;
c) examin„rii eventualit„˛ii de a completa sau de a
amenda conven˛ia.
2. CDPC va fi ˛inut periodic la curent cu privire la
rezultatul reuniunilor interna˛ionale men˛ionate la
paragraful 1.
3. CDPC va facilita, dac„ va fi nevoie, Ónt‚lnirile
men˛ionate la paragraful 1 ∫i va adopta m„surile necesare
pentru a ajuta p„r˛ile Ón efortul lor care vizeaz„
completarea sau amendarea conven˛iei. La expirarea unui
termen de 3 ani Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei conven˛ii, cel mai t‚rziu, CDPC va proceda, Ón
cooperare cu p„r˛ile, la reexaminarea tuturor dispozi˛iilor
conven˛iei ∫i va propune, dac„ este cazul, amendamentele
potrivite.
4. Cu excep˛ia cazului Ón care Consiliul Europei le va
suporta, cheltuielile ocazionate de aplicarea dispozi˛iilor
paragrafului 1 vor fi suportate de c„tre p„r˛i Ón maniera
pe care acestea o vor alege.
5. P„r˛ile vor fi asistate Ón exercitarea func˛iilor care
decurg din prezentul articol de c„tre Secretariatul
Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 47

Denun˛area
1. Orice parte va putea, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta conven˛ie printr-o notificare adresat„ secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii
care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni dup„ data
primirii notific„rii de c„tre secretarul general.
ARTICOLUL 48

Notificarea
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, statelor
nemembre care au participat la elaborarea prezentei
conven˛ii, precum ∫i oric„rui stat care a aderat sau care a
fost invitat s„ adere, cu privire la:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
conven˛ii, Ón conformitate cu art. 36 ∫i 37;
d) orice declara˛ie f„cut„ Ón aplicarea art. 40 sau orice
rezerv„ f„cut„ Ón aplicarea art. 42;
e) orice alt act, notificare sau comunicare ce are
leg„tur„ cu prezenta conven˛ie.
Œn acest sens, subsemna˛ii, autoriza˛i pe deplin Ón acest
scop, au semnat prezenta conven˛ie.
Adoptat„ la Budapesta la 23 noiembrie 2001, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón Arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului
Europei va transmite fiec„ruia dintre statele membre ale
Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat
la elaborarea conven˛iei, precum ∫i oric„rui stat invitat s„
adere o copie certificat„ conform„ cu originalul.
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XIII. MINORIT√ﬁI

Seria Tratatelor europene nr. 157

CONVENﬁIA-CADRU PENTRU PROTECﬁIA
MINORIT√ﬁILOR NAﬁIONALE*
Statele membre ale Consiliului Europei ∫i celelalte
state semnatare ale prezentei Conven˛ii-cadru,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei Ól constituie
realizarea unei unit„˛i mai str‚nse Óntre membrii s„i Ón
vederea salvgard„rii ∫i promov„rii idealurilor ∫i
principiilor care reprezint„ patrimoniul lor comun,
Consider‚nd c„ unul dintre mijloacele pentru
atingerea acestui obiectiv const„ Ón salvgardarea ∫i
dezvoltarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale,
Dorind s„ dea curs Declara˛iei ∫efilor de stat ∫i de
guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei,
adoptat„ la Viena la 9 octombrie 1993,
Fiind hot„r‚te ca pe teritoriile lor respective s„
protejeze existen˛a minorit„˛ilor na˛ionale,
Consider‚nd c„ bulvers„rile istoriei europene au ar„tat
c„ protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale este esen˛ial„ pentru
stabilitatea, securitatea democratic„ ∫i pacea
Continentului,
Consider‚nd c„ o societate pluralist„ ∫i cu adev„rat
democratic„ trebuie nu numai s„ respecte identitatea
etnic„, cultural„, lingvistic„ ∫i religioas„ a fiec„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale, dar ∫i,
deopotriv„, s„ creeze condi˛ii corespunz„toare care s„ le
permit„ s„-∫i exprime, s„ p„streze ∫i s„ dezvolte aceast„
identitate,
Consider‚nd c„ realizarea unui climat de toleran˛„ ∫i
dialog este necesar„ pentru a permite diversit„˛ii culturale
s„ reprezinte o surs„, dar ∫i un factor, nu de divizare, ci de
Ómbog„˛ire a fiec„rei societ„˛i,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 1 februarie 1995. Intr„ Ón vigoare la 8 februarie 1998.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia-cadru prin Legea nr. 33 din 29 aprilie 1995, publicat„ Ón
“Monitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 82 din 4 mai 1995.
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Consider‚nd c„ realizarea unei Europe tolerante ∫i
prospere nu depinde numai de cooperarea dintre state, ci
necesit„ ∫i cooperarea transfrontalier„ Óntre autorit„˛i
locale ∫i regionale, cu respectarea Constitu˛iei ∫i a
integrit„˛ii teritoriale a fiec„rui stat,
ﬁin‚nd seama de Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale ∫i de
Protocoalele sale,
ﬁin‚nd seama de angajamentele privind protec˛ia
minorit„˛ilor na˛ionale con˛inute Ón conven˛iile ∫i
declara˛iile Na˛iunilor Unite, precum ∫i Ón documentele
Conferin˛ei pentru Securitate ∫i Cooperare Ón Europa, Ón
special cel de la Copenhaga din 29 iunie 1990,
Fiind hot„r‚te s„ defineasc„ principiile care trebuie
respectate ∫i obliga˛iile care decurg din acestea, pentru a
asigura, Ón statele membre ∫i Ón celelalte state care pot
deveni p„r˛i la prezentul instrument, protec˛ia efectiv„ a
minorit„˛ilor na˛ionale ∫i a drepturilor persoanelor
apar˛in‚nd acestora, Ón cadrul statului de drept, cu
respectarea integrit„˛ii teritoriale ∫i a suveranit„˛ii na˛ionale,
Fiind hot„r‚te s„ aplice principiile enun˛ate Ón
prezenta Conven˛ie-cadru prin legisla˛ia na˛ional„ ∫i
politici guvernamentale corespunz„toare,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

TITLUL I
ARTICOLUL 1

Protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale ∫i a drepturilor ∫i
libert„˛ilor persoanelor apar˛in‚nd acestora face parte
integrant„ din protec˛ia interna˛ional„ a drepturilor omului
∫i, ca atare, constituie domeniu de cooperare interna˛ional„.
ARTICOLUL 2

Dispozi˛iile prezentei Conven˛ii-cadru vor fi aplicate cu
bun„-credin˛„, Óntr-un spirit de Ón˛elegere, toleran˛„ ∫i cu
respectarea principiilor bunei vecin„t„˛i, rela˛iilor
prietene∫ti ∫i cooper„rii Óntre state.
ARTICOLUL 3

1. Orice persoan„ apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale
are dreptul s„ aleag„ liber dac„ s„ fie tratat„ sau nu ca
atare ∫i nici un dezavantaj nu poate rezulta dintr-o
792

asemenea alegere ori din exerci˛iul drepturilor legate de
aceasta.
2. Persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale pot
exercita drepturile ∫i libert„˛ile ce decurg din principiile
enun˛ate Ón prezenta Conven˛ie-cadru, individual sau Ón
comun cu al˛ii.

TITLUL II
ARTICOLUL 4

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ garanteze fiec„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul la egalitate Ón
fa˛a legii ∫i la egala protec˛ie a legii. Œn aceast„ privin˛„,
orice discriminare bazat„ pe apartenen˛a la o minoritate
na˛ional„ este interzis„.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ adopte, dac„ este cazul,
m„suri adecvate pentru a promova, Ón toate domeniile
vie˛ii economice, sociale, politice ∫i culturale, egalitatea
deplin„ ∫i efectiv„ Óntre persoanele apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale ∫i cele apar˛in‚nd majorit„˛ii. Ele vor
˛ine seama Ón mod corespunz„tor, Ón aceast„ privin˛„, de
condi˛iile specifice Ón care se afl„ persoanele apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale.
3. M„surile adoptate Ón conformitate cu paragraful 2
nu vor fi considerate acte de discriminare.
ARTICOLUL 5

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ promoveze condi˛iile de
natur„ s„ permit„ persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale s„-∫i men˛in„ ∫i s„-∫i dezvolte cultura, precum ∫i
s„-∫i p„streze elementele esen˛iale ale identit„˛ii lor,
respectiv religia, limba, tradi˛iile ∫i patrimoniul lor
cultural.
2. F„r„ a se aduce atingere m„surilor luate Ón cadrul
politicii lor generale de integrare, p„r˛ile se vor ab˛ine de
la orice politic„ ori practic„ av‚nd drept scop asimilarea
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale Ómpotriva
voin˛ei acestora ∫i vor proteja aceste persoane Ómpotriva
oric„rei ac˛iuni viz‚nd o astfel de asimilare.
ARTICOLUL 6

1. P„r˛ile vor Óncuraja spiritul de toleran˛„ ∫i dialogul
intercultural ∫i vor lua m„suri efective pentru promovarea
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respectului reciproc, Ón˛elegerii ∫i cooper„rii dintre toate
persoanele care tr„iesc pe teritoriul lor, indiferent de
identitatea etnic„, cultural„, lingvistic„ ori religioas„ a
acestora, Óndeosebi Ón domeniile educa˛iei, culturii ∫i al
mijloacelor de informare.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ ia m„suri corespunz„toare
pentru a proteja persoanele care ar putea fi victime ale
amenin˛„rilor sau actelor de discriminare, ostilitate sau
violen˛„, datorit„ identit„˛ii lor etnice, culturale, lingvistice
sau religioase.
ARTICOLUL 7

P„r˛ile vor asigura respectarea drepturilor fiec„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale la libertatea
de Óntrunire pa∫nic„ ∫i la libertatea de asociere, la
libertatea de expresie ∫i la libertatea de g‚ndire, con∫tiin˛„
∫i religie.
ARTICOLUL 8

P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ fiec„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul de a-∫i
manifesta religia sau credin˛a sa ∫i dreptul de a Ónfiin˛a
institu˛ii, organiza˛ii ∫i asocia˛ii religioase.
ARTICOLUL 9

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ faptul c„ dreptul
la libertatea de expresie a fiec„rei persoane apar˛in‚nd
unei minorit„˛i na˛ionale include libertatea de opinie ∫i
libertatea de a primi ∫i a comunica informa˛ii sau idei Ón
limba minoritar„, f„r„ ingerin˛e ale autorit„˛ilor publice ∫i
independent de frontiere. P„r˛ile vor veghea ca, Ón cadrul
sistemelor lor legislative, persoanele apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale s„ nu fie discriminate Ón accesul la
mijloacele de informare.
2. Paragraful 1 nu Ómpiedic„ p„r˛ile s„ utilizeze un
regim de autorizare, nediscriminatoriu ∫i fondat pe criterii
obiective, pentru societ„˛ile de radio sonor, televiziune ∫i
cinema.
3. P„r˛ile nu vor crea obstacole Ón calea Ónfiin˛„rii ∫i
utiliz„rii mijloacelor de informare scris„ de c„tre
persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. Œn cadrul
legal organizat pentru radioul sonor ∫i televiziune, ele vor
veghea ca, Ón m„sura posibilului ∫i ˛in‚nd seama de
prevederile paragrafului 1, persoanelor apar˛in‚nd
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minorit„˛ilor na˛ionale s„ le fie acordat„ posibilitatea de
a-∫i crea ∫i utiliza propriile mijloace de informare.
4. Œn cadrul sistemului legisla˛iei lor, p„r˛ile vor adopta
m„suri adecvate pentru facilitarea accesului persoanelor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale la mijloacele de
informare, pentru promovarea toleran˛ei ∫i pentru a
permite pluralismul cultural.
ARTICOLUL 10

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ oric„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul de a folosi
liber ∫i f„r„ ingerin˛„ limba sa minoritar„, Ón privat ∫i Ón
public, oral ∫i Ón scris.
2. Œn ariile locuite tradi˛ional sau Ón num„r substan˛ial
de persoane apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, dac„
aceste persoane solicit„ acest lucru ∫i acolo unde aceast„
cerere corespunde unei nevoi reale, p„r˛ile se vor str„dui
s„ asigure, Ón m„sura posibilului, condi˛ii care s„ permit„
folosirea limbii minoritare Ón raporturile dintre aceste
persoane ∫i autorit„˛ile administrative.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ garanteze dreptul oric„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale de a fi
informat„ cu promptitudine, Óntr-o limb„ pe care o Ón˛elege,
cu privire la motivele arest„rii sale, la natura ∫i la cauza
acuza˛iei aduse Ómpotriva sa, ∫i s„ se apere Ón aceast„ limb„,
dac„ este necesar cu asisten˛a gratuit„ a unui interpret.
ARTICOLUL 11

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ oric„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul de a folosi
numele (patrimoniul) ∫i prenumele s„u Ón limba
minoritar„, precum ∫i dreptul la recunoa∫terea oficial„ a
acestora, Ón conformitate cu modalit„˛ile prev„zute Ón
sistemul lor legal.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ oric„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul de a expune
Ón limba sa minoritar„ Ónsemne, inscrip˛ii ∫i alte
informa˛ii cu caracter privat, vizibile pentru public.
3. Œn ariile locuite Ón mod tradi˛ional de un num„r
substan˛ial de persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i
na˛ionale, p„r˛ile vor depune eforturi, Ón cadrul sistemului
lor legal, inclusiv, atunci c‚nd este cazul, Ón cadrul
acordurilor Óncheiate cu alte state, ∫i ˛in‚nd seama de
condi˛iile lor specifice, pentru expunerea denumirilor
locale tradi˛ionale, a denumirilor str„zilor ∫i a altor
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indica˛ii topografice destinate publicului, deopotriv„ Ón
limba minoritar„, acolo unde exist„ o cerere suficient„
pentru astfel de indica˛ii.
ARTICOLUL 12

1. P„r˛ile, dac„ este necesar, vor lua m„suri Ón
domeniul educa˛iei ∫i al cercet„rii, pentru a Óncuraja
cunoa∫terea culturii, istoriei, limbii ∫i religiei at‚t ale
minorit„˛ilor lor na˛ionale, c‚t ∫i ale majorit„˛ii.
2. Œn acest context, p„r˛ile vor asigura, Óntre altele,
posibilit„˛i corespunz„toare pentru preg„tirea profesorilor,
accesul la manuale ∫i vor facilita contactele dintre elevi ∫i
profesori ai diferitelor comunit„˛i.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ promoveze ∫anse egale de
acces la educa˛ia de toate nivelurile pentru persoanele
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale.
ARTICOLUL 13

1. Œn cadrul sistemului lor educa˛ional, p„r˛ile vor
recunoa∫te dreptul persoanelor apar˛in‚nd unei minorit„˛i
na˛ionale de a Ónfiin˛a ∫i a administra propriile institu˛ii
private de educa˛ie ∫i formare.
2. Exerci˛iul acestui drept nu implic„ nici o obliga˛ie
financiar„ pentru p„r˛i.
ARTICOLUL 14

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ recunoasc„ dreptul oric„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale de a Ónv„˛a
limba sa minoritar„.
2. Œn ariile locuite tradi˛ional sau Ón num„r substan˛ial
de persoane apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, dac„
exist„ o cerere suficient„, p„r˛ile vor depune eforturi
pentru a asigura, Ón m„sura posibilului ∫i Ón cadrul
sistemului lor educa˛ional, ca persoanele apar˛in‚nd
acestor minorit„˛i s„ beneficieze de posibilit„˛i
corespunz„toare de Ónv„˛are a limbii lor minoritare ori de
a primi o educa˛ie Ón aceast„ limb„.
3. Paragraful 2 al acestui articol se va aplica f„r„ a se
aduce atingere Ónv„˛„rii limbii oficiale ori pred„rii Ón
aceast„ limb„.
ARTICOLUL 15

P„r˛ile vor crea condi˛iile necesare pentru participarea
efectiv„ a persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
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la via˛a cultural„, social„ ∫i economic„ ∫i la treburile
publice, Ón special acelea care le privesc direct.
ARTICOLUL 16

P„r˛ile se vor ab˛ine s„ ia m„suri care, modific‚nd
propor˛iile popula˛iei din arii locuite de persoane
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale, sunt Óndreptate
Ómpotriva drepturilor ∫i libert„˛ilor decurg‚nd din
principiile Ónscrise Ón prezenta Conven˛ie-cadru.
ARTICOLUL 17

1. P„r˛ile se angajeaz„ s„ nu aduc„ atingere dreptului
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale de a stabili
∫i a men˛ine contacte libere ∫i pa∫nice peste frontiere cu
persoane care se afl„ Ón mod legal Ón alte state, Óndeosebi
cu acelea cu care au Ón comun identitatea etnic„, cultural„,
lingvistic„ sau religioas„, ori patrimoniul cultural.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ nu aduc„ atingere dreptului
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale de a
participa la activit„˛ile organiza˛iilor neguvernamentale,
at‚t la nivel na˛ional, c‚t ∫i interna˛ional.
ARTICOLUL 18

1. P„r˛ile vor depune eforturi pentru a Óncheia, dac„
este necesar, acorduri bilaterale ∫i multilaterale cu alte
state, Óndeosebi cu statele vecine, pentru a asigura
protec˛ia persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
respective.
2. Dac„ este cazul, p„r˛ile vor lua m„suri pentru
Óncurajarea cooper„rii transfrontaliere.
ARTICOLUL 19

P„r˛ile se angajeaz„ s„ respecte ∫i s„ aplice principiile
Ónscrise Ón prezenta Conven˛ie-cadru, aduc‚ndu-le, dac„
este necesar, numai acele limit„ri, restric˛ii ∫i derog„ri
prev„zute Ón instrumentele juridice interna˛ionale, Ón
special Ón Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, Ón m„sura Ón care acestea sunt
relevante pentru drepturile ∫i libert„˛ile decurg‚nd din
principiile men˛ionate.
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TITLUL III
ARTICOLUL 20

Œn exercitarea drepturilor ∫i libert„˛ilor decurg‚nd din
principiile Ónscrise Ón prezenta Conven˛ie-cadru, orice
persoan„ apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale va respecta
legisla˛ia na˛ional„ ∫i drepturile celorlal˛i, Ón special ale
persoanelor apar˛in‚nd majorit„˛ii sau altor minorit„˛i
na˛ionale.
ARTICOLUL 21

Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie-cadru nu va fi
interpretat„ ca implic‚nd vreun drept de a Óntreprinde
vreo activitate ori vreun act contrar principiilor
fundamentale ale dreptului interna˛ional, Ón special celor
ale egalit„˛ii suverane, integrit„˛ii teritoriale ∫i
independen˛ei politice a statelor.
ARTICOLUL 22

Nici o dispozi˛ie din prezenta Conven˛ie-cadru nu va fi
interpretat„ ca limit‚nd sau aduc‚nd atingere drepturilor
omului ∫i libert„˛ilor fundamentale care pot fi recunoscute
Ón conformitate cu legile oric„rei p„r˛i contractante sau cu
orice alt„ conven˛ie la care respectiva parte contractant„
este parte.
ARTICOLUL 23

Drepturile ∫i libert„˛ile decurg‚nd din principiile
Ónscrise Ón prezenta Conven˛ie-cadru, Ón m„sura Ón care
acestea fac obiectul unei prevederi corespondente din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale sau din Protocoalele adi˛ionale la
aceasta, vor fi Ón˛elese Ón conformitate cu aceste din urm„
prevederi.

TITUL IV
ARTICOLUL 24

1. Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei este
Óns„rcinat s„ vegheze la aplicarea prezentei Conven˛iicadru de c„tre p„r˛ile contractante.
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2. P„r˛ile care nu sunt membre ale Consiliului Europei
vor participa la mecanismul de supraveghere a punerii Ón
aplicare, potrivit unor modalit„˛i care urmeaz„ a fi
determinate.
ARTICOLUL 25

1. Œntr-un interval de un an de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei Conven˛ii-cadru cu privire la respectiva
parte contractant„, aceasta va transmite Secretarului
general al Consiliului Europei informa˛ii complete asupra
m„surilor legislative ∫i de alt„ natur„, adoptate Ón aplicarea
angajamentelor enun˛ate Ón prezenta Conven˛ie-cadru.
2. Ulterior, fiecare parte contractant„ va transmite
Secretarului general, periodic ∫i ori de c‚te ori Comitetul
Mini∫trilor solicit„, orice informa˛ii suplimentare,
relevante pentru aplicarea prezentei Conven˛ii-cadru.
3. Secretarul general va Ónainta Comitetului Mini∫trilor
informa˛iile transmise Ón conformitate cu prevederile
prezentului articol.
ARTICOLUL 26

1. Œn evaluarea adecv„rii m„surilor adoptate de p„r˛i
pentru punerea Ón aplicare a principiilor enun˛ate Ón
prezenta Conven˛ie-cadru, Comitetul Mini∫trilor va fi
asistat de un Comitet consultativ, ai c„rui membri vor
avea experien˛„ recunoscut„ Ón domeniul protec˛iei
minorit„˛ilor na˛ionale.
2. Compunerea Comitetului consultativ ∫i procedura
acestuia vor fi fixate de c„tre Comitetul Mini∫trilor Óntr-un
interval de un an de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii-cadru.

TITLUL V
ARTICOLUL 27

Prezenta Conven˛ie-cadru va fi deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei. P‚n„ la data
intr„rii sale Ón vigoare, ea va fi, de asemenea, deschis„
spre semnare oric„rui alt stat invitat Ón acest sens de c„tre
Comitetul Mini∫trilor. Ea va fi supus„ ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau
de aprobare vor fi depuse la Secretarul general al
Consiliului Europei.
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ARTICOLUL 28

1. Prezenta Conven˛ie-cadru va intra Ón vigoare Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de
3 luni de la data la care dou„sprezece state membre ale
Consiliului Europei Ó∫i vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de
a fi legate de Conven˛ia-cadru conform dispozi˛iilor art. 27.
2. Pentru oricare stat membru care Ó∫i exprim„ ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi legat de Conven˛ia-cadru, aceasta
va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 29

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii-cadru
∫i dup„ consultarea statelor contractante, Comitetul
Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea invita s„ adere
la Conven˛ie, printr-o decizie luat„ cu majoritatea
prev„zut„ Ón art. 20 d) din Statutul Consiliului Europei,
oricare state care nu sunt membre ale Consiliului Europei
care, fiind invitate s„ semneze conform dispozi˛iilor
art. 27, nu au f„cut-o Ónc„, sau oricare alt stat care nu este
membru.
2. Pentru oricare stat care ader„, Conven˛ia-cadru va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data depunerii
instrumentului de aderare la Secretarul general al
Consiliului Europei.
ARTICOLUL 30

1. Oricare stat poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare, s„ specifice teritoriul
(teritoriile) pentru care acesta asigur„ rela˛iile
interna˛ionale, c„ruia (c„rora) i (li) se va aplica prezenta
Conven˛ie-cadru.
2. Oricare stat poate, la orice dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicarea prezentei Conven˛ii-cadru la
oricare alt teritoriu specificat Ón declara˛ie. Cu privire la
acest teritoriu, Conven˛ia-cadru va intra Ón vigoare Ón
prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de
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3 luni de la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul
general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente va putea fi retras„, Ón ce prive∫te
oricare teritoriu specificat printr-o astfel de declara˛ie, prin
notificare adresat„ Secretarului general. Retragerea devine
efectiv„ Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la data primirii notific„rii de c„tre
Secretarul general.
ARTICOLUL 31

1. Oricare parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Conven˛ie-cadru printr-o notificare adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area devine efectiv„ Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 6 luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 32

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte state
semnatare ∫i oric„rui stat care a aderat la prezenta
Conven˛ie-cadru:
a) orice semnare:
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei
Conven˛ii-cadru, Ón conformitate cu art. 28, 29 ∫i 30;
d) orice alt act, notificare sau comunicare legate de
prezenta Conven˛ie-cadru.
Drept pentru care, subsemna˛ii, av‚nd depline puteri
Ón acest sens, au semnat prezenta Conven˛ie-cadru.
Œncheiat„ la Strasbourg la 1 februarie 1995, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite o copie certificat„ fiec„ruia dintre statele
membre ale Consiliului Europei ∫i fiec„rui stat invitat s„
semneze sau s„ adere la prezenta Conven˛ie-cadru.
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RAPORT EXPLICATIV
ISTORIC
1. Consiliul Europei a examinat situa˛ia minorit„˛ilor
na˛ionale, Ón mai multe r‚nduri, Óntr-o perioad„ Óntins„ pe
mai mult de 40 de ani. Œnc„ din primul s„u an de
existen˛„ (1949), Adunarea Parlamentar„ a recunoscut,
Óntr-un raport al Comitetului s„u pentru Probleme Juridice
∫i Administrative, importan˛a îproblemei unei mai largi
protec˛ii a drepturilor minorit„˛ilor na˛ionale“. Œn 1961,
Adunarea Parlamentar„ a recomandat includerea, Óntr-un
al doilea protocol adi˛ional, a unui articol care s„
garanteze minorit„˛ilor na˛ionale anumite drepturi
necuprinse Ón Conven˛ia European„ a Drepturilor Omului
(C.E.D.O.). Acesta din urm„ nu se refer„ dec‚t la
apartenen˛a la o minoritate na˛ional„ Ón cadrul clauzei de
nediscriminare prev„zut„ Ón art. 14. Recomandarea nr. 285
(1961) a propus urm„toarea formulare pentru proiectul de
articol privind protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale:
îPersoanelor apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale nu
li se va refuza dreptul, Ón comun cu ceilal˛i membri ai
grupului lor ∫i Ón m„sura Ón care acesta este compatibil cu
ordinea public„, de a beneficia de propria cultur„, de a
folosi propria limb„, de a-∫i Ónfiin˛a ∫coli ∫i de a li se preda
Ón limba pentru care opteaz„, ori de a profesa ∫i practica
propria religie.“
2. Comitetul de Exper˛i, care fusese instructat s„
examineze dac„ este posibil„ ∫i dezirabil„ elaborarea unui
astfel de protocol, ∫i-a suspendat activit„˛ile p‚n„ c‚nd s-a
ajuns la o decizie final„ Ón cazurile lingvistice belgiene,
privitoare la limba utilizat„ Ón educa˛ie (Hot„r‚rea Cur˛ii
Europene a Drepturilor Omului din 27 iulie 1968, Seria A,
nr. 6). Œn 1973, comitetul a concluzionat c„, din punct
vedere juridic, nu exista o necesitate anume de a face din
drepturile minorit„˛ilor obiectul unui nou protocol la
C.E.D.O. Cu toate acestea, exper˛ii au opinat c„ nu exist„
vreun obstacol juridic major Ón calea adopt„rii unui astfel
de protocol, dac„ acesta ar fi considerat recomandabil din
alte ra˛iuni.
3. Mai recent, Adunarea Parlamentar„ a recomandat
Comitetului Mini∫trilor o serie de m„suri politice ∫i
juridice, Ón special redactarea unui protocol sau a unei
conven˛ii asupra drepturilor minorit„˛ilor na˛ionale.
Recomandarea nr. 1134 (1990) con˛ine o list„ de principii
pe care Adunarea Parlamentar„ le-a considerat necesare
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protec˛iei minorit„˛ilor na˛ionale. Œn octombrie 1991,
Comitetul Director pentru Drepturile Omului (C.D.D.O.) a
fost Óns„rcinat s„ examineze, deopotriv„ din punct de
vedere juridic ∫i politic, condi˛iile Ón care Consiliul
Europei ar putea Óntreprinde o activitate Ón direc˛ia
protec˛iei minorit„˛ilor na˛ionale, ˛in‚nd seama de
lucr„rile efectuate Ón cadrul Conferin˛ei pentru Securitate
∫i Cooperare Ón Europa (C.S.C.E.) ∫i al Na˛iunilor Unite,
precum ∫i de reflec˛iile dezvoltate Ón cadrul Consiliului
Europei.
4. Œn mai 1992, Comitetul Mini∫trilor a instructat
C.D.D.O. s„ examineze posibilitatea formul„rii unor
standarde juridice specifice privitoare la protec˛ia
minorit„˛ilor na˛ionale. Œn acest scop, C.D.D.O. a creat un
comitat de exper˛i (DH—MIN) c„ruia i s-a cerut, Ón cadrul
noului mandat stabilit Ón martie 1993, s„ propun„
standarde juridice specifice Ón acest domeniu, ˛in‚nd
seama de principiile complementarit„˛ii activit„˛ii
Consiliului Europei ∫i, respectiv, a C.S.C.E. C.D.D.O. ∫i DH—
MIN au luat Ón considerare diverse texte, Ón special
propunerea de conven˛ie european„ pentru protec˛ia
minorit„˛ilor na˛ionale, elaborat„ de Comisia European„
pentru Democra˛ie prin Drept (a∫a-numita Comisie de la
Vene˛ia), propunerea Austriei pentru un protocol adi˛ional
la C.E.D.O., proiectul protocolului adi˛ional la C.E.D.O.
inclus Ón Recomandarea nr. 1201 (1993) a Adun„rii
Parlamentare ∫i alte propuneri. Aceast„ examinare s-a
finalizat Ón raportul C.D.D.O. c„tre Comitetul Mini∫trilor
din 8 septembrie 1993, care a inclus diverse standarde
juridice care puteau fi adoptate Ón acest domeniu ∫i
instrumentele juridice Ón care acestea puteau fi prev„zute.
Œn acest context, C.D.D.O. a luat act de inexisten˛a
consensului asupra interpret„rii termenului de minorit„˛i
na˛ionale.
5. Pasul decisiv a fost realizat la Ónt‚lnirea ∫efilor de
stat ∫i de guvern din statele membre ale Consiliului
Europei (Summit-ul de la Viena din 8 ai 9 octombrie 1993).
Cu acest prilej s-a convenit c„ minorit„˛ile na˛ionale, pe
care bulvers„rile istoriei le-au stabilit Ón Europa, trebuie
protejate ∫i respectate, ca o contribu˛ie la pace ∫i
stabilitate. Œn mod special, ∫efii de stat ∫i de guvern au
hot„r‚t elaborarea de angajamente juridice privind
protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale. Anexa nr. II la Declara˛ia
de la Viena con˛ine urm„toarele instruc˛iuni pentru
Comitetul Mini∫trilor:
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— s„ elaboreze, Ón timp c‚t mai scurt, o Conven˛iecadru care s„ specifice principiile pe care statele
contractante se angajeaz„ s„ le respecte Ón vederea
asigur„rii protec˛iei minorit„˛ilor na˛ionale. Acest
instrument s„ fie, de asemenea, deschis spre semnare
statelor care nu sunt membre;
— s„ Ónceap„ activitatea de elaborare a unui protocol
care s„ completeze Conven˛ia European„ a Drepturilor
Omului Ón domeniul cultural, prin dispozi˛ii care s„
garanteze drepturi individuale, Ón special pentru
persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale.
6. La 4 noiembrie 1993, Comitetul Mini∫trilor a creat
un Comitet Ad-Hoc pentru Protec˛ia Minorit„˛ilor
Na˛ionale (CAHMIN). Mandatul s„u reflect„ deciziile
adoptate la Viena. Comitetul, alc„tuit din exper˛i din
statele membre ale Consiliului Europei, ∫i-a Ónceput
activitatea la sf‚r∫itul lunii ianuarie 1994, cu participarea
reprezentan˛ilor C.D.D.O., ai Consiliului pentru Cooperare
Cultural„ (C.D.C.C.), ai Comitetului Director pentru MassMedia (C.D.M.M.) ∫i ai Comisiei Europene pentru
Democra˛ie prin Drept. Au participat, de asemenea, ca
observatori, Œnaltul Comisar C.S.C.E. pentru Minorit„˛i
Na˛ionale ∫i Comisia Comunit„˛ilor Europene.
7. La 15 aprilie 1994 CAHMIN a Ónaintat un raport
interimar Comitetului Mini∫trilor, care a fost, apoi,
comunicat Adun„rii Parlamentare (Doc. 7109). La cea de-a
94-a sesiune din luna mai 1994, Comitetul Mini∫trilor ∫i-a
exprimat satisfac˛ia pentru progresul ob˛inut potrivit
mandatului decurg‚nd din Declara˛ia de la Viena.
8. Un anumit num„r de prevederi ale Conven˛ieicadru, necesit‚nd un arbitraj politic, precum ∫i cele
referitoare la monitorizarea aplic„rii au fost redactate de
Comitetul Mini∫trilor (∫edin˛a nr. 517 bis a Delega˛ilor
mini∫trilor din 7 octombrie 1994).
9. La reuniunea sa din 10—14 octombrie 1994,
CAHMIN a decis s„ Ónainteze proiectul Conven˛iei-cadru
Comitetului Mini∫trilor, care a adoptat textul la a 95-a
sesiune ministerial„ din 10 noiembrie 1994. Conven˛iacadru a fost deschis„ spre semnare c„tre statele membre
ale Consiliului Europei.
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Considera˛ii generale
Obiectivele Conven˛iei-cadru
10. Conven˛ia-cadru reprezint„ primul instrument
multilateral obligatoriu juridic consacrat protec˛iei
minorit„˛ilor na˛ionale Ón general. Obiectivul s„u este
acela de a specifica principiile juridice pe care statele se
angajeaz„ s„ le respecte Ón vederea asigur„rii protec˛iei
minorit„˛ilor na˛ionale. Consiliul Europei a r„spuns, prin
aceasta, apelului din Declara˛ia de la Viena (anexa nr. II)
pentru transformarea, Ón cea mai larg„ m„sur„ posibil„, a
angajamentelor politice, adoptate de Conferin˛a pentru
Securitate ∫i Cooperare Ón Europa (C.S.C.E.), Ón obliga˛ii
juridice.
Abord„ri ∫i concepte fundamentale
11. Datorit„ gamei de situa˛ii ∫i probleme diferite care
se cer solu˛ionate, s-a optat pentru o Conven˛ie-cadru,
con˛in‚nd mai ales prevederi de tip programatic, fix‚nd
obiective pe care p„r˛ile se angajeaz„ s„ le urm„reasc„.
Aceste prevederi, care nu vor fi direct aplicabile, las„
statelor interesate o anumit„ m„sur„ discre˛ionar„ Ón
implementarea obiectivelor pe care acestea s-au angajat s„
le ating„, permi˛‚ndu-le astfel s„ ia Ón considerare
condi˛iile specifice.
12. Trebuie, deopotriv„, semnalat faptul c„ nici o
defini˛ie a no˛iunii de minoritate na˛ional„ nu este
con˛inut„ Ón Conven˛ia-cadru. S-a decis s„ se adopte o
abordare pragmatic„, bazat„ pe recunoa∫terea faptului c„,
Ón acest stadiu, este imposibil s„ se ajung„ la o defini˛ie
apt„ s„ Óntruneasc„ sprijinul general al tuturor statelor
membre ale Consiliului Europei.
13. Implementarea principiilor enun˛ate Ón prezenta
Conven˛ie-cadru se va face prin legisla˛ia na˛ional„ ∫i
politici guvernamentale corespunz„toare. Ea nu implic„
recunoa∫terea drepturilor colective. Accentul este pus pe
protec˛ia persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale,
care Ó∫i pot exercita drepturile Ón mod individual ∫i Ón
comun cu al˛ii (vezi art. 3 paragraful 2). Œn aceast„
privin˛„, Conven˛ia-cadru urmeaz„ abordarea textelor
adoptate de alte organiza˛ii interna˛ionale.
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Structura Conven˛iei-cadru
14. Œn afara preambulului, Conven˛ia-cadru con˛ine o
parte operativ„, Ómp„r˛it„ Ón cinci titluri.
15. Titlul I con˛ine prevederi care stipuleaz„, de o
manier„ general„, anumite principii fundamentale, care
pot servi la elucidarea celorlalte dispozi˛ii substan˛iale din
Conven˛ia-cadru.
16. Titlul II con˛ine un catalog de principii specifice.
17. Titlul III con˛ine prevederi referitoare la
monitorizarea implement„rii Conven˛iei-cadru.
18. Titlul IV con˛ine diverse prevederi referitoare la
interpretarea ∫i aplicarea Conven˛iei-cadru.
19. Titlul V con˛ine clauzele finale, bazate pe clauzele
finale-model pentru conven˛iile ∫i acordurile Óncheiate Ón
cadrul Consiliului Europei.

Comentariu asupra prevederilor
Conven˛iei-cadru
PRE AM B UL
20. Preambulul enun˛„ ra˛iunile pentru elaborarea
prezentei Conven˛ii-cadru ∫i explic„ unele preocup„ri de
baz„ ale autorilor s„i. Cuvintele introductive indic„ deja c„
acest instrument poate fi semnat ∫i ratificat de statele care
nu sunt membre ale Consiliului Europei (vezi art. 27).
21. Preambulul se refer„ la obiectivul statutar al
Consiliului Europei ∫i la una dintre metodele prin care
acest obiectiv trebuie urm„rit: salvgardarea ∫i dezvoltarea
drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale.
22. Se face, de asemenea, referire la Declara˛ia de la
Viena a ∫efilor de stat ∫i de guvern ai statelor membre ale
Consiliului Europei, document care a pus bazele prezentei
Conven˛ii-cadru (vezi ∫i paragraful 5 de mai sus). Œn fapt,
textul preambulului se inspir„, Óntr-o larg„ m„sur„, din
declara˛ie, Ón special din anexa nr. II. Acela∫i lucru este
valabil ∫i Ón privin˛a op˛iunii privind angajamentele
incluse Ón titlurile I ∫i II ale Conven˛iei-cadru.
23. Preambulul men˛ioneaz„, de o manier„
neexhaustiv„, trei alte surse de inspira˛ie pentru
con˛inutul Conven˛iei-cadru: Conven˛ia European„ a
Drepturilor Omului (C.E.D.O.) ∫i instrumentele Na˛iunilor
Unite ∫i ale C.S.C.E., care con˛in angajamente referitoare la
protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale.
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24. Preambulul reflect„ preocuparea Consiliului Europei
∫i a statelor membre ale acestuia fa˛„ de punerea Ón pericol
a existen˛ei minorit„˛ilor na˛ionale ∫i se inspir„ din art. 1
paragraful 1 al Declara˛iei Na˛iunilor Unite asupra
drepturilor persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
sau etnice, religioase ∫i lingvistice (Rezolu˛ia nr. 47/135
adoptat„ de Adunarea General„ la 18 decembrie 1992).
25. Deoarece Conven˛ia-cadru este deopotriv„ deschis„
statelor care nu sunt membre ale Consiliului Europei ∫i Ón
vederea asigur„rii unei abord„ri complete, s-a decis
includerea anumitor principii din care decurg drepturi ∫i
libert„˛i deja garantate Ón C.E.D.O. ∫i Ón protocoalele sale
adi˛ionale (vezi, de asemenea, Ón leg„tur„ cu aceasta,
art. 23 din Conven˛ia-cadru).
26. Referirea la conven˛iile ∫i declara˛iile Na˛iunilor
Unite reaminte∫te lucr„rile Óntreprinse pe plan universal, de
pild„ Ón cadrul Pactului referitor la drepturile civile ∫i
politice (art. 27) ∫i Ón Declara˛ia asupra drepturilor
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale sau etnice,
religioase ∫i lingvistice. Cu toate acestea, respectiva referin˛„
nu se extinde cu privire la vreo defini˛ie a unei minorit„˛i
na˛ionale, care ar putea fi con˛inut„ Ón aceste texte.
27. Referirea la angajamentele C.S.C.E. pertinente
reflect„ dorin˛a exprimat„ Ón anexa nr. II la Declara˛ia de
la Viena de a determina Consiliul Europei s„ se angajeze
s„ transforme, Ón m„sura cea mai larg„ posibil„, aceste
angajamente politice Ón obliga˛ii juridice. Documentul de
la Copenhaga, Ón special, a furnizat orient„ri pentru
redactarea Conven˛iei-cadru.
28. Penultimul paragraf din preambul enun˛„
principalul obiectiv al Conven˛iei-cadru: asigurarea
protec˛iei efective a minorit„˛ilor na˛ionale ∫i a drepturilor
persoanelor apar˛in‚nd acestor minorit„˛i. El subliniaz„,
de asemenea, faptul c„ protec˛ia efectiv„ trebuie asigurat„
Ón cadrul statului de drept, respect‚ndu-se integritatea
teritorial„ ∫i suveranitatea na˛ional„ a statelor.
29. Scopul paragrafului ultim este de a indica faptul c„
dispozi˛iile prezentei Conven˛ii-cadru nu sunt direct
aplicabile. Acesta nu vizeaz„ dreptul ∫i practica p„r˛ilor Ón
materie de Óncorporare a tratatelor interna˛ionale Ón
ordinea juridic„ intern„.
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TITLUL I
ARTICOLUL 1

30. Scopul principal al art. 1 este acela de a specifica
c„ protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale, care formeaz„ o parte
integrant„ a protec˛iei drepturilor omului, nu intr„ Ón
domeniul rezervat al statelor. Precizarea c„ aceast„
protec˛ie îface parte integrant„ din protec˛ia
interna˛ional„ a drepturilor omului“ nu confer„ Ón nici un
fel vreo competen˛„ de interpretare a prezentei Conven˛iicadru organelor instituite prin C.E.D.O.
31. Articolul se refer„ la protec˛ia minorit„˛ilor
na˛ionale ca atare ∫i la drepturile ∫i libert„˛ile persoanelor
apar˛in‚nd unor astfel de minorit„˛i. Aceast„ distinc˛ie ∫i
diferen˛„ Ón formulare indic„ Ón mod clar faptul c„ nu se
are Ón vedere recunoa∫terea de drepturi colective
minorit„˛ilor na˛ionale (vezi, de asemenea, comentariul la
art. 3). P„r˛ile recunosc, totu∫i, faptul c„ protec˛ia unei
minorit„˛i na˛ionale poate fi ob˛inut„ prin protec˛ia
drepturilor persoanelor apar˛in‚nd unei astfel de
minorit„˛i.
ARTICOLUL 2

32. Acest articol enun˛„ un set de principii guvern‚nd
aplicarea Conven˛iei-cadru. El se inspir„, Óntre altele, din
Declara˛ia Na˛iunilor Unite asupra principiilor de drept
interna˛ional privind rela˛iile amicale ∫i cooperarea dintre
state, conform Cartei Na˛iunilor Unite (Rezolu˛ia Adun„rii
Generale nr. 2625 (XXV) din 24 octombrie 1970).
Principiile men˛ionate Ón aceast„ prevedere au o natur„
general„, dar au relevan˛„ aparte pentru domeniul
acoperit de Conven˛ia-cadru.
ARTICOLUL 3

Acest articol con˛ine dou„ principii distincte, dar
legate Óntre ele, prev„zute Ón dou„ paragrafe distincte.
Paragraful 1

34. Paragraful 1 garanteaz„, Ón primul r‚nd, oric„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale libertatea
s„ aleag„ dac„ s„ fie tratat„ sau nu ca atare. Aceast„
dispozi˛ie las„ fiec„rei asemenea persoane op˛iunea de a
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decide dac„ dore∫te sau nu s„ beneficieze de protec˛ia
decurg‚nd din principiile Conven˛iei-cadru.
35. Acest paragraf nu implic„ dreptul vreunui individ
de a alege arbitrar s„ apar˛in„ oric„rei minorit„˛i
na˛ionale. Alegerea subiectiv„ a individului este
inseparabil legat„ de criterii obiective, relevante pentru
identitatea persoanei.
36. Paragraful 1 prevede, Ón plus, c„ nici un dezavantaj
nu trebuie s„ rezulte din libera op˛iune pe care o
garanteaz„, ori din exerci˛iul drepturilor legate de aceasta.
Aceast„ prevedere are drept obiectiv s„ asigure c„
beneficiul libert„˛ii de alegere nu va face nici obiectul
unor atingeri indirecte.
Paragraful 2

37. Paragraful 2 prevede c„ drepturile ∫i libert„˛ile
decurg‚nd din principiile Conven˛iei-cadru pot fi exercitate
individual sau Ón comun cu al˛ii. El recunoa∫te, astfel,
posibilitatea exercit„rii Ón comun a acelor drepturi ∫i
libert„˛i, ceea ce este distinct de no˛iunea de drepturi
colective. Termenul al˛ii trebuie Ón˛eles Ón cel mai larg sens
posibil, incluz‚nd persoane apar˛in‚nd aceleia∫i minorit„˛i
na˛ionale, altei minorit„˛i na˛ionale ori majorit„˛ii.

TITLUL II
ARTICOLUL 4

38. Scopul acestui articol este s„ asigure aplicabilitatea
principiilor egalit„˛ii ∫i nediscrimin„rii pentru persoanele
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. Dispozi˛iile acestui articol
trebuie interpretate Ón contextul prezentei Conven˛ii-cadru.
Paragrafele 1 ∫i 2

39. Paragraful 1 exprim„ de manier„ clasic„ cele dou„
principii. Paragraful 2 subliniaz„ c„ promovarea egalit„˛ii
depline ∫i efective Óntre persoanele apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale ∫i cele apar˛in‚nd majorit„˛ii poate
impune adoptarea, de c„tre p„r˛i, de m„suri speciale, care
˛in seama de condi˛iile specifice persoanelor respective.
Astfel de m„suri trebuie s„ fie adecvate, adic„ s„ fie Ón
conformitate cu principiul propor˛ionalit„˛ii, pentru a
evita Ónc„lcarea drepturilor altora, precum ∫i
discriminarea altora. Acest principiu impune, printre alte
lucruri, ca aceste m„suri s„ nu fie extinse, Ón timp ∫i sfer„
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de aplicare, dincolo de ceea ce este necesar Ón vederea
realiz„rii obiectivului egalit„˛ii depline ∫i efective.
40. Nici o prevedere distinct„, care s„ trateze Ón mod
special principiul ∫anselor egale, nu a fost inclus„ Ón
Conven˛ia-cadru. O astfel de includere nu a fost considerat„
necesar„, din moment ce principiul este deja implicat Ón
paragraful 2 al acestui articol. Dat fiind principiul
nediscrimin„rii enun˛at Ón paragraful 1, aceea∫i abordare a
fost considerat„ valabil„ ∫i pentru libertatea de mi∫care.
Paragraful 3

41. Scopul paragrafului 3 este acela de a exprima clar
faptul c„ m„surile la care se face referire Ón paragraful 2
nu trebuie considerate ca aduc‚nd atingere principiilor
egalit„˛ii ∫i nediscrimin„rii. Obiectivul s„u este de a
asigura persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
egalitatea efectiv„ cu persoanele apar˛in‚nd majorit„˛ii.
ARTICOLUL 5

42. Acest articol vizeaz„, Ón esen˛„, s„ asigure c„
persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale pot s„-∫i
men˛in„ ∫i s„-∫i dezvolte cultura lor ∫i pot s„-∫i p„streze
identitatea.
Paragraful 1

43. Paragraful 1 con˛ine o obliga˛ie de a promova
condi˛iile necesare Ón aceast„ privin˛„. El enumer„
elemente esen˛iale pentru identitatea unei minorit„˛i
na˛ionale. Aceast„ dispozi˛ie nu implic„ faptul c„ orice
diferen˛„ etnic„, cultural„, lingvistic„ ori religioas„ conduce
Ón mod necesar la crearea de minorit„˛i na˛ionale (vezi, sub
acest aspect, Raportul Ónt‚lnirii la nivel de exper˛i de la
Geneva, din 1991, sec˛iunea a II-a, paragraful 4).
44. Referin˛a la tradi˛ii nu implic„ aprobarea ori
acceptarea unor practici contrare dreptului na˛ional sau
standardelor interna˛ionale. Practicile tradi˛ionale Ó∫i
g„sesc limitele Ón exigen˛ele ordinii publice.
Paragraful 2

45. Scopul paragrafului 2 este acela de a proteja
persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale Ómpotriva
asimil„rii contrare voin˛ei lor. Acesta nu interzice
asimilarea voluntar„.
46. Paragraful 2 nu Ómpiedic„ p„r˛ile s„ adopte m„suri
Ón cadrul politicii lor generale de integrare. El recunoa∫te,
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astfel, importan˛a coeziunii sociale ∫i reflect„ dorin˛a,
exprimat„ Ón preambul, de a vedea Ón diversitatea
cultural„ o surs„, ca ∫i un factor, nu de divizare, ci de
Ómbog„˛ire a fiec„rei societ„˛i.
ARTICOLUL 6

47. Acest articol este expresia preocup„rilor afirmate Ón
anexa nr. III la Declara˛ia de la Viena (Declara˛ia ∫i Planul
de ac˛iune asupra combaterii rasismului, xenofobiei,
antisemitismului ∫i intoleran˛ei).
Paragraful 1

48. Paragraful 1 subliniaz„ spiritul de toleran˛„ ∫i
dialogul intercultural ∫i indic„ importan˛a promov„rii, de
c„tre p„r˛i, a respectului reciproc, Ón˛elegerii ∫i cooper„rii
Óntre to˛i cei care tr„iesc pe teritoriul lor. Domeniile
educa˛iei, culturii ∫i mediilor de informare sunt
men˛ionate Ón mod special, Óntruc‚t sunt relevante, Ón mod
particular, pentru atingerea acestor obiective.
49. Œn vederea Ónt„ririi coeziunii sociale, obiectivul
acestui paragraf const„, Óntre altele, Ón promovarea toleran˛ei
∫i a dialogului intercultural, prin eliminarea barierelor
dintre persoanele apar˛in‚nd grupurilor etnice, culturale,
lingvistice ∫i religioase, Óncuraj‚ndu-se organiza˛iile ∫i
mi∫c„rile interculturale, care caut„ s„ promoveze respectul ∫i
Ón˛elegerea reciproc„ ∫i s„ integreze aceste persoane Ón
societate, Ón condi˛iile p„str„rii identit„˛ii lor.
Paragraful 2

50. Aceast„ dispozi˛ie se inspir„ din paragraful 40.2 al
Documentului C.S.C.E. de la Copenhaga. Obliga˛ia
respectiv„ vizeaz„ protejarea tuturor persoanelor care pot
fi victime ale amenin˛„rilor ori actelor de discriminare, ale
ostilit„˛ii sau violen˛ei, indiferent de sursa unor astfel de
amenin˛„ri sau acte.
ARTICOLUL 7

51. Scopul acestui articol este s„ garanteze respectul
pentru dreptul oric„rei persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i
na˛ionale la libert„˛ile fundamentale acolo men˛ionate.
Aceste libert„˛i au, desigur, natur„ universal„, adic„ ele se
aplic„ tuturor persoanelor, indiferent dac„ apar˛in unei
minorit„˛i na˛ionale sau nu (vezi, de exemplu, dispozi˛iile
corespondente ale art. 9, 10 ∫i 11 din C.E.D.O.), dar ele sunt
Ón mod particular pertinente protec˛iei minorit„˛ilor
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na˛ionale. Pentru no˛iunile mai sus men˛ionate Ón
comentariul asupra preambulului, s-a decis includerea
anumitor angajamente care figureaz„ deja Ón C.E.D.O.
52. Aceast„ prevedere poate implica pentru p„r˛i
anumite obliga˛ii pozitive pentru protejarea libert„˛ilor
men˛ionate Ómpotriva unor Ónc„lc„ri care nu rezult„ din
ac˛iuni ale statului. Posibilitatea ca astfel de obliga˛ii
pozitive s„ decurg„ din C.E.D.O. a fost recunoscut„ de
Curtea European„ a Dreptului Omului.
53. Anumite libert„˛i consacrate Ón art. 7 sunt
dezvoltate Ón art. 8 ∫i 9.
ARTICOLUL 8

54. Acest articol con˛ine reguli mai detaliate pentru
protec˛ia libert„˛ii religioase dec‚t art. 7. El combin„ mai
multe elemente din paragrafele 32.2, 32.3 ∫i 32.6 ale
Documentului C.S.C.E. de la Copenhaga Óntr-o singur„
pozi˛ie. Desigur, aceast„ libertate se aplic„ tuturor
persoanelor ∫i de care trebuie s„ beneficieze ∫i persoanele
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale, conform art. 4. Dat„
fiind importan˛a acestei libert„˛i Ón prezentul context, a
p„rut Ón mod special oportun s„ i se dea o aten˛ie aparte.
ARTICOLUL 9

55. Acest articol con˛ine reguli mai detaliate pentru
protec˛ia libert„˛ii de expresie dec‚t art. 7.
Paragraful 1

56. Prima propozi˛ie a acestui paragraf are drept
model cea de-a doua propozi˛ie a art. 10 paragraful 1 din
C.E.D.O.
De∫i propozi˛ia se refer„ Ón special la libertatea de a
primi ∫i a comunica informa˛ii ∫i idei Ón limba minoritar„,
ea implic„ totodat„ libertatea de a primi ∫i comunica
informa˛ii ∫i idei Ón limba majorit„˛ii sau altele.
57. A doua propozi˛ie a acestui paragraf con˛ine
aranjamentul de a asigura c„, Ón accesul la mijloacele de
informare, nu se vor produce discrimin„ri. Expresia Ón
cadrul sistemului lor legal a fost inserat„ Ón vederea
respect„rii dispozi˛iilor constitu˛ionale care pot limita
m„sura Ón care o parte poate reglementa accesul la
mijloacele de informare.
Paragraful 2

58. Acest paragraf are drept model cea de-a treia
propozi˛ie a art. 10 paragraful 1 din C.E.D.O.
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59. Regimul de autorizare a Óntreprinderilor de radio
sonor, televiziune sau cinema trebuie s„ fie
nediscriminatoriu ∫i s„ fie bazate pe criterii obiective.
Includerea acestor condi˛ii, care nu sunt expres
men˛ionate Ón cea de-a treia propozi˛ie a art. 10 paragraful
1 din C.E.D.O., a fost considerat„ important„ pentru un
instrument destinat s„ protejeze persoanele apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale.
60. Cuvintele radio sonor, care apar deopotriv„ Ón
paragraful 3 al acestui articol, nu figureaz„ Ón fraza
corespondent„ din art. 10 paragraful 1 din C.E.D.O.
Acestea nu fac dec‚t s„ reflecte terminologia modern„ ∫i
nu implic„ nici o diferen˛„ de substan˛„ fa˛„ de art. 10 din
C.E.D.O.
Paragraful 3

61. Prima fraz„ a acestui paragraf, care trateaz„
Ónfiin˛area ∫i utilizarea mijloacelor de informare scris„,
con˛ine un angajament esen˛ialmente negativ, Ón timp ce
fraza a doua, formulat„ de o manier„ mai flexibil„, pune
accentul asupra unei obliga˛ii pozitive Ón domeniul radioului
sonor ∫i al televiziunii (de exemplu, atribuirea de frecven˛e).
Aceast„ distinc˛ie ˛ine de relativa penurie a frecven˛elor
disponibile ∫i de necesitatea reglement„rii Ón domeniul
radiodifuziunii. Nu a fost operat„ o referin˛„ explicit„ la
dreptul persoanelor apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale de
a c„uta fonduri pentru crearea de mijloace de informare,
Óntruc‚t acest drept a fost considerat de la sine Ón˛eles.
Paragraful 4

62. Acest paragraf subliniaz„ necesitatea m„surilor
speciale, destinate at‚t facilit„rii accesului persoanelor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale la mijloacele de
informare, c‚t ∫i promov„rii toleran˛ei ∫i pluralismului
cultural. Expresia m„suri adecvate a fost utilizat„ pentru
ra˛iunile indicate Ón comentariul art. 4 paragraful 2 (vezi
paragraful 39), unde aceasta este, de asemenea,
Óntrebuin˛at„. Acest paragraf completeaz„ angajamentul
care figureaz„ Ón ultima fraz„ a art. 9 paragraful 1.
M„surile vizate prin acest paragraf ar putea consta, de
pild„, de alocarea de fonduri pentru difuzarea de emisiuni
sau producerea de programe trat‚nd probleme care
intereseaz„ minorit„˛ile ∫i/sau de natur„ s„ permit„
dialogul Óntre grupuri, ori s„ Óncurajeze, sub rezerva
principiului independen˛ei editoriale, editorii ∫i
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radiodifuzorii s„ permit„ minorit„˛ilor na˛ionale accesul la
mijloacele lor de informare.
ARTICOLUL 10

Paragraful 1

63. Recunoa∫terea dreptului oric„rei persoane
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale de a folosi liber ∫i
f„r„ ingerin˛„ limba sa minoritar„ este deosebit de
important„. Œntr-adev„r, folosirea limbii minoritare
constituie pentru aceste persoane unul dintre mijloacele
principale pentru afirmarea ∫i p„strarea identit„˛ii. Ea este
deopotriv„ un mijloc de exercitare a libert„˛ii de expresie
pentru aceste persoane. Œn public semnific„, de exemplu,
Óntr-un loc public, Ón exterior, Ón prezen˛a altor persoane,
dar nu vizeaz„, Ón nici un caz, rela˛iile cu autorit„˛ile
publice, care fac obiectul paragrafului 2 al acestei prevederi.
Paragraful 2

64. Aceast„ prevedere nu reglementeaz„ toate rela˛iile
dintre indivizii apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale ∫i
autorit„˛ile publice. Œntr-adev„r, nu sunt vizate dec‚t
autorit„˛ile administrative. Acest din urm„ termen trebuie
totu∫i Ón˛eles Ón sens larg, Ónglob‚nd, de pild„, institu˛ia
ombudsman-ului. ﬁin‚nd seama de posibilele dificult„˛i de
ordin financiar, administrativ, Óndeosebi Ón domeniul
militar ∫i tehnic, legate de folosirea limbii minoritare Ón
raporturile dintre persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale ∫i autorit„˛ile administrative, aceast„ prevedere a
fost formulat„ de o manier„ foarte flexibil„, l„s‚nd p„r˛ilor
o important„ marj„ de apreciere.
65. O dat„ Óntrunite cele dou„ condi˛ii din paragraful 2,
p„r˛ile vor depune eforturi pentru asigurarea, Ón m„sura
posibilului, a folosirii unei limbi minoritare Ón raporturile
cu autorit„˛ile administrative. Existen˛a unei înevoi reale“
se evalueaz„ de c„tre respectivul stat, pe baza unor criterii
obiective. De∫i statele contractante trebuie s„ depun„ toate
eforturile Ón vederea aplic„rii acestui principiu, formularea
Ón m„sura posibilului indic„ faptul c„ diver∫i factori,
Óndeosebi resursele financiare ale p„r˛ii respective, pot fi
lua˛i Ón considerare.
66. Obliga˛iile p„r˛ilor referitoare la folosirea limbilor
minoritare nu afecteaz„, Ón nici un fel, statutul limbii sau
limbilor oficiale ale ˛„rii respective. Mai mult, Conven˛iacadru, Ón mod deliberat, nu define∫te ariile locuite
tradi˛ional sau Ón num„r substan˛ial de persoanele
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apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale. S-a considerat
preferabil„ adoptarea unei formul„ri mai flexibile, care s„
Óng„duie luarea Ón considerare a condi˛iilor particulare
fiec„rei p„r˛i. Termenul locuite… tradi˛ional nu se refer„ la
minorit„˛i istorice, ci numai la acelea care Ónc„ tr„iesc Ón
aceea∫i arie geografic„ (vezi, de asemenea, art. 11
paragraful 3 ∫i art. 14 paragraful 2).
Paragraful 3

67. Acest paragraf se bazeaz„ pe anumite prevederi
con˛inute Ón art. 5 ∫i 6 ale C.E.D.O. El nu dep„∫e∫te
garan˛iile con˛inute Ón aceste articole.
ARTICOLUL 11

Paragraful 1

68. ﬁin‚nd seama de implica˛iile practice ale acestei
obliga˛ii prevederea este formulat„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„
permit„ p„r˛ilor s„ o aplice Ón lumina propriilor
circumstan˛e particulare. De exemplu, p„r˛ile pot folosi
alfabetul limbii lor oficiale pentru scrierea numelui lor
unei persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale Ón
forma sa fonetic„. Persoanele care au fost for˛ate s„
renun˛e la numele lor originar(e) ori al(e) c„ror nume a
(au) fost schimbat(e) prin for˛„ ar trebui s„ aib„ posibilitatea
de a reveni la acesta (acestea), desigur sub rezerva abuzului
de drept ∫i schimb„rilor de nume Ón scopuri frauduloase.
Se Ón˛elege c„ sistemele juridice ale p„r˛ilor vor respecta, Ón
aceast„ privin˛„, principiile interna˛ionale referitoare la
protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale.
Paragraful 2

69. Obliga˛ia din acest paragraf prive∫te dreptul
individului de a expune, îÓn limba sa minoritar„ Ónsemne,
inscrip˛ii ∫i alte informa˛ii cu caracter privat, vizibile
pentru public.“ Aceasta nu exclude, desigur, posibilitatea
de a se cere persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale s„ utilizeze deopotriv„ limba oficial„ ∫i/sau alte
limbi minoritare. Expresia cu caracter privat se refer„ la
tot ceea ce nu are caracter oficial.
Paragraful 3

70. Acest articol vizeaz„ s„ Óncurajeze posibilitatea
utiliz„rii ∫i a limbii minoritare pentru denumirile locale,
pentru denumirile str„zilor ∫i alte indica˛ii topografice
destinate publicului. Statele vor putea aplica aceast„
dispozi˛ie ˛in‚nd seama de condi˛iile lor specifice ∫i de
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sistemul lor juridic, inclusiv, atunci c‚nd este cazul, de
acordurile cu alte state. Œn domeniul acoperit de aceast„
prevedere, se Ón˛elege faptul c„ p„r˛ile nu sunt supuse nici
unui fel de obliga˛ie de a Óncheia acorduri cu alte state. Pe
de alt„ parte, posibilitatea Óncheierii unor astfel de acorduri
nu este exclus„. Este, de asemenea, Ón˛eles c„ natura juridic„
obligatorie a acordurilor existente r„m‚ne neschimbat„.
Aceast„ prevedere nu implic„ nici o recunoa∫tere oficial„ a
denumirilor locale Ón limbile minoritare.
ARTICOLUL 12

71. Acest angajament vizeaz„ s„ promoveze, Óntr-o
perspectiv„ intercultural„ (vezi art. 6 paragraful 1),
cunoa∫terea culturii, a istoriei, a limbii ∫i a religiei,
deopotriv„ ale minorit„˛ilor na˛ionale ∫i ale majorit„˛ii.
Obiectivul este acela de a crea un climat de toleran˛„ ∫i de
dialog, astfel dup„ cum se men˛ioneaz„ Ón preambulul
Conven˛iei-cadru ∫i Ón anexa nr. II la Declara˛ia de la
Viena a ∫efilor de stat ∫i de guvern. Lista con˛inut„ Ón cel
de-al doilea paragraf nu este exhaustiv„, iar cuvintele acces
la manuale ∫colare includ publicarea de manuale ∫colare ∫i
achizi˛ionarea lor din alte ˛„ri. Angajamentul de
promovare a egalit„˛ii de ∫anse Ón accesul la educa˛ie, la
toate nivelurile, pentru persoanele apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale reflect„ o preocupare exprimat„ Ón
Declara˛ia de la Viena.
ARTICOLUL 13

Paragraful 1

72. Angajamentul p„r˛ilor de a recunoa∫te persoanelor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale dreptul de a crea ∫i de a
administra propriile institu˛ii private de Ónv„˛„m‚nt ∫i de
formare este formulat sub rezerva sistemului lor educativ,
Ón special a reglement„rii din materia Ónv„˛„m‚ntului
obligatoriu. Institu˛iile vizate Ón acest paragraf vor putea fi
supuse acelora∫i controale ca ∫i celelalte institu˛ii, Ón
special Ón ceea ce prive∫te calitatea Ónv„˛„m‚ntului.
Condi˛iile de Ónv„˛„m‚nt o dat„ Óndeplinite, este important
ca diplomele acordate s„ fie recunoscute oficial. Legisla˛ia
na˛ional„ relevant„ trebuie s„ se bazeze pe criterii obiective
∫i s„ respecte principiul nediscrimin„rii.
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Paragraful 2

73. Exerci˛iul dreptului vizat prin paragraful 1 nu
implic„ nici o obliga˛ie financiar„ Ón sarcina p„r˛ii respective,
dar nici nu exclude posibilitatea unei astfel de contribu˛ii.
ARTICOLUL 14

Paragraful 1

74. Angajamentul p„r˛ilor de a recunoa∫te oric„rei
persoane apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale dreptul de a
Ónv„˛a limba sa minoritar„ prive∫te unul dintre principalele
mijloace prin care aceste persoane Ó∫i pot afirma ∫i p„stra
identitatea. Acest drept nu comport„ nici un fel de excep˛ie.
F„r„ a se aduce atingere principiilor men˛ionate Ón
paragraful 2, acest paragraf nu implic„ nici o obliga˛ie
pozitiv„, Ón special de natur„ financiar„, pentru stat.
Paragraful 2

75. Aceast„ dispozi˛ie se refer„ la Ónv„˛area limbii
minoritare ∫i la Ónv„˛„m‚ntul Ón aceast„ limb„.
Recunosc‚nd
posibilele
dificult„˛i
financiare,
administrative ∫i tehnice, legate de Ónv„˛area ori educa˛ia
Ón limbile minoritare, aceast„ prevedere a fost formulat„
foarte flexibil, l„s‚nd p„r˛ilor o marj„ important„ de
apreciere. Obliga˛ia de a face eforturi pentru a asigura
Ónv„˛area ori educa˛ia Ón limbile minoritare este supus„
mai multor condi˛ii; Ón special, trebuie s„ existe o îcerere
suficient„“ din partea persoanelor apar˛in‚nd respectivelor
minorit„˛i na˛ionale. Formularea Ón m„sura posibilului
indic„ faptul c„ o astfel de educa˛ie depinde de resursele
de care dispune parte interesat„.
76. Textul evit„ Ón mod deliberat s„ defineasc„
termenul de cerere suficient„, ceea ce reprezint„ o
formulare flexibil„, permi˛‚nd p„r˛ilor s„ ˛in„ seama de
condi˛iile particulare ale ˛„rilor lor. P„r˛ile au latitudinea
de a alege mijloacele ∫i aranjamentele pentru asigurarea
unei astfel de educa˛ii, ˛in‚nd seama de particularit„˛ile
sistemului lor educa˛ional.
77. Alternativele la care se refer„ acest paragraf
î…posibilit„˛ile corespunz„toare de Ónv„˛are a limbii lor
minoritare ori de a primi o educa˛ie Ón aceast„ limb„“ nu
se exclud reciproc. Chiar dac„ art. 14 paragraful 2 nu
oblig„ statele s„ le Ónf„ptuiasc„ pe ambele, formularea nu
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Ómpiedic„ statele p„r˛i s„ asigure at‚t Ónv„˛area limbii
minoritare, c‚t ∫i educa˛ia Ón limba minoritar„. Educa˛ia
bilingv„ poate reprezenta unul dintre mijloacele de
realizare a obiectivului urm„rit prin aceast„ prevedere.
Obliga˛ia decurg‚nd din aceast„ dispozi˛ie ar putea fi
extins„ la educa˛ia pre∫colar„.
Paragraful 3

78. Posibilit„˛ile de predare a limbii minoritare sau de
primire a unei educa˛ii Ón aceast„ limb„ nu aduc atingere
Ónv„˛„rii limbii oficiale, ori educa˛iei Ón aceast„ limb„.
Œntr-adev„r, cunoa∫terea limbii oficiale constituie un
factor al coeziunii ∫i integr„rii sociale.
79. Statele Ón care exist„ mai mult dec‚t o limb„
oficial„ vor reglementa problemele specifice pe care
aplicarea acestei dispozi˛ii le va antrena.
ARTICOLUL 15

80. Acest articol solicit„ p„r˛ilor s„ creeze condi˛iile
necesare efectivei particip„ri a persoanelor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale la via˛a cultural„, social„ ∫i
economic„ ∫i la treburile publice, Ón special la acelea care
le privesc direct. El are drept obiectiv primordial s„
Óncurajeze egalitatea real„ Óntre persoanele apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale ∫i cele care fac parte din
majoritate. Œn vederea cre„rii condi˛iilor necesare unei
astfel de particip„ri a persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale, p„r˛ile ar putea promova — Ón cadrul sistemului
lor constitu˛ional —, Óntre altele, urm„toarele m„suri:
— consultarea cu aceste persoane, prin intermediul
unor proceduri corespunz„toare, ∫i, Ón special, prin
intermediul institu˛iilor reprezentative ale acestora, atunci
c‚nd p„r˛ile au Ón vedere adoptarea de m„suri legislative
ori administrative care le-ar putea afecta direct:
— implicarea acestor persoane Ón preg„tirea, aplicarea
∫i evaluarea planurilor ∫i a programelor de dezvoltare
na˛ionale ∫i regionale, care le-ar putea afecta direct;
— elaborarea de studii, Ón cooperare cu aceste
persoane, pentru evaluarea posibilului impact al
activit„˛ilor de dezvoltare proiectate asupra lor;
— participarea efectiv„ a persoanelor apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale la procesele de luare a deciziilor ∫i
la organele alese, la nivel na˛ional ∫i local;
— forme descentralizate ∫i locale de administra˛ie.
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ARTICOLUL 16

81. Scopul acestui articol este acela de a oferi o
protec˛ie Ómpotriva m„surilor care modific„ propor˛iile
popula˛iei din ariile locuite de persoane apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale ∫i care vizeaz„ restr‚ngerea
drepturilor ∫i libert„˛ilor decurg‚nd din prezenta
Conven˛ie-cadru. Exemple de astfel de m„suri ar putea fi
exproprierea, evacuarea ∫i expulz„rile, ori redesenarea
delimit„rilor administrative Ón vederea restr‚ngerii unor
astfel de drepturi ∫i libert„˛i (îgerrymandering“).
82. Articolul interzice numai m„surile care vizeaz„
restr‚ngerea drepturilor ∫i libert„˛ilor decurg‚nd din
prezenta Conven˛ie-cadru. S-a considerat imposibil„
extinderea interdic˛iei pentru m„suri care au drept efect
restr‚ngerea unor astfel de drepturi ∫i libert„˛i, din moment
ce, uneori, astfel de m„suri pot fi pe deplin justificate ∫i
legitime. Un exemplu Ól poate constitui mutarea locuitorilor
unei a∫ez„ri Ón vederea construirii unui baraj.
ARTICOLUL 17

83. Acest articol cuprinde dou„ angajamente
importante pentru men˛inerea ∫i dezvoltarea culturii
persoanelor apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale ∫i pentru
p„strarea identit„˛ii lor (vezi, de asemenea, art. 5
paragraful 1). Primul paragraf trateaz„ dreptul de a stabili
∫i a men˛ine contacte libere ∫i pa∫nice peste frontiere, Ón
timp ce al doilea paragraf protejeaz„ dreptul de a participa
la activit„˛ile organiza˛iilor neguvernamentale (vezi, de
asemenea, Ón aceast„ privin˛„, prevederile referitoare la
libertatea de Óntrunire ∫i asociere din art. 7).
84. Prevederile acestui articol se bazeaz„, Ón bun„
m„sur„, pe paragrafele 32.4 ∫i 32.6 din Documentele
C.S.C.E. de la Copenhaga. Nu a fost considerat„ necesar„
includerea unei prevederi explicite asupra dreptului de a
stabili ∫i a men˛ine contacte Ón„untrul teritoriului unui
stat, apreciindu-se c„ aspectul este corespunz„tor acoperit
prin alte dispozi˛ii din Conven˛ia-cadru, Óndeosebi de
art. 7, Ón ceea ce prive∫te libertatea de Óntrunire ∫i de
asociere.
ARTICOLUL 18

85. Acest articol Óncurajeaz„ p„r˛ile s„ Óncheie, Ón afar„
de instrumentele interna˛ionale deja existente, acolo unde
condi˛iile specifice o justific„, acorduri bilaterale ∫i
819

multilaterale pentru protec˛ia minorit„˛ilor na˛ionale.
Articolul stimuleaz„, de asemenea, cooperarea
transfrontalier„. Dup„ cum se subliniaz„ Ón Declara˛ia de
la Viena ∫i Ón anexa nr. II la aceasta, astfel de acorduri ∫i
cooperarea respectiv„ sunt importante pentru promovarea
toleran˛ei, prosperit„˛ii, stabilit„˛ii ∫i p„cii.
Paragraful 1

86. Acordurile bilaterale ∫i multilaterale vizate prin
acest paragraf ar putea fi Óncheiate, de exemplu, Ón
domeniile culturii, educa˛iei ∫i informa˛iei.
Paragraful 2

87. Acest paragraf indic„ importan˛a cooper„rii
transfrontaliere. Schimbul de informa˛ii ∫i de experien˛„
Óntre state constituie un important instrument pentru
promovarea Ón˛elegerii ∫i Óncrederii reciproce. Œn special,
cooperarea transfrontalier„ prezint„ avantajul de a
permite adaptarea aranjamentelor la dorin˛ele ∫i
trebuin˛ele respectivelor persoane.
ARTICOLUL 19

88. Acest articol prevede posibilitatea limit„rilor,
restric˛iilor sau a derog„rilor. Atunci c‚nd angajamentele
incluse Ón prezenta Conven˛ie-cadru au un echivalent Ón
alte instrumente juridice interna˛ionale, Óndeosebi Ón
C.E.D.O., sunt permise numai limit„rile, restric˛iile ori
derog„rile prev„zute Ón acele instrumente. Atunci c‚nd
angajamentele enun˛ate Ón prezenta Conven˛ie-cadru nu
au un echivalent Ón alte instrumente juridice
interna˛ionale (cum ar fi C.E.D.O.), sunt pertinente
respectivelor angajamente.

TITLUL III
ARTICOLUL 20

89. Persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale li se
cere s„ respecte Constitu˛ia na˛ional„ ∫i legisla˛ia
na˛ional„. Cu toate acestea, Ón mod cert, respectiva referire
la legisla˛ia na˛ional„ nu Óndrept„˛e∫te p„r˛ile s„ ignore
prevederile Conven˛iei-cadru. Persoanele apar˛in‚nd
minorit„˛ilor na˛ionale trebuie, de asemenea, s„ respecte
drepturile altora. Œn aceast„ privin˛„, se poate face referire
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la situa˛iile Ón care persoanele apar˛in‚nd minorit„˛ilor
na˛ionale reprezint„ o minoritate la nivel na˛ional, dar
alc„tuiesc majoritatea Óntr-o anumit„ zon„ a statului.
ARTICOLUL 21

90. Aceast„ dispozi˛ie subliniaz„ importan˛a principiilor
fundamentale ale dreptului interna˛ional ∫i specific„ faptul
c„ protec˛ia persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
trebuie s„ fie conform„ acestor principii.
ARTICOLUL 22

91. Aceast„ prevedere, bazat„ pe art. 60 din C.E.D.O.,
enun˛„ un principiu bine cunoscut. Obiectivul const„ Ón a
asigura persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
beneficiul oric„rei legisla˛ii relevante din domeniul
drepturilor omului, na˛ionale ori interna˛ionale, care le
este mai favorabil„.
ARTICOLUL 23

92. Aceast„ dispozi˛ie trateaz„ despre raportul dintre
Conven˛ia-cadru ∫i Conven˛ia European„ a Drepturilor
Omului, la care se face referire ∫i Ón preambul. Conven˛iacadru nu poate, Ón nici o circumstan˛„, s„ modifice
drepturile ∫i libert„˛ile garantate prin Conven˛ia
European„ a Drepturilor Omului. Pe de alt„ parte,
drepturile ∫i libert„˛ile enun˛ate Ón Conven˛ie-cadru, care
fac obiectul unei prevederi corespondente din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, trebuie interpretate Ón conformitate cu
aceasta din urm„.

TITLUL IV
ARTICOLELE 24—26

93. Œn vederea urm„ririi aplic„rii Conven˛iei-cadru,
Comitetul Mini∫trilor este Óns„rcinat s„ vegheze la
transpunerea Ón practic„ a acesteia de c„tre p„r˛ile
contractante. Comitetul Mini∫trilor va fixa modalit„˛ile de
participare la mecanismul de supraveghere a aplic„rii de
c„tre p„r˛ile care nu sunt membre ale Consiliului Europei.
94. Fiecare parte va transmite Secretarului general, pe
o baz„ periodic„ ∫i ori de c‚te ori Comitetul Mini∫trilor o
solicit„, informa˛ii relevante pentru aplicarea prezentei
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Conven˛ii-cadru. Secretarul general va transmite aceste
informa˛ii Comitetului Mini∫trilor. Totu∫i, primul raport,
al c„rui scop este de a furniza informa˛ii complete asupra
m„surilor legislative ∫i de alt„ natur„ adoptate de c„tre
p„r˛i pentru a pune Ón aplicare angajamentele enun˛ate Ón
Conven˛ia-cadru, trebuie depus Óntr-un interval de un an
de la data intr„rii Ón vigoare a Conven˛iei-cadru Ón privin˛a
respectivei p„r˛i. Scopul rapoartelor ulterioare va fi acela
de completare a informa˛iilor cuprinse Ón primul raport.
95. Œn vederea asigur„rii eficien˛ei urm„rii aplic„rii
Conven˛iei-cadru, se prevede crearea unui comitet
consultativ. Sarcina acestui comitet consultativ va fi aceea
de a asista Comitetul Mini∫trilor Ón evaluarea adecv„rii
m„surilor adoptate de c„tre o parte pentru a pune Ón
aplicare principiilor enun˛ate Ón Conven˛ie-cadru.
96. Comitetul Mini∫trilor este cel care va fixa, Óntr-un
interval de un an de la intrarea Ón vigoare a Conven˛ieicadru, compunerea ∫i procedurile comitetului consultativ,
ai c„rui membri trebuie s„ aib„ o experien˛„ recunoscut„
Ón domeniul protec˛iei minorit„˛ilor na˛ionale.
97. Urm„rirea aplic„rii prezentei Conven˛ii-cadru se va
face, Ón m„sura posibilului, Ón condi˛ii de transparen˛„. Œn
aceast„ privin˛„, ar fi recomandabil„ luarea Ón considerare
a posibilit„˛ii de publicare a rapoartelor ∫i a altor texte
rezultate din aceast„ monitorizare.

TITLUL V
98. Dispozi˛iile finale con˛inute Ón art. 27—32 sunt
fondate pe clauzele finale-model pentru conven˛iile ∫i
acordurile Óncheiate Ón cadrul Consiliului Europei. Nu a
fost inclus nici un articol privind rezervele; rezerve pot fi
formulate Ón m„sura Ón care acestea sunt permise de
dreptul interna˛ional. Cu excep˛ia art. 27 ∫i 29, articolele
din acest titlu nu necesit„ vreun comentariu deosebit.
ARTICOLELE 27 ™I 29

99. Conven˛ia-cadru este deschis„ pentru semnare de
c„tre statele membre ale Consiliului Europei ∫i, la invita˛ia
Comitetului Mini∫trilor, de c„tre alte state. Aceste
prevederi ˛in seama de Declara˛ia de la Viena, potrivit
c„reia Conven˛ia-cadru trebuie s„ fie deschis„ spre
semnare deopotriv„ statelor care nu sunt membre (vezi
anexa nr. II la Declara˛ia de la Viena a Œnt‚lnirii la nivel
Ónalt a Consiliului Europei).
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Seria Tratatelor europene nr. 148

CARTA EUROPEAN√
A LIMBILOR REGIONALE SAU MINORITARE*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale
prezentei Carte,
Consider‚nd c„ scopul Consiliului Europei este
realizarea uniunii mai str‚nse Óntre membrii s„i, Óndeosebi
pentru salvgardarea ∫i promovarea idealurilor ∫i
principiilor care constituie patrimoniul lor comun;
Consider‚nd c„ protec˛ia limbilor regionale sau
minoritare istorice din Europa, dintre care unele risc„, Ón
decursul timpului, s„ dispar„, contribuie la men˛inerea ∫i
dezvoltarea tradi˛iilor ∫i a bog„˛iei culturale a Europei;
Consider‚nd c„ dreptul de a practica o limb„ regional„
sau minoritar„ Ón via˛a privat„ ∫i public„ reprezint„ un
drept imprescriptibil, Ón conformitate cu principiile
cuprinse Ón Pactul interna˛ional relativ la drepturile civile
∫i politice al Na˛iunilor Unite, ∫i Ón conformitate cu spiritul
Conven˛iei pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale a Consiliului Europei;
Lu‚nd Ón considerare activitatea realizat„ Ón cadrul
C.S.C.E. ∫i Ón special Actul final de la Helsinki din 1975 ∫i
documentul reuniunii de la Copenhaga din 1990;
Subliniind valoarea interculturalit„˛ii ∫i a
plurilingvismului, ∫i consider‚nd c„ protec˛ia ∫i
Óncurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie
s„ se fac„ Ón detrimentul limbilor oficiale ∫i a necesit„˛ii
de a le Ónsu∫i;
Con∫tiente de faptul c„ protec˛ia ∫i promovarea
limbilor regionale sau minoritare Ón diferite ˛„ri ∫i regiuni
ale Europei reprezint„ o contribu˛ie important„ la
construirea unei Europe bazat„ pe principiile democra˛iei
* Adoptat„

la Strasbourg la 5 noiembrie 1992. Intr„ Ón vigoare la 1 martie 1998.
Rom‚nia a semnat Carta la 17 iulie 1995.
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∫i ale diversit„˛ii culturale, Ón cadrul suveranit„˛ii
na˛ionale ∫i al integrit„˛ii teritoriale;
ﬁin‚nd seama de condi˛iile specifice ∫i de tradi˛iile
istorice proprii diferitelor regiuni ale statelor Europei;
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

PARTEA I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL 1

Defini˛ii
Œn sensul prezentei Carte:
a. prin expresia îlimbi regionale sau minoritare“ se
Ón˛eleg limbile:
i. folosite Ón mod tradi˛ional Óntr-o anumit„ zon„ a
unui stat de c„tre cet„˛enii acelui stat care constituie un
grup numeric inferior restului popula˛iei statului; ∫i
ii. diferite de limba (-ile) oficial„ (-ale) a (ale) acelui
stat; ea nu include nici dialectele limbii (-ilor) oficiale a
(ale) statului, nici limbile migran˛ilor;
b. prin îzon„ Ón cadrul c„reia o limb„ regional„ sau
minoritar„ este folosit„“ se Ón˛elege aria geografic„ Ón care
aceast„ limb„ reprezint„ modul de exprimare al unui
num„r de persoane justific‚nd adoptarea a diferite m„suri
de protec˛ie ∫i de promovare prev„zute prin prezenta
Cart„;
c. prin îlimbi non-teritoriale“ se Ón˛eleg limbile folosite
de cet„˛enii unui stat care sunt diferite de limba (-ile)
folosit„ (-ite) de restul popula˛iei statului, dar care, de∫i
folosite Ón mod tradi˛ional pe teritoriul statului, nu pot fi
asociate cu o anumit„ arie geografic„ a acestuia.
ARTICOLUL 2

Angajamente
1. Fiecare parte se angajeaz„ s„ aplice prevederile
P„r˛ii a II-a la ansamblul limbilor regionale sau minoritare
folosite pe teritoriul s„u, care corespund defini˛iilor din
articolul 1.
2. Œn ceea ce prive∫te orice limb„ indicat„ Ón momentul
ratific„rii, al accept„rii sau al aprob„rii, Ón conformitate cu
articolul 3, fiecare parte se angajeaz„ s„ aplice un
minimum de treizeci ∫i cinci de paragrafe sau alineate
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selec˛ionate dintre prevederile P„r˛ii a III-a a prezentei
Carte, dintre care cel pu˛in trei selec˛ionate din fiecare din
articolele 8 ∫i 12 ∫i unul din fiecare din articolele 9, 10, 11
∫i 13.
ARTICOLUL 3

Modalit„˛i
1. Fiecare stat contractant trebuie s„ specifice Ón
instrumentul s„u de ratificare, de acceptare sau de
aprobare fiecare limb„ regional„ sau minoritar„, sau
fiecare limb„ oficial„ mai pu˛in r„sp‚ndit„ pe ansamblul
sau pe o parte a teritoriului s„u, la care se aplic„
paragrafele selec˛ionate Ón conformitate cu paragraful 2 al
articolului 2.
2. Orice parte poate, Ón orice moment ulterior, s„
notifice Secretarului general c„ accept„ obliga˛iile
decurg‚nd din prevederile oric„rui alt paragraf al Cartei
care nu fusese specificat Ón instrumentul de ratificare, de
acceptare sau de aprobare, sau c„ va aplica paragraful 1 al
prezentului articol altor limbi regionale sau minoritare
sau altor limbi oficiale mai pu˛in r„sp‚ndite pe ansamblul
sau pe o parte a teritoriului s„u.
3. Angajamentele prev„zute Ón paragraful precedent
vor fi considerate parte integrant„ a ratific„rii, a accept„rii
sau a aprob„rii ∫i vor avea acelea∫i efecte cu Óncepere de la
data notific„rii lor.
ARTICOLUL 4

Regimuri de protec˛ie existente
1. Nici o prevedere a prezentei Carte nu poate fi
interpretat„ ca o limitare sau derogare de la drepturile
garantate prin Conven˛ia european„ a drepturilor omului.
2. Prevederile prezentei Carte nu aduc atingere
prevederilor mai favorabile care reglementeaz„ situa˛ia
limbilor regionale sau minoritare, sau statutul juridic al
persoanelor apar˛in‚nd minorit„˛ilor, existente deja Óntr-un
stat parte sau care sunt prev„zute de acordurile
interna˛ionale bilaterale sau multilaterale pertinente.
ARTICOLUL 5

Obliga˛ii existente
Nici o prevedere a prezentei Carte nu va putea fi
interpretat„ ca implic‚nd dreptul de a angaja o activitate
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sau de a realiza o ac˛iune ce contravine scopurilor Cartei
Na˛iunilor Unite sau altor obliga˛ii de drept interna˛ional,
inclusiv principiul suveranit„˛ii ∫i integrit„˛ii teritoriale a
statelor.
ARTICOLUL 6

Informare
P„r˛ile se angajeaz„ se vegheze ca autorit„˛ile,
organiza˛iile ∫i persoanele interesate s„ fie informate
asupra drepturilor ∫i obliga˛iilor stabilite prin prezenta
Cart„.

PARTEA a II-a
OBIECTIVE ™I PRINCIPII URM√RITE ŒN CONFORMITATE
CU PARAGRAFUL 1 AL ARTICOLULUI 2
ARTICOLUL 7

Obiective ∫i principii
1. Œn ceea ce prive∫te limbile regionale sau minoritare,
Ón zonele Ón care aceste limbi sunt folosite ∫i Ón func˛ie de
situa˛ia fiec„rei limbi, p„r˛ile Ó∫i Óntemeiaz„ politica,
legisla˛ia ∫i practica pe urm„toarele obiective ∫i principii:
a. recunoa∫terea limbilor regionale sau minoritare ca o
expresie a bog„˛iei culturale;
b. respectarea ariei geografice a fiec„rei limbi
regionale sau minoritare, Ón a∫a fel Ónc‚t diviziunile
administrative existente sau noi s„ nu constituie un
obstacol pentru promovarea respectivei limbi regionale
sau minoritare;
c. necesitatea unei ac˛iuni hot„r‚te pentru promovarea
limbilor regionale sau minoritare Ón vederea salvgard„rii
lor;
d. facilitarea ∫i/sau Óncurajarea folosirii oral sau Ón
scris, a limbilor regionale sau minoritare, Ón via˛a public„
sau Ón via˛a privat„;
e. men˛inerea ∫i dezvoltarea rela˛iilor, Ón domeniile
prev„zute Ón prezenta Cart„, Óntre grupurile folosind o
limb„ regional„ sau minoritar„ ∫i alte grupuri ale aceluia∫i
stat ce vorbesc o limb„ practicat„ Óntr-o form„ identic„ sau
apropiat„, ca ∫i stabilirea de rela˛ii culturale cu alte
grupuri din respectivul stat folosind limbi diferite;
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f. stabilirea de forme ∫i mijloace adecvate de predare ∫i
studiere a limbilor regionale sau minoritare, la toate
nivelurile corespunz„toare;
g. stabilirea de mijloace permi˛‚nd celor ce nu vorbesc
o limb„ regional„ sau minoritar„ ∫i care locuiesc Óntr-o
arie unde aceast„ limb„ este folosit„ s„ o Ónve˛e, dac„
doresc acest lucru;
h. promovarea studiilor ∫i a cercet„rilor Ón domeniul
limbilor regionale sau minoritare Ón universit„˛i sau
institu˛ii echivalente;
i. promovarea unor forme corespunz„toare de
schimburi transna˛ionale, Ón domeniile prev„zute de
prezenta Cart„, pentru limbile regionale sau minoritare
folosite Óntr-o form„ identic„ sau apropiat„ Ón dou„ sau
mai multe state.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ elimine, dac„ nu au f„cut-o
deja, orice distinc˛ie, excludere, restric˛ie sau preferin˛„
nejustificat„ relativ„ la folosirea unei limbi regionale sau
minoritare ∫i av‚nd drept scop descurajarea sau punerea
Ón pericol a men˛inerii sau dezvolt„rii acesteia. Adoptarea
de m„suri speciale Ón favoarea limbilor regionale sau
minoritare, destinate s„ promoveze egalitatea Óntre
vorbitorii acestor limbi ∫i restul popula˛iei, sau urm„rind
s„ ˛in„ seama de situa˛iile lor specifice, nu este considerat„
ca un act de discriminare fa˛„ de vorbitorii limbilor mai
r„sp‚ndite.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ promoveze, prin m„suri
corespunz„toare, Ón˛elegerea reciproc„ Óntre toate
grupurile lingvistice ale ˛„rii, Óndeosebi ac˛ion‚nd Ón a∫a
fel Ónc‚t respectul, Ón˛elegerea ∫i toleran˛a fa˛„ de limbile
regionale sau minoritare s„ figureze printre obiectivele
educa˛iei ∫i instruirii desf„∫urate Ón ˛ar„, ∫i s„ Óncurajeze
mijloacele de comunicare Ón mas„ s„ urm„reasc„ acela∫i
obiectiv.
4. Œn determinarea politicii fa˛„ de limbile regionale
sau minoritare, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia Ón considerare
necesit„˛ile ∫i dorin˛ele exprimate de grupurile ce folosesc
aceste limbi. Ele sunt Óncurajate s„ creeze, dac„ este
necesar, organe cu rol constitutiv asupra tuturor
chestiunilor legate de limbile regionale sau minoritare.
5. P„r˛ile se angajeaz„ s„ aplice, mutatis mutandis,
principiile enumerate Ón paragrafele 1—4 de mai sus, la
limbile non-teritoriale. Totu∫i, Ón cazul acestor limbi,
natura ∫i cuprinderea m„surilor ce urmeaz„ a fi luate
pentru a da efect prezentei Carte, vor fi determinate Óntr-o
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manier„ flexibil„, ˛in‚nd seama de necesit„˛i ∫i dorin˛e, ∫i
respect‚nd tradi˛iile ∫i caracteristicile grupurilor care
folosesc limbile respective.

PARTEA a III-a
M√SURI ŒN FAVOAREA FOLOSIRII LIMBILOR
REGIONALE SAU MINORITARE ŒN VIAﬁA PUBLIC√
CE URMEAZ√ A FI ADOPTATE ŒN CONFORMITATE
CU ANGAJAMENTELE ASUMATE ŒN VIRTUTEA
PARAGRAFULUI 2 AL ARTICOLULUI 2
ARTICOLUL 8

Œnv„˛„m‚nt
1. Œn materie de Ónv„˛„m‚nt, p„r˛ile se angajeaz„, Ón
ceea ce prive∫te zonele Ón care sunt folosite astfel de limbi,
Ón func˛ie de situa˛ia fiec„reia dintre aceste limbi ∫i f„r„ a
aduce atingere limbii (-ilor) oficiale a (ale) statului:
a. i. s„ prevad„ desf„∫urarea unei educa˛ii pre∫colare
Ón limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. s„ prevad„ desf„∫urarea unei p„r˛i substan˛iale a
educa˛iei pre∫colare Ón limbile regionale sau minoritare
respective; sau
iii. s„ aplice una din m„surile vizate la punctele i ∫i ii
de mai sus, cel pu˛in elevilor ale c„ror familii o solicit„ ∫i
al c„ror num„r este considerat suficient; sau
iv. dac„ autorit„˛ile publice nu au competen˛e
directe Ón domeniul educa˛iei pre∫colare, s„ favorizeze
∫i/sau Óncurajeze aplicarea m„surilor vizate la punctele i—iii
de mai sus;
b. i. s„ prevad„ desf„∫urarea unui Ónv„˛„m‚nt primar
Ón limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. s„ prevad„ desf„∫urarea unei p„r˛i substan˛iale a
Ónv„˛„m‚ntului primar Ón limbile regionale sau minoritare
respective; sau
iii. s„ prevad„, Ón cadrul Ónv„˛„m‚ntului primar, ca
predarea limbilor regionale sau minoritare respective s„
fac„ parte integrant„ din programa de Ónv„˛„m‚nt; sau
iv. s„ aplice una din m„surile vizate la punctele i—iii
de mai sus, cel pu˛in elevilor ale c„ror familii o solicit„ ∫i
al c„ror num„r este considerat suficient;
c. i. s„ prevad„ desf„∫urarea unui Ónv„˛„m‚nt secundar
Ón limbile regionale sau minoritare respective; sau
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ii. s„ prevad„ desf„∫urarea unui p„r˛i substan˛iale a
Ónv„˛„m‚ntului secundar Ón limbile regionale sau
minoritare respective; sau
iii. s„ prevad„, Ón cadrul Ónv„˛„m‚ntului secundar,
predarea limbilor regionale sau minoritare ca parte
integrant„ a programei de Ónv„˛„m‚nt; sau
iv. s„ aplice una din m„surile vizate la punctele i—iii
de mai sus, cel pu˛in elevilor care o solicit„ — sau, dac„
este cazul, al c„ror familii o solicit„ — Ón num„r considerat
suficient;
d. i. s„ prevad„ desf„∫urarea unui Ónv„˛„m‚nt tehnic ∫i
voca˛ional Ón limbile regionale sau minoritare respective; sau
ii. s„ prevad„ desf„∫urarea unui p„r˛i substan˛iale a
Ónv„˛„m‚ntului tehnic ∫i voca˛ional Ón limbile regionale
sau minoritare respective; sau
iii. s„ prevad„, Ón cadrul educa˛iei tehnice ∫i
voca˛ionale, predarea limbilor regionale sau minoritare
respective, ca parte integrant„ a programei de Ónv„˛„m‚nt; sau
iv. s„ aplice una din m„surile vizate la punctele i—iii
de mai sus cel pu˛in elevilor care o solicit„ — sau, dac„
este cazul, ale c„ror familii o solicit„ — Ón num„r
considerat suficient;
e. i. s„ prevad„ desf„∫urarea unui Ónv„˛„m‚nt
universitar ∫i a altor forme de Ónv„˛„m‚nt superior Ón
limbile regionale sau minoritare; sau
ii. s„ prevad„ studiul acestor limbi, ca disciplin„ a
Ónv„˛„m‚ntului universitar ∫i superior; sau
iii. dac„, Ón temeiul rolului statului Ón raport cu
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior, alineatele i ∫i ii nu pot
fi aplicate, s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ autorizeze crearea unui
Ónv„˛„m‚nt superior Ón limbile regionale sau minoritare
sau a unor modalit„˛i permi˛‚nd studierea acestor limbi Ón
universitate sau Ón alte institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior;
f. i. s„ ia m„suri pentru organizarea de cursuri de
educa˛ie pentru adul˛i sau de educa˛ie permanent„
desf„∫urate Ón principal sau integral Ón limbile regionale
sau minoritare; sau
ii. s„ propun„ aceste limbi ca discipline de educa˛ie
pentru adul˛i ∫i de educa˛ie permanent„; sau
iii. dac„ autorit„˛ile publice nu au competen˛e
directe Ón domeniul educa˛iei adul˛ilor, s„ favorizeze
∫i/sau s„ Óncurajeze predarea acestor limbi Ón cadrul
educa˛iei pentru adul˛i sau al educa˛iei permanente;
g. s„ ia m„suri pentru asigurarea pred„rii istoriei ∫i a
culturii pe care limba regional„ sau minoritar„ le exprim„;
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h. s„ asigure preg„tirea de baz„ ∫i permanent„ a
cadrelor didactice necesare punerii Ón aplicare a acelora
dintre paragrafele de la a. la g. acceptate de parte;
i. s„ creeze unul sau mai multe organe de control
Óns„rcinate s„ urm„reasc„ m„surile adoptate ∫i progresele
realizate Ón direc˛ia instituirii sau a dezvolt„rii pred„rii
limbilor regionale sau minoritare ∫i s„ realizeze asupra
acestor chestiuni rapoarte periodice care vor fi f„cute
publice.
2. Œn materie de Ónv„˛„m‚nt ∫i Ón ceea ce prive∫te
zonele altele dec‚t cele Ón care sunt folosite Ón mod
tradi˛ional limbile regionale sau minoritare, p„r˛ile se
angajeaz„ s„ autorizeze, s„ Óncurajeze ∫i s„ creeze, dac„
num„rul vorbitorilor unei limbi regionale sau minoritare
o justific„, predarea Ón limba regional„ sau minoritar„, sau
predarea acestei limbi la nivelurile de Ónv„˛„m‚nt
corespunz„toare.
ARTICOLUL 9

Justi˛ia
1. P„r˛ile se angajeaz„, Ón ceea ce prive∫te
circumscrip˛iile autorit„˛ilor judiciare Ón care num„rul
persoanelor folosind limbile regionale sau minoritare
justific„ m„surile specificate mai jos, Ón func˛ie de situa˛ia
fiec„reia din aceste limbi, ∫i cu condi˛ia ca utilizarea
posibilit„˛ilor oferite de prezentul paragraf s„ nu fie
considerat„ de c„tre judec„tor ca Ómpiedic‚nd buna
administrare a justi˛iei:
a. Ón cadrul procedurilor penale:
i. s„ prevad„ ca, la cererea uneia din p„r˛i,
tribunalele s„ Ó∫i desf„∫oare procedurile Ón limbile
regionale sau minoritare; ∫i/sau
ii. s„ garanteze acuzatului dreptul de a se exprima
Ón limba regional„ sau minoritar„; ∫i/sau
iii. s„ prevad„ c„ cererile ∫i probele, scrise sau orale,
s„ nu fie considerate ca inadmisibile numai pe motivul c„
sunt formulate Óntr-o limb„ regional„ sau minoritar„;
∫i/sau
iv. s„ administreze Ón aceste limbi regionale sau
minoritare, la cerere, actele Ón leg„tur„ cu procedurile
judiciare, dac„ este necesar prin recurgerea la interpre˛i ∫i
traduceri care s„ nu implice cheltuieli suplimentare
pentru cei interesa˛i;
b. Ón cadrul procedurilor civile:
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i. s„ prevad„ ca, la cererea unei p„r˛i, tribunalele s„
Ó∫i desf„∫oare procedurile Ón limbile regionale sau
minoritare; ∫i/sau
ii. s„ permit„, ca atunci c‚nd o parte la un litigiu
trebuie s„ compar„ personal Ón fa˛a unui tribunal, aceasta
s„ se exprime Ón limba sa regional„ sau minoritar„, f„r„ ca
prin aceasta s„ se expun„ la cheltuieli suplimentare; ∫i/sau
iii. s„ permit„ administrarea de documente ∫i probe
Ón limbile regionale sau minoritare, dac„ este necesar prin
recurgerea la interpre˛i ∫i traduceri;
c. Ón procedurile Ón fa˛a jurisdic˛iilor competente Ón
materie administrativ„;
i. s„ prevad„ ca jurisdic˛iile la cererea unei p„r˛i, s„
conduc„ procedura Óntr-una din limbile regionale sau
minoritare;
ii. s„ permit„, Ón cazul Ón care o parte aflat„ Ón
litigiu trebuie s„ compar„ Ón persoan„ Ón fa˛a unui
tribunal, s„ se exprime Ón limba sa regional„ sau
minoritar„ f„r„ ca pentru aceasta s„ se expun„ la cheltuieli
suplimentare;
iii. s„ permit„ producerea de documente ∫i de probe
Ón limbile regionale sau minoritare; dac„ este necesar se
va recurge la interpre˛i ∫i traduceri.
d. s„ ia m„suri pentru a asigura aplicarea alineatelor
i—iii ale paragrafelor b ∫i c de mai sus ∫i utilizarea
evantual„ de interpre˛i ∫i traduceri, f„r„ ca aceasta s„
atrag„ cheltuieli suplimentare pentru cei interesa˛i.
2. p„r˛ile se angajeaz„:
a. s„ nu conteste validitatea actelor juridice Óntocmite
Ón ˛ar„ numai pe motivul c„ acestea sunt redactate Óntr-o
limb„ regional„ sau minoritar„; sau
b. s„ nu conteste validitatea Óntre p„r˛i, a actelor
juridice Óntocmite Ón ˛ar„ numai pe motivul c„ acestea
sunt redactate Óntr-o limb„ regional„ sau minoritar„, ∫i s„
prevad„ c„ acestea pot fi invocate Ómpotriva unor p„r˛i
ter˛e interesate care nu folosesc respectivele limbi, cu
condi˛ia ca con˛inutul actului (-elor) s„ fie adus la
cuno∫tin˛a acestora de c„tre persoanele care Ól (le) invoc„;
sau
c. s„ nu conteste validitatea, Óntre p„r˛i, a actelor
juridice Óntocmite Ón ˛ar„ numai pe motivul c„ sunt
redactate Óntr-o limb„ regional„ sau minoritar„.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ fac„ accesibile, Ón limbile
regionale sau minoritare, textele legislative na˛ionale cele
mai importante ∫i pe acelea care intereseaz„ Ón mod
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special pe cei ce utilizeaz„ aceste limbi, dac„ aceste texte
nu sunt deja disponibile Ón alt fel.
ARTICOLUL 10

Autorit„˛ile administrative ∫i serviciile publice
Œn circumscrip˛iile administrative ale statului locuite
de un num„r de vorbitori de limbi regionale sau
minoritare, care justific„ m„surile specificate mai jos, ∫i Ón
func˛ie de situa˛ia fiec„rei limbi, p„r˛ile se angajeaz„, Ón
m„sura Ón care este posibil:
a. i. s„ vegheze ca autorit„˛ile administrative s„
utilizeze limbile regionale sau minoritare; sau
ii. s„ vegheze ca func˛ionarii autorit„˛ilor
administrative care asigur„ rela˛ia cu publicul s„
foloseasc„ limbile regionale sau minoritare Ón raporturile
lor cu persoanele care li se adreseaz„ Ón aceste limbi; sau
iii. s„ vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau
minoritare s„ poat„ prezenta cereri orale sau scrise ∫i s„
primeasc„ r„spunsuri Ón aceste limbi; sau
iv. s„ vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau
minoritare s„ poat„ prezenta cereri orale sau scrise Ón
aceste limbi;
v. s„ vegheze ca vorbitorii de limbi regionale sau
minoritare s„ poat„ prezenta ca valabil un document
Óntocmit Ón aceste limbi;
b. s„ pun„ la dispozi˛ie formulare ∫i texte
administrative de uz curent pentru popula˛ie Ón limbile
regionale sau minoritare, sau Ón versiuni bilingve;
c. s„ permit„ autorit„˛ilor administrative s„
Óntocmeasc„ documente Óntr-o limb„ regional„ sau
minoritar„.
2. Œn ceea ce prive∫te autorit„˛ile locale ∫i regionale din
zonele locuite de un num„r de vorbitori de limbi regionale
sau minoritare Ón care se justific„ m„surile specificate mai
jos, p„r˛ile se angajeaz„ s„ permit„ ∫i/sau s„ Óncurajeze:
a. folosirea limbilor regionale sau minoritare Ón cadrul
administra˛iei regionale sau locale;
b. posibilitatea pentru vorbitorii de limbi regionale sau
minoritare de a prezenta cereri orale sau scrise Ón aceste
limbi;
c. publicarea de c„tre autorit„˛ile regionale a textelor
oficiale ∫i Ón limbile regionale sau minoritare;
d. publicarea de c„tre autorit„˛ile locale a textelor
oficiale ∫i Ón limbile regionale sau minoritare;
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e. folosirea de c„tre autorit„˛ile regionale a limbilor
regionale sau minoritare Ón dezbaterile din Consiliile lor,
f„r„ a exclude, totu∫i, folosirea limbii (-ilor) oficiale a (ale)
statului;
f. folosirea de c„tre autorit„˛ile locale a limbilor
regionale sau minoritare Ón dezbaterile din Consiliile lor,
f„r„ a exclude, totu∫i, folosirea limbii (-ilor) oficiale a (ale)
statului;
g. folosirea sau adoptarea, dac„ este cazul al„turi de
denumirea Ón limba (-ile) oficial„ (-ale), a formelor
tradi˛ionale ∫i corecte a toponomiei Ón limbile regionale
sau minoritare.
3. Œn ceea ce prive∫te serviciile publice asigurate de
c„tre autorit„˛ile administrative sau de c„tre alte persoane
care ac˛ioneaz„ Ón cadrul competen˛ei acestora, p„r˛ile
contractante se angajeaz„, Ón zonele Ón care limbile
regionale sau minoritare sunt folosite, Ón func˛ie de
situa˛ia fiec„rei limbi ∫i Ón m„sura Ón care acest lucru este
posibil:
a. s„ vegheze ca limbile regionale sau minoritare s„ fie
folosite Ón cadrul serviciilor publice; sau
b. s„ permit„ vorbitorilor de limbi regionale sau
minoritare s„ formuleze cereri ∫i s„ primeasc„ r„spunsul
Ón aceste limbi; sau
c. s„ permit„ vorbitorilor de limbi regionale sau
minoritare s„ formuleze cereri Ón aceste limbi.
4. Œn vederea aplic„rii dispozi˛iilor paragrafelor 1, 2 ∫i
3 pe care le-au acceptat, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia una sau
mai multe dintre m„surile ce urmeaz„:
a. traducerea sau interpretarea eventual solicitate;
b. alegerea ∫i, dac„ este cazul, formarea unui num„r
suficient de func˛ionari ∫i al˛i agen˛i publici;
c. satisfacerea, Ón m„sura Ón care este posibil a
cererilor agen˛ilor publici care cunosc o limb„ regional„
sau minoritar„ de a fi repartiza˛i Ón zona Ón care aceast„
limb„ este folosit„.
5. P„r˛ile se angajeaz„ s„ permit„, la cererea celor
interesa˛i, folosirea sau adoptarea de patronime Ón limbile
regionale sau minoritare.
ARTICOLUL 11

Mijloace de comunicare
1. P„r˛ile se angajeaz„, pentru vorbitorii limbilor
regionale sau minoritare, Ón zonele Ón care aceste limbi
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sunt folosite, Ón func˛ie de situa˛ia fiec„rei limbi, Ón
m„sura Ón care autorit„˛ile publice au, Ón mod direct sau
indirect, competen˛e, atribu˛ii sau un rol Ón acest
domeniu, cu respectarea principiilor de independen˛„ ∫i
autonomie a mijloacelor de comunicare:
a. Ón m„sura Ón care radioul ∫i televiziunea au
caracterul de servicii publice:
i. s„ asigure crearea cel pu˛in a unei sta˛ii de radio
∫i a unui canal de televiziune Ón limbile regionale sau
minoritare; sau
ii. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze crearea cel pu˛in
a unei sta˛ii de radio ∫i a unui canal de televiziune Ón
limbile regionale sau minoritare; sau
iii. s„ ia m„suri corespunz„toare pentru ca difuzorii
s„ programeze emisiuni Ón limbile regionale sau
minoritare;
b. i. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze crearea cel pu˛in
a unei sta˛ii de radio Ón limbile regionale sau minoritare;
sau
ii. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze emiterea de
programe de radio Ón limbile regionale sau minoritare, Ón
mod periodic;
c. i. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze crearea cel pu˛in a
unui canal de televiziune Ón limbile regionale sau
minoritare; sau
ii. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze difuzarea de
programe de televiziune Ón limbile regionale sau
minoritare, Ón mod periodic;
d. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze realizarea ∫i
difuzarea de produc˛ii audio ∫i audiovizuale Ón limbile
regionale sau minoritare;
e. i. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze crearea ∫i/sau
men˛inerea cel pu˛in a unui organ de pres„ Ón limbile
regionale sau minoritare; sau
ii. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze publicarea de
articole de pres„ Ón limbile regionale sau minoritare, Ón
mod periodic;
f. i. s„ accepte costurile suplimentare ale mijloacelor de
comunicare ce utilizeaz„ limbile regionale sau minoritare,
atunci c‚nd legea prevede o asisten˛„ financiar„, Ón general,
pentru mijloacele de comunicare; sau
ii. s„ extind„ m„surile existente de asisten˛„ financiar„
la produc˛iile audiovizuale Ón limbile regionale sau minoritare;
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g. s„ sprijine formarea jurnali∫tilor ∫i a personalului
pentru mijloacele de comunicare ce utilizeaz„ limbile
regionale sau minoritare.
2. P„r˛ile se angajeaz„ s„ garanteze libertatea de
recep˛ie direct„ a emisiunilor de radio ∫i televiziune ale
˛„rilor vecine realizate Óntr-o limb„ folosit„ Óntr-o form„
identic„ sau apropiat„ de o limb„ regional„ sau minoritar„
∫i s„ nu se opun„ retransmiterii de emisiuni de radio ∫i
televiziune din ˛„rile vecine, realizate Óntr-o astfel de limb„.
Ele se angajeaz„ Ón plus s„ vegheze ca nici o restric˛ie a
libert„˛ii de expresie ∫i a liberei circula˛ii a informa˛iei Óntr-o
limb„ folosit„ Óntr-o form„ identic„ sau apropiat„ de o
limb„ regional„ sau minoritar„, s„ nu fie impus„ presei
scrise. Exercitarea libert„˛ilor men˛ionate mai sus, atr„g‚nd
cu sine obliga˛ii ∫i responsabilit„˛i, poate fi supus„
anumitor formalit„˛i, condi˛ii, restric˛ii sau sanc˛iuni
prev„zute de lege, care constituie m„suri necesare, Óntr-o
societate democratic„, Ón interesul securit„˛ii na˛ionale, al
integrit„˛ii teritoriale sau a siguran˛ei publice, al ap„r„rii
ordinii ∫i al prevenirii crimei, al protec˛iei s„n„t„˛ii sau a
moralei, al protec˛iei reputa˛iei sau a drepturilor altora,
pentru Ómpiedicarea divulg„rii informa˛iilor confiden˛iale,
sau pentru garantarea autorit„˛ii ∫i a impar˛ialit„˛ii puterii
judec„tore∫ti.
3. P„r˛ile se angajeaz„ s„ vegheze ca interesele
vorbitorilor limbilor regionale sau minoritare s„ fie
reprezentate sau luate Ón considerare Ón cadrul structurilor
eventual create, Ón conformitate cu legea, av‚nd ca sarcin„
garantarea libert„˛ii ∫i a pluralit„˛ii mijlocelor de
comunicare.
ARTICOLUL 12

Activit„˛i ∫i facilit„˛i culturale
1. Œn ceea ce prive∫te activit„˛ile ∫i facilit„˛ile culturale —
Ón special biblioteci, videoteci, centre culturale, muzee,
arhive, academii, teatre ∫i cinematografe, precum ∫i
operele literare ∫i produc˛ia cinematografic„, folclorul,
festivalurile, industria cultural„, incluz‚nd Ón special
utilizarea de noi tehnologii — p„r˛ile se angajeaz„, Ón
zonele Ón care aceste limbi sunt folosite ∫i Ón m„sura Ón
care autorit„˛ile publice au competen˛e, puteri sau un rol
Ón acest domeniu:
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a. s„ Óncurajeze formele de exprimare ∫i ini˛iativele
specifice limbilor regionale sau minoritare ∫i s„ favorizeze
diferite mijloace de acces la operele produse Ón aceste
limbi;
b. s„ favorizeze diferitele modalit„˛i de acces Ón alte
limbi la operele produse Ón limbile regionale sau
minoritare, sprijin‚nd ∫i dezvolt‚nd activit„˛ile de
traducere, dublare, post-sincronizare ∫i subtitrare;
c. s„ favorizeze accesul Ón limbile regionale sau
minoritare la operele produse Ón alte limbi, sprijinind ∫i
dezvolt‚nd activit„˛ile de traducere, dublare, post-sincronizare
∫i subtitrare;
d. s„ vegheze ca organismele Óns„rcinate s„ Óntreprind„
∫i s„ sus˛in„ diferite forme de activit„˛i culturale, s„
integreze Óntr-o m„sur„ adecvat„, cunoa∫terea ∫i folosirea
limbilor ∫i culturilor regionale sau minoritare Ón ac˛iune a
c„ror ini˛iativ„ o au, sau pe care le sprijin„;
e. s„ favorizeze punerea la dispozi˛ia organismelor
Óns„rcinate s„ Óntreprind„ sau s„ sus˛in„ activit„˛i
culturale, a unui personal cunosc„tor al limbii regionale
sau minoritare ca ∫i al limbii (-lor) restului popula˛iei;
f. s„ Óncurajeze participarea direct„ a reprezentan˛ilor
limbilor regionale sau minoritare la demersurile de
organizare a facilit„˛ilor ∫i de planificare a activit„˛ilor
culturale;
g. s„ Óncurajeze ∫i/sau s„ faciliteze crearea unuia sau
mai multor organisme Óns„rcinate s„ colecteze, depoziteze
∫i s„ prezinte sau s„ publice operele realizate Ón limbile
regionale sau minoritare;
h. dac„ este necesar, s„ creeze ∫i/sau s„ promoveze ∫i
s„ finan˛eze servicii de traducere ∫i de cercetare
terminologic„, Ón vederea, Ón special, a men˛inerii ∫i
dezvolt„rii Ón fiecare limb„ regional„ sau minoritar„ a
unei terminologii administrative, comerciale, economice,
sociale, tehnologice sau juridice adecvate.
2. Œn ceea ce prive∫te alte zone dec‚t cele Ón care limbile
regionale sau minoritare sunt, Ón mod tradi˛ional, folosite,
p„r˛ile se angajeaz„ s„ autorizeze, s„ Óncurajeze ∫i/sau s„
prevad„, dac„ num„rul vorbitorilor unei limbi regionale sau
minoritare justific„ aceasta, activit„˛i sau facilit„˛i culturale
adecvate, Ón conformitate cu paragraful precedent.
3. P„r˛ile se angajeaz„ ca Ón politica lor cultural„ pe
plan extern s„ acorde un loc corespunz„tor limbilor
regionale sau minoritare ∫i culturii pe care ele o exprim„.
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ARTICOLUL 13

Via˛a economic„ ∫i social„
1. Œn ceea ce prive∫te activit„˛ile economice ∫i sociale,
p„r˛ile se angajeaz„, pentru ansamblul ˛„rii:
a. s„ exclud„ din propria legisla˛ie, orice dispozi˛ie care
interzice sau limiteaz„ Ón mod nejustificat, folosirea limbilor
regionale sau minoritare Ón documentele referitoare la via˛a
economic„ sau social„, ∫i, mai ales, Ón contractele de munc„
∫i Ón documentele tehnice, cum ar fi instruc˛iunile de
utilizare a produselor sau a echipamentelor tehnice;
b. s„ interzic„ introducerea Ón regulamentele interne
ale Óntreprinderilor ∫i Ón actele private a oric„ror clauze ce
exclud sau limiteaz„ folosirea limbilor regionale sau
minoritare, cel pu˛in Óntre vorbitorii aceleia∫i limbi;
c. s„ se opun„ practicilor ce tind s„ descurajeze
folosirea limbilor regionale sau minoritare Ón cadrul
activit„˛ilor economice ∫i sociale;
d. s„ faciliteze ∫i/sau s„ Óncurajeze prin alte mijloace
dec‚t cele vizate Ón alineatul precedent, folosirea limbilor
regionale sau minoritare.
2. Œn domeniul activit„˛ilor economice ∫i sociale,
p„r˛ile se angajeaz„, Ón m„sura Ón care autorit„˛ile publice
sunt competente Ón zona Ón care limbile regionale sau
minoritare sunt folosite, ∫i dac„ acest lucru este posibil:
a. s„ defineasc„, prin reglement„rile financiare ∫i
bancare, modalit„˛ile ce permit, Ón condi˛ii compatibile cu
uzan˛ele comerciale, folosirea limbilor regionale sau
minoritare la redactarea ordinelor de plat„ (C.E.C., cambie
etc.) sau a altor documente financiare sau, dac„ este cazul,
s„ vegheze la ini˛ierea unui astfel de proces;
b. Ón sectoarele economice ∫i sociale aflate direct sub
controlul lor (sectorul public) s„ realizeze ac˛iuni destinate
s„ Óncurajeze folosirea limbilor regionale sau minoritare;
c. s„ vegheze ca institu˛iile sociale cum ar fi spitalele,
c„minele de b„tr‚ni, azilurile s„ ofere posibilitatea de a
primi ∫i de a Óngriji, Ón propria lor limb„, pe vorbitorii
unei limbi regionale sau minoritare, care necesit„ Óngrijiri
din motive de s„n„tate, v‚rst„ sau altele;
d. s„ supravegheze, prin mijloace corespunz„toare, ca
instruc˛iunile de siguran˛„ s„ fie Ónscrise ∫i Ón limbile
regionale sau minoritare;
e. s„ fac„ accesibile Ón limbile regionale sau minoritare
informa˛iile furnizate de autorit„˛ile competente, Ón ceea
ce prive∫te drepturile consumatorilor.
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ARTICOLUL 14

Schimburi transfrontaliere
P„r˛ile se angajeaz„:
a. s„ aplice acordurile bilaterale ∫i multilaterale existente
care le angajeaz„ fa˛„ de statele Ón care aceea∫i limb„ este
folosit„ Óntr-o form„ identic„ sau apropiat„ sau, dac„ este
necesar, s„ depun„ toate eforturile pentru a Óncheia astfel de
acorduri, de natur„ s„ favorizeze contactele Óntre vorbitorii
aceleia∫i limbi din statele respective, Ón domeniile culturii,
Ónv„˛„m‚ntului, informa˛iei, form„rii profesionale ∫i
educa˛iei permanente;
b. Ón interesul limbilor regionale sau minoritare, s„
faciliteze ∫i/sau s„ promoveze cooperarea transfrontalier„, mai
ales Óntre autorit„˛ile regionale sau locale din zonele Ón care
aceea∫i limb„ este folosit„ Óntr-o form„ identic„ sau apropiat„.

PARTEA A IV-A
APLICAREA CARTEI
ARTICOLUL 15

Rapoarte periodice
1. P„r˛ile vor prezenta periodic Secretarului general al
Consiliului Europei, Óntr-o form„ ce urmeaz„ a fi stabilit„
de Comitetul Mini∫trilor, un raport asupra politicii
urm„rite, Ón conformitate cu Partea a II–a a prezentei
Carte ∫i asupra m„surilor luate pentru aplicarea
dispozi˛iilor p„r˛ii a III–a pe care le-au acceptat. Primul
raport trebuie s„ fie prezentat Ón anul imediat urm„tor
intr„rii Ón vigoare a Cartei pentru partea respectiv„, iar
celelalte rapoarte la intervale de trei ani dup„ primul
raport.
2. P„r˛ile vor face publice rapoartele.
ARTICOLUL 16

Examinarea rapoartelor
1. Rapoartele prezentate Secretarului general al
Consiliului Europei, Ón aplicarea articolului 15, vor fi
examinate de un Comitet de exper˛i constituit Ón
conformitate cu articolul 17.
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2. Organismele sau asocia˛iile legal constituite Óntr-una
din p„r˛i vor putea s„ atrag„ aten˛ia Comitetului de
exper˛i asupra problemelor referitoare la angajamentele
asumate de aceast„ parte Ón conformitate cu Partea a III–a
din prezenta Cart„. Dup„ consultarea p„r˛ii interesate,
Comitetul de exper˛i va putea s„ ˛in„ seama de aceste
informa˛ii Ón preg„tirea raportului men˛ionat la paragraful 3
al prezentului articol. Œn plus, aceste organisme sau
asocia˛ii vor putea s„ prezinte declara˛ii privind politica
urm„rit„ de c„tre o parte, Ón conformitate cu Partea a II–a.
3. Pe baza rapoartelor men˛ionate Ón paragraful 1 ∫i a
informa˛iilor men˛ionate Ón paragraful 2, Comitetul de
exper˛i va preg„ti un raport care va fi supus aten˛iei
Comitetului Mini∫trilor. Acest raport va fi Ónso˛it de
observa˛iile pe care p„r˛ile au fost invitate s„ le formuleze
∫i poate fi f„cut public de c„tre Comitetul Mini∫trilor.
4. Raportul men˛ionat Ón paragraful 3 va con˛ine, Ón
special, propunerile Comitetului de exper˛i al Comitetului
Mini∫trilor Ón vederea preg„tirii, dac„ este cazul, a oric„rei
recomand„ri a acestuia c„tre una sau mai multe p„r˛i.
5. Secretarul general al Consiliului Europei va face un
raport bianual detaliat asupra aplic„rii Cartei, c„tre
Adunarea Parlamentar„.
ARTICOLUL 17

Comitetul de exper˛i
1. Comitetul de exper˛i va fi compus dintr-un membru
pentru fiecare parte, desemnat de c„tre Comitetul
Mini∫trilor de pe o list„ de persoane de cea mai Ónalt„
integritate, recunoscute pentru competen˛a lor Ón
domeniul tratat de Cart„, care vor fi propuse de c„tre
partea respectiv„.
2. Membrii Comitetului vor fi numi˛i pentru o perioad„
de 6 ani ∫i mandatul lor va putea fi reÓnnoit.
Dac„ un membru nu-∫i poate Óndeplini mandatul, el va
fi Ónlocuit, Ón conformitate cu procedura prev„zut„ Ón
paragraful 1, iar membrul numit Ón locul s„u va duce la
bun sf‚r∫it mandatul predecesorului s„u.
3. Comitetul de exper˛i va adopta regulamentul s„u
interior. Secretariatul s„u va fi asigurat de c„tre Secretarul
general al Consiliului Europei.
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PARTEA a V–a
DISPOZIﬁII FINALE
ARTICOLUL 18

Prezenta Cart„ este deschis„ spre semnare statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii.
Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului
Europei.
ARTICOLUL 19

1. Prezenta Cart„ va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de trei luni de
la data la care 5 state membre al Consiliului Europei Ó∫i
vor fi exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate prin Cart„,
Ón conformitate cu dispozi˛iile articolului 18.
2. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Cart„, aceasta va
intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de trei luni de la data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare, sau de
aprobare.
ARTICOLUL 20

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Carte,
Comitetul Mini∫trilor al Consiliului Europei va putea
invita orice stat membru al Consiliului Europei s„ adere la
Cart„.
2. Pentru orice stat care ader„, Carta va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului
de aderare la Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 21

1. Orice stat poate, Ón momentul semn„rii sau al
depunerii instrumentului s„u de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare s„ formuleze una sau mai
multe rezerve la paragrafele 2—5 ale articolului 7 din
prezenta Cart„. Nici o alt„ rezerv„ nu este admis„.
2. Orice stat contractant care a formulat o rezerv„ Ón
temeiul paragrafului precedent poate s„ o retrag„ Ón
totalitate sau Ón parte, adres‚nd o notificare Secretarului
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general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efect
la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 22

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezenta Cart„, adres‚nd o notificare Secretarului general
al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va produce efect Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de ∫ase luni de la data
primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 23

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului ∫i oric„rui stat care va
adera la prezenta Cart„:
a. orice semnare;
b. depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c. orice intrare Ón vigoare a prezentei Carte, Ón
conformitate cu articolele 19 ∫i 20;
d. orice notificare primit„, Ón conformitate cu
articolul 3, paragraful 2;
e. orice alt act, notificare sau comunicare av‚nd
leg„tur„ cu prezenta Cart„.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, au semnat prezenta Cart„.
Œncheiat„ la Strasbourg, la 5 noiembrie 1992, Ón
francez„ ∫i Ón englez„, ambele texte fiind egal autentice,
Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón arhivele
Consiliului Europei. Secretarul general va transmite copie
certificat„ fiec„ruia dintre statele membre ale Consiliului
Europei ∫i oric„rui stat invitat s„ adere la prezenta Cart„.
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XIV. CARTA SOCIAL√ EUROPEAN√

Seria Tratatelor europene nr. 163

CARTA SOCIAL√ EUROPEAN√ REVIZUIT√*
PREAMBUL
Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
Consider‚nd c„ obiectivul Consiliului Europei este de
a realiza o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i cu scopul
de a proteja ∫i promova idealurile ∫i principiile care sunt
patrimoniul lor comun ∫i de a favoriza progresul lor
economic ∫i social, Ón special prin ap„rarea ∫i dezvoltarea
drepturilor omului ∫i libert„˛ilor fundamentale.
Consider‚nd c„ prin Conven˛ia european„ pentru
protec˛ia drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
semnat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, ∫i prin Protocoalele
la aceasta statele membre ale Consiliului Europei au
convenit s„ asigure popula˛iilor lor drepturile civile ∫i
politice ∫i libert„˛ile specificate Ón aceste instrumente,
Consider‚nd c„ prin Carta social„ european„, deschis„
Ón vederea semn„rii la Torino la 18 octombrie 1961, ∫i prin
protocoalele adi˛ionale la aceasta statele membre ale
Consiliului Europei au convenit s„ asigure popula˛iilor lor
drepturile sociale specificate Ón aceste instrumente pentru
a ameliora nivelul lor de trai ∫i a promova bun„starea lor
social„,
Reamintind c„ Ón cursul Conferin˛ei ministeriale a
drepturilor omului, desf„∫urat„ la Roma la 5 noiembrie 1990,
a fost subliniat„ necesitatea, pe de o parte, de a prezerva
caracterul indivizibil al tuturor drepturilor omului, fie c„
sunt civile, politice, economice, sociale sau culturale, ∫i, pe
de alt„ parte, de a conferi Cartei sociale europene un nou
impuls,
Hot„r‚te, astfel cum s-a decis pe parcursul Conferin˛ei
ministeriale desf„∫urate la Torino la 21 ∫i 22 octombrie 1992,
*

Adoptat„ la Strasbourg la 3 mai 1996.
Rom‚nia a ratificat Carta prin Legea nr. 74 din 3 mai 1999, publicat„ Ón îMonitorul
Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999.
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s„ actualizeze ∫i s„ adapteze con˛inutul material al Cartei,
pentru a ˛ine seama Ón special de schimb„rile sociale
fundamentale intervenite dup„ adoptarea sa.
Recunosc‚nd avantajul de a Ónscrie Óntr-o Cart„
(revizuit„), destinat„ s„ se substituie treptat Cartei sociale
europene, repturile garantate de Cart„, astfel cum au fost
amendate, drepturile garantate de Protocolul adi˛ional din
1988 ∫i s„ adauge noi drepturi.
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:

PARTEA I
P„r˛ile contractante recunosc ca obiectiv al politicii lor,
a c„rui realizare o vor urm„ri prin toate mijloacele utile
pe plan na˛ional ∫i interna˛ional, atingerea condi˛iilor
specifice pentru asigurarea exercit„rii efective a
urm„toarelor drepturi ∫i principii:
1. orice persoan„ trebuie s„ aib„ posibilitatea de a-∫i
c‚∫tiga existen˛a printr-o munc„ liber Óntreprins„;
2. to˛i lucr„torii au dreptul la condi˛ii de munc„
echitabile;
3. to˛i lucr„torii au dreptul la securitate ∫i igien„ Ón
munc„;
4. to˛i lucr„torii au dreptul la o salarizare echitabil„
care s„ le asigure lor, precum ∫i familiilor lor un nivel de
trai satisf„c„tor;
5. to˛i lucr„torii ∫i patronii au dreptul de a se asocia
liber Ón organiza˛ii na˛ionale sau interna˛ionale pentru
protec˛ia intereselor lor economice ∫i sociale;
6. to˛i lucr„torii ∫i patronii au dreptul de a negocia
colectiv;
7. copiii ∫i tinerii au dreptul la protec˛ie special„
Ómpotriva pericolelor fizice ∫i morale la care sunt expu∫i;
8. lucr„toarele, Ón caz de maternitate, au dreptul la
protec˛ie special„;
9. orice persoan„ are dreptul la mijloace
corespunz„toare de orientare profesional„, Ón vederea
sprijinirii sale Ón alegerea unei profesii adecvate
intereselor ∫i aptitudinilor sale profesionale;
10. orice persoan„ are dreptul la mijloace
corespunz„toare de formare profesional„;
11. orice persoan„ are dreptul de a beneficia de toate
m„surile care Ói permit s„ se bucure de cea mai bun„ stare
de s„n„tate pe care o poate atinge;
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12. to˛i lucr„torii ∫i persoanele aflate Ón Óntre˛inerea
acestora au dreptul la securitate social„;
13. orice persoan„ lipsit„ de resurse suficiente are
dreptul la asisten˛„ social„ ∫i medical„;
14. orice persoan„ are dreptul de a beneficia de
servicii sociale calificate;
15. orice persoan„ handicapat„ are dreptul la
autonomie, la integrare social„ ∫i la participare Ón via˛a
comunit„˛ii;
16. familia, Ón calitate de celul„ fundamental„ a
societ„˛ii, are dreptul la o protec˛ie social„, juridic„ ∫i
economic„ corespunz„toare, Ón vederea asigur„rii deplinei
sale dezvolt„ri;
17. copiii ∫i adolescen˛ii au dreptul la o protec˛ie
social„, juridic„ ∫i economic„ corespunz„toare;
18. cet„˛enii uneia dintre p„r˛ile contractante au
dreptul de a exercita orice activitate lucrativ„ pe teritoriul
unei alte p„r˛i contractante, Ón condi˛ii de egalitate cu
cet„˛enii acesteia din urm„, sub rezerva restric˛iilor
motivate de ra˛iuni serioase cu caracter economic sau
social;
19. lucr„torii migran˛i, cet„˛eni ai uneia dintre p„r˛ile
contractante, ∫i familiile lor au dreptul la protec˛ie ∫i
asisten˛„ pe teritoriul oric„rei alte p„r˛i contractante;
20. lucr„torii au dreptul la egalitate de ∫anse ∫i de
tratament Ón materie de angajare ∫i de profesie, f„r„
discriminare Ón func˛ie de sex;
21. lucr„torii au dreptul de a fi informa˛i ∫i consulta˛i
Ón cadrul Óntreprinderii;
22. lucr„torii au dreptul de a participa la determinarea
∫i ameliorarea condi˛iilor de munc„ ∫i a mediului de
munc„ din cadrul Óntreprinderii;
23. orice persoan„ v‚rstnic„ are dreptul la protec˛ie
social„;
24. to˛i lucr„torii au dreptul la protec˛ie Ón caz de
concediere;
25. to˛i lucr„torii au dreptul la protec˛ia propriilor
crean˛e Ón caz de insolvabilitate a patronului lor;
26. to˛i lucr„torii au dreptul la demnitate Ón munc„;
27. toate persoanele cu responsabilit„˛i familiale, care
sunt angajate sau doresc s„ se angajeze Ón munc„, au
dreptul s„ o fac„ f„r„ a fi supuse discrimin„rilor ∫i, pe c‚t
posibil, f„r„ s„ existe un conflict Óntre responsabilit„˛ile lor
profesionale ∫i familiale;
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28. reprezentan˛ii lucr„torilor din Óntreprindere au
dreptul la protec˛ie Ómpotriva actelor susceptibile s„ le
produc„ prejudicii ∫i trebuie s„ li se acorde facilit„˛i
corespunz„toare pentru a-∫i Óndeplini atribu˛iile;
29. to˛i lucr„torii au dreptul de a fi informa˛i ∫i
consulta˛i Ón procedurile de concediere colectiv„;
30. orice persoan„ are dreptul la protec˛ie Ómpotriva
s„r„ciei ∫i excluderii sociale;
31. orice persoan„ are dreptul la locuin˛„.

PARTEA a II-a
P„r˛ile se angajeaz„ s„ se considere legate, conform
dispozi˛iilor p„r˛ii a III-a, de obliga˛iile ce rezult„ din
articolele ∫i paragrafele urm„toare:
ARTICOLUL 1

Dreptul la munc„
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la munc„,
p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ recunoasc„ drept unul dintre principalele
obiective ∫i responsabilit„˛i realizarea ∫i men˛inerea celui
mai ridicat ∫i stabil nivel posibil de ocupare a for˛ei de
munc„, Ón vederea realiz„rii unei ocup„ri depline;
2. s„ protejeze de o manier„ eficient„ dreptul
lucr„torului de a-∫i c‚∫tiga existen˛a printr-o munc„ liber
Óntreprins„;
3. s„ stabileasc„ sau s„ men˛in„ servicii gratuite de
angajare pentru to˛i lucr„torii;
4. s„ asigure sau s„ favorizeze o orientare, formare ∫i
readaptare profesional„ corespunz„toare.
ARTICOLUL 2

Dreptul la condi˛ii de munc„ echitabile
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
condi˛ii de munc„ echitabile, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ fixeze o durat„ rezonabil„ a muncii zilnice ∫i
s„pt„m‚nale, s„pt„m‚na de lucru trebuind s„ fie redus„
treptat, Ón m„sura Ón care o permit cre∫terea
productivit„˛ii ∫i ceilal˛i factori relevan˛i;
2. s„ prevad„ zile de s„rb„toare pl„tite;
3. s„ asigure acordarea unui concediu anual pl„tit de
minimum 4 s„pt„m‚ni;
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4. s„ elimine riscurile inerente ocupa˛iilor periculoase
sau insalubre ∫i, atunci c‚nd aceste riscuri nu au putut fi
Ónc„ eliminate sau suficient reduse, s„ asigure lucr„torilor
angaja˛i Ón astfel de ocupa˛ii fie o reducere a duratei
muncii, fie concedii suplimentare pl„tite;
5. s„ asigure un repaus suplimentar care s„ coincid„,
Ón m„sura Ón care este posibil, cu ziua s„pt„m‚nii
recunoscut„ ca zi de repaus prin tradi˛ia sau obiceiurile
˛„rii ori ale regiunii;
6. s„ asigure ca lucr„torii s„ fie informa˛i Ón scris, c‚t
mai cur‚nd posibil ∫i Ón nici un caz mai t‚rziu de dou„
luni dup„ angajare, despre aspectele esen˛iale ale
contractului de munc„;
7. s„ asigure ca lucr„torii care desf„∫oar„ o munc„ de
noapte s„ beneficieze de m„suri care ˛in seama de natura
special„ a acestei munci.
ARTICOLUL 3

Dreptul la securitate ∫i la igien„ Ón munc„
Œn vedere asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
securitate ∫i la igien„ Ón munc„, p„r˛ile se angajeaz„, Ón
consultare cu organiza˛iile patronilor ∫i lucr„torilor:
1. s„ defineasc„, s„ pun„ Ón practic„ ∫i s„ reexamineze
periodic o politic„ na˛ional„ coerent„ Ón materie de
securitate, de s„n„tate a lucr„torilor ∫i de mediu de
munc„. Aceast„ politic„ va avea drept obiect primordial
ameliorarea securit„˛ii ∫i igienei profesionale ∫i prevenirea
accidentelor ∫i lez„rii s„n„t„˛ii, care rezult„ din munc„,
sunt legate de munc„ sau survin Ón cursul muncii, Ón
special prin reducerea la minimum a cauzelor riscurilor
inerente mediului de munc„;
2. s„ emit„ regulamente de securitate ∫i igien„;
3. s„ asigure punerea Ón practic„ a m„surilor de
control al aplic„rii acestor regulamente;
4. s„ promoveze instituirea progresiv„ a serviciilor de
s„n„tate Ón munc„ pentru to˛i lucr„torii, cu func˛ii
eminamente preventive ∫i de consiliere.
ARTICOLUL 4

Dreptul la o salarizare echitabil„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
o salarizare echitabil„, p„r˛ile se angajeaz„:
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1. s„ recunoasc„ dreptul lucr„torilor la o salarizare
suficient„, care s„ le asigure acestora, precum ∫i familiilor
lor un nivel de trai decent;
2. s„ recunoasc„ dreptul lucr„torilor la o rat„ majorat„
a salariz„rii pentru orele suplimentare de munc„, cu
excep˛ia unor cazuri speciale;
3. s„ recunoasc„ dreptul lucr„torilor ∫i al lucr„toarelor
la salarizare egal„ pentru munc„ de valoare egal„;
4. s„ recunoasc„ dreptul tuturor lucr„torilor la o
perioad„ de preaviz rezonabil„, Ón cazul Óncet„rii angaj„rii;
5. s„ nu autorizeze re˛inerile din salarii dec‚t Ón
condi˛iile ∫i Ón limitele prescrise de legisla˛ia sau de
reglementarea na˛ional„ ori fixate prin conven˛ii colective
sau prin sentin˛e de arbitraj.
Exercitarea acestor drepturi trebuie s„ fie asigurat„ fie
prin intermediul conven˛iilor colective Óncheiate Ón mod
liber, fie prin metodele legale de fixare a salariilor, fie prin
orice alt„ modalitate adecvat„ condi˛iilor na˛ionale.
ARTICOLUL 5

Dreptul sindical
Œn vederea garant„rii sau promov„rii libert„˛ii
lucr„torilor ∫i a patronilor de a constitui organiza˛ii locale,
na˛ionale sau interna˛ionale pentru protec˛ia intereselor
lor economice ∫i sociale ∫i de a adera la aceste organiza˛ii,
p„r˛ile se angajeaz„ ca legisla˛ia na˛ional„ s„ nu aduc„
atingere ∫i s„ nu fie aplicat„ de o manier„ care s„ aduc„
atingere acestei libert„˛i. M„sura Ón care garan˛iile
prev„zute Ón prezentul articol se vor aplica poli˛iei va fi
determinat„ prin legisla˛ia sau prin reglementarea
na˛ional„. Principiul aplic„rii acestor garan˛ii membrilor
for˛elor armate ∫i m„sura Ón care ele se vor aplica acestei
categorii de persoane sunt, de asemenea, determinate prin
legisla˛ia sau prin reglementarea na˛ional„.
ARTICOLUL 6

Dreptul de negociere colectiv„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului de
negociere colectiv„, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ favorizeze consultarea paritar„ Óntre lucr„tori ∫i
patroni;
2. s„ promoveze, atunci c‚nd este necesar ∫i util,
instituirea procedurilor de negociere voluntar„ Óntre
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patroni sau organiza˛iile patronale, pe de o parte, ∫i
organiza˛iile lucr„torilor, pe de alt„ parte, Ón vederea
reglement„rii condi˛iilor de angajare prin intermediul
conven˛iilor colective;
3. s„ favorizeze instituirea ∫i utilizarea procedurilor
adecvate de conciliere ∫i arbitraj voluntar pentru
reglementarea conflictelor de munc„;
∫i recunosc:
4. dreptul lucr„torilor ∫i al patronilor la ac˛iuni
colective, Ón caz de conflict de interese, inclusiv dreptul la
grev„, sub rezerva obliga˛iilor care ar putea rezulta din
conven˛iile colective Ón vigoare.
ARTICOLUL 7

Dreptul copiilor ∫i al tinerilor la protec˛ie
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
copiilor ∫i al tinerilor la protec˛ie, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ fixeze la 15 ani v‚rsta minim„ de angajare, fiind
totu∫i admise derog„ri pentru copiii angaja˛i Ón munci
u∫oare, determinate, care nu risc„ s„ aduc„ atingere
s„n„t„˛ii, moralit„˛ii sau educa˛iei acestora;
2. s„ fixeze la 18 ani v‚rsta minim„ de angajare pentru
anumite ocupa˛ii determinate, considerate periculoase sau
insalubre;
3. s„ interzic„ angajarea copiilor, care sunt Ónc„ supu∫i
instruc˛iei obligatorii, Ón munci care Ói priveaz„ de
beneficiul deplin al acestei instruc˛ii;
4. s„ limiteze durata muncii lucr„torilor sub 18 ani,
pentru ca aceasta s„ corespund„ exigen˛elor dezvolt„rii lor
∫i, mai ales, nevoilor lor de formare profesional„;
5. s„ recunoasc„ dreptul tinerilor lucr„tori ∫i ucenici la
o salarizare echitabil„ sau la o aloca˛ie corespunz„toare;
6. s„ prevad„ ca orele pe care tinerii le consacr„
form„rii profesionale pe durata timpului normal de
munc„, cu consim˛„m‚ntul patronului, s„ fie considerate
ca fiind incluse Ón ziua de munc„;
7. s„ fixeze la cel pu˛in 4 s„pt„m‚ni durata concediilor
anuale pl„tite ale lucr„torilor sub 18 ani;
8. s„ interzic„ angajarea lucr„torilor sub 18 ani Ón
munci de noapte, cu excep˛ia anumitor locuri de munc„
determinate prin legisla˛ia sau prin reglementarea
na˛ional„;
9. s„ prevad„ ca lucr„torii sub 18 ani, angaja˛i Ón locuri
de munc„ determinate prin legisla˛ia sau prin
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reglementarea na˛ional„, s„ fie supu∫i unui control
medical periodic;
10. s„ asigure o protec˛ie special„ Ómpotriva riscurilor
fizice ∫i morale la care copiii ∫i tinerii sunt expu∫i ∫i, Ón
special, Ómpotriva riscurilor care rezult„, Óntr-o manier„
direct„ sau indirect„, din munca lor.
ARTICOLUL 8

Dreptul lucr„toarelor la protec˛ia maternit„˛ii
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
lucr„toarelor la protec˛ia maternit„˛ii, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ asigure lucr„toarelor, Ónainte ∫i dup„ na∫tere, un
repaus cu o durat„ total„ de cel pu˛in 14 s„pt„m‚ni, fie
prin concediu pl„tit, fie prin presta˛ii adecvate de
securitatea social„ sau prin presta˛ii din fonduri publice;
2. s„ considere ilegal ca un patron s„ anun˛e
concedierea unei femei Ón perioada cuprins„ Óntre
momentul Ón care aceasta a notificat starea sa de
graviditate ∫i Óncheierea concediului s„u de maternitate
sau la o astfel de dat„ Ónc‚t termenul de preaviz s„ expire
Ón cursul acestei perioade;
3. s„ asigure mamelor care Ó∫i al„pteaz„ copiii pauze
suficiente Ón acest scop;
4. s„ reglementeze munca de noapte a femeilor
Óns„rcinate, a femeilor care au n„scut recent sau a celor
care Ó∫i al„pteaz„ copiii;
5. s„ interzic„ angajarea, Ón munci subterane Ón mine
∫i Ón orice alte munci cu caracter periculos, insalubru sau
penibil, a femeilor Óns„rcinate, a femeilor care au n„scut
recent sau a celor care Ó∫i al„pteaz„ copiii ∫i s„ ia m„suri
corespunz„toare pentru protejarea drepturilor acestor
femei Ón materie de angajare.
ARTICOLUL 9

Dreptul la orientare profesional„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
orientare profesional„, p„r˛ile se angajeaz„ s„ asigure sau
s„ promoveze, Ón func˛ie de necesit„˛i, un serviciu care va
sprijini toate persoanele, inclusiv cele handicapate, s„
rezolve problemele referitoare la alegerea unei profesii sau
la avansarea profesional„, ˛in‚nd seama de caracteristicile
individului ∫i de leg„tura dintre acestea ∫i posibilit„˛ile
pie˛ei muncii; acest sprijin trebuie s„ fie asigurat gratuit
at‚t tinerilor, inclusiv copiilor de v‚rst„ ∫colar„, c‚t ∫i
adul˛ilor.
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ARTICOLUL 10

Dreptul la formare profesional„
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la formare
profesional„, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ asigure sau s„ favorizeze, Ón func˛ie de necesit„˛i,
formarea tehnic„ ∫i profesional„ a tuturor persoanelor,
inclusiv a celor handicapate, Ón consultare cu organiza˛iile
profesionale ale lucr„torilor ∫i patronilor, ∫i s„ acorde
mijloacele care s„ permit„ accesul la Ónv„˛„m‚ntul tehnic
superior ∫i la Ónv„˛„m‚ntul universitar numai Ón
conformitate cu criteriul aptitudinii individuale;
2. s„ asigure sau s„ favorizeze un sistem de ucenicie ∫i
alte sisteme de formare a tinerilor la locurile de munc„;
3. s„ asigure sau s„ favorizeze, Ón func˛ie de necesit„˛i:
a) m„suri corespunz„toare ∫i u∫or accesibile, Ón
vederea form„rii lucr„torilor adul˛i;
b) m„suri speciale Ón vederea recalific„rii profesionale
a lucr„torilor adul˛i, necesare ca urmare a evolu˛iei
tehnice sau a unei noi orient„ri a pie˛ei muncii;
4. s„ asigure sau s„ favorizeze, Ón func˛ie de necesit„˛i,
m„suri speciale de recalificare ∫i de reintegrare a
∫omerilor de lung„ durat„;
5. s„ Óncurajeze deplina utilizare a mijloacelor
prev„zute prin m„suri corespunz„toare, cum ar fi:
a) reducerea sau desfiin˛area tuturor taxelor ∫i
cheltuielilor;
b) acordarea unei asisten˛e financiare Ón cazurile
adecvate;
c) includerea Ón programul normal de lucru a timpului
consacrat cursurilor suplimentare de formare, urmate de
un lucr„tor pe durata angaj„rii, la cererea patronului s„u;
d) garantarea, printr-un control corespunz„tor, Ón
consultare cu organiza˛iile profesionale ale lucr„torilor ∫i
patronilor, a eficien˛ei sistemului de ucenicie ∫i a oric„rui
alt sistem de formare pentru tinerii lucr„tori ∫i, la modul
general, a unei protec˛ii adecvate a tinerilor lucr„tori.
ARTICOLUL 11

Dreptul la protec˛ia s„n„t„˛ii
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la protec˛ia
s„n„t„˛ii, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia fie direct, fie Ón
cooperare cu organiza˛iile publice ∫i private m„suri
corespunz„toare, care vizeaz„, Ón special:
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1. s„ elimine, Ón m„sura Ón care este posibil, cauzele
unei s„n„t„˛i deficitare;
2. s„ prevad„ servicii de consultare ∫i de educare Ón
ceea ce prive∫te ameliorarea s„n„t„˛ii ∫i dezvoltarea
sim˛ului responsabilit„˛ii individuale Ón materie de
s„n„tate;
3. s„ previn„, Ón m„sura Ón care este posibil, bolile
epidemice, endemice ∫i alte boli, precum ∫i accidentele.
ARTICOLUL 12

Dreptul la securitate social„
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la securitate
social„, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ stabileasc„ sau s„ men˛in„ un regim de securitate
social„;
2. s„ men˛in„ regimul de securitate social„ la un nivel
satisf„c„tor cel pu˛in egal cu cel necesar pentru ratificarea
Codului european de securitate social„;
3. s„ depun„ eforturi pentru a aduce treptat regimul
de securitate social„ la un nivel mai ridicat;
4. s„ ia m„suri, prin Óncheierea de acorduri bilaterale
sau multilaterale corespunz„toare sau prin alte mijloace ∫i
sub rezerva condi˛iilor stipulate Ón aceste acorduri, pentru
a asigura:
a) egalitatea de tratament Óntre cet„˛enii fiec„rei p„r˛i
∫i cet„˛enii celorlalte p„r˛i, Ón ceea ce prive∫te drepturile
de securitate social„, inclusiv p„strarea avantajelor
acordate de legisla˛iile de securitate social„, indiferent de
deplas„rile pe care persoanele protejate le-ar putea efectua
Óntre teritoriile p„r˛ilor;
b) acordarea, men˛inerea ∫i restabilirea drepturilor de
securitate social„ prin mijloace precum totalizarea
perioadelor de asigurare sau de angajare, Óndeplinite
conform legisla˛iei fiec„reia dintre p„r˛i.
ARTICOLUL 13

Dreptul la asisten˛„ social„ ∫i medical„
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la asisten˛„
social„ ∫i medical„, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ vegheze ca orice persoan„ care nu dispune de
resurse suficiente ∫i care nu este Ón m„sur„ s„ ∫i le
procure prin propriile mijloace sau s„ le primeasc„ dintr-o
alt„ surs„, Ón special prin presta˛ii rezultate dintr-un regim
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de securitate social„, s„ poat„ beneficia de o asisten˛„
corespunz„toare ∫i, Ón caz de boal„, de Óngrijirile impuse
de starea sa;
2. s„ vegheze ca persoanele care beneficiaz„ de o astfel
de asisten˛„ s„ nu sufere, din acest motiv, o reducere a
drepturilor lor politice sau sociale;
3. s„ prevad„ ca fiecare s„ poat„ ob˛ine, prin servicii
competente cu caracter public sau privat, orice sfat ∫i orice
ajutor personal, necesare pentru a preveni, a Óndep„rta sau
a atenua starea de nevoie de ordin personal ∫i de ordin
familial;
4. s„ aplice dispozi˛iile paragrafelor 1—3 ale
prezentului articol, Ón condi˛ii de egalitate cu propriii
cet„˛eni, cet„˛enilor celorlalte p„r˛i care se afl„ Ón mod
legal pe teritoriul acestora, Ón conformitate cu obliga˛iile
pe care p„r˛ile ∫i le asum„ Ón virtutea Conven˛iei europene
de asisten˛„ social„ ∫i medical„, semnat„ la Paris la
11 decembrie 1953.
ARTICOLUL 14

Dreptul de a beneficia de servicii sociale
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului de a
beneficia de servicii sociale, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ Óncurajeze sau s„ organizeze serviciile care
utilizeaz„ metode specifice serviciului social ∫i care
contribuie la bun„starea ∫i la dezvoltarea indivizilor ∫i a
grupurilor Ón cadrul comunit„˛ii, precum ∫i la adaptarea
lor la mediul social;
2. s„ Óncurajeze participarea indivizilor ∫i a
organiza˛iilor benevole sau a altor organiza˛ii la crearea
sau la men˛inerea acestor servicii.
ARTICOLUL 15

Dreptul persoanelor handicapate la autonomie, la
integrare social„ ∫i la participare Ón via˛a comunit„˛ii
Œn vederea garant„rii exercit„rii efective de c„tre
persoanele handicapate, indiferent de v‚rst„, de natura ∫i
de originea handicapului lor, a dreptului la autonomie, la
integrare social„ ∫i la participare Ón via˛a comunit„˛ii,
p„r˛ile se angajeaz„, Ón special:
1. s„ ia m„surile necesare pentru a furniza persoanelor
handicapate o orientare, o educa˛ie ∫i o formare
profesional„ Ón cadrul schemelor generale ori de c‚te ori
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este posibil sau, dac„ nu este posibil, prin intermediul
institu˛iei specializate, publice sau private;
2. s„ favorizeze accesul la angajare al acestor persoane,
prin orice m„sur„ susceptibil„ s„ Óncurajeze patronii s„
angajeze ∫i s„ men˛in„ Ón activitate persoane handicapate
Ón mediul obi∫nuit de munc„ ∫i s„ adapteze condi˛iile de
munc„ la nevoile acestor persoane sau, atunci c‚nd din
cauza handicapului acest lucru nu este posibil, prin
organizarea sau crearea de locuri de munc„ protejate, Ón
func˛ie de gradul de invaliditate. Aceste m„suri pot
justifica, dac„ este cazul, recurgerea la servicii specializate
∫i de Ónso˛ire;
3. s„ favorizeze deplina lor integrare ∫i participare la
via˛a social„, Ón special prin m„suri, inclusiv ajutoare
tehnice, care vizeaz„ dep„∫irea dificult„˛ilor lor de
comunicare ∫i de mobilitate ∫i care s„ le permit„ accesul la
mijloacele de transport, la locuin˛„, la activit„˛i culturale ∫i
la petrecerea timpului liber.
ARTICOLUL 16

Dreptul familiei la protec˛ie social„,
juridic„ ∫i economic„
Œn vederea realiz„rii condi˛iilor de via˛„ indispensabile
dezvolt„rii familiei, celula fundamental„ a societ„˛ii,
p„r˛ile se angajeaz„ s„ promoveze protec˛ia economic„,
juridic„ ∫i social„ a vie˛ii de familie, Ón special prin
intermediul presta˛iilor sociale ∫i familiale, al dispozi˛iilor
fiscale, al Óncuraj„rii construc˛iilor de locuin˛e adaptate
nevoilor familiale, al ajutoarelor pentru tinerele familii
sau prin orice alte m„suri corespunz„toare.
ARTICOLUL 17

Dreptul copiilor ∫i al adolescen˛ilor
la protec˛ie social„, juridic„ ∫i economic„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
copiilor ∫i al adolescen˛ilor de a cre∫te Óntr-un mediu
favorabil dezvolt„rii personalit„˛ii lor ∫i a aptitudinilor lor
fizice ∫i mentale, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia fie direct, fie Ón
cooperare cu organiza˛iile publice sau private toate
m„surile necesare ∫i corespunz„toare, care:
1. a) s„ asigure copiilor ∫i adolescen˛ilor, ˛in‚nd seama
de drepturile ∫i de obliga˛iile p„rin˛ilor, Óngrijirile,
asisten˛a, educa˛ia ∫i preg„tirea de care au nevoie, Ón
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special prin crearea sau men˛inerea unor insitu˛ii ori
servicii adecvate ∫i suficiente Ón acest scop;
b) s„ protejeze copiii ∫i adolescen˛ii Ómpotriva
neglijen˛ei, violen˛ei sau exploat„rii;
c) s„ asigure o protec˛ie ∫i un ajutor special din partea
statului pentru copilul sau adolescentul privat temporar
ori definitiv de sprijinul familiei;
2. s„ asigure copiilor ∫i adolescen˛ilor Ónv„˛„m‚nt
primar ∫i secundar gratuit, precum ∫i s„ favorizeze
regularitatea frecven˛ei ∫colare.
ARTICOLUL 18

Dreptul la exercitarea unei activit„˛i
lucrative pe teritoriul celorlalte p„r˛i
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la
exercitarea unei activit„˛i lucrative pe teritoriul oric„rei
alte p„r˛i, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ aplice Óntr-un spirit liberal regulamentele
existente;
2. s„ simplifice formalit„˛ile Ón vigoare ∫i s„ reduc„ sau
s„ desfiin˛eze taxele consulare ∫i alte taxe pl„tibile de c„tre
lucr„torii str„ini sau de c„tre patronii lor;
3. s„ flexibilizeze, Ón mod individual sau colectiv,
reglement„rile care guverneaz„ angajarea lucr„torilor
str„ini;
∫i recunosc:
4. dreptul de ie∫ire al cet„˛enilor lor care doresc s„
exercite o activitate lucrativ„ pe teritoriul celorlalte p„r˛i.
ARTICOLUL 19

Dreptul lucr„torilor migran˛i
∫i al familiilor lor la protec˛ie ∫i asisten˛„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
lucr„torilor migran˛i ∫i al familiilor lor la protec˛ie ∫i
asisten˛„ pe teritoriul oric„rei alte p„r˛i, p„r˛ile se
angajeaz„:
1. s„ men˛in„ sau s„ se asigure c„ exist„ servicii
gratuite corespunz„toare care s„ Ói sprijine pe ace∫ti
lucr„tori ∫i, Ón special, s„ le furnizeze informa˛ii exacte ∫i
s„ ia toate m„surile utile, pe care le permit legisla˛ia ∫i
reglement„rile na˛ionale, Ómpotriva oric„rei propagande
Ón∫el„toare privind emigrarea ∫i imigrarea;
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2. s„ adopte, Ón limitele jurisdic˛iei lor, m„suri
corespunz„toare pentru a facilita plecarea, transportul ∫i
primirea acestor lucr„tori ∫i familiilor lor ∫i pentru a le
asigura, Ón limitele jurisdic˛iei lor, Ón timpul c„l„toriei,
serviciile sanitare ∫i medicale necesare, precum ∫i condi˛ii
bune de igien„;
3. s„ promoveze colaborarea, dup„ caz, dintre serviciile
sociale, publice sau private, din ˛„rile de emigrare ∫i de
imigrare;
4. s„ garanteze lucr„torilor care se g„sesc Ón mod legal
pe teritoriul lor, Ón m„sura Ón care aceste chestiuni sunt
reglementate de legisla˛ie sau de alte prevederi ori sunt
supuse controlului autorit„˛ilor administrative, un
tratament nu mai pu˛in favorabil dec‚t cel acordat
cet„˛enilor lor Ón ceea ce prive∫te urm„toarele aspecte:
a) salarizarea ∫i alte condi˛ii de angajare ∫i de munc„;
b) afilierea la organiza˛ii sindicale ∫i beneficiul
avantajelor oferite de conven˛iile colective;
c) locuin˛a;
5. s„ asigure lucr„torilor care se g„sesc Ón mod legal pe
teritoriul lor un tratament nu mai pu˛in favorabil dec‚t cel
acordat cet„˛enilor lor Ón ceea ce prive∫te impozitele,
taxele ∫i contribu˛iile aferente muncii, Óncasate de la
lucr„tori;
6. s„ faciliteze, pe c‚t posibil, reÓntregirea familiei
lucr„torului migrant, autorizat s„ se stabileasc„ pe
teritoriul s„u;
7. s„ asigure lucr„torilor care se g„sesc Ón mod legal pe
teritoriul lor un tratament nu mai pu˛in favorabil dec‚t cel
acordat cet„˛enilor lor pentru ac˛iunile Ón justi˛ie
referitoare la chestiunile men˛ionate Ón prezentul articol;
8. s„ garanteze lucr„torilor care locuiesc Ón mod legal
pe teritoriul lor c„ nu vor putea fi expulza˛i dec‚t dac„
amenin˛„ securitatea statului sau contravin ordinii publice
sau bunelor moravuri;
9. s„ permit„, Ón cadrul limitelor fixate de legisla˛ie,
transferul tuturor c‚∫tigurilor ∫i al economiilor lucr„torilor
migran˛i, pe care ace∫tia doresc s„ le transfere;
10. s„ extind„ protec˛ia ∫i asisten˛a prev„zute de
prezentul articol asupra lucr„torilor migran˛i care lucreaz„
pe cont propriu, dac„ m„surile respective sunt aplicabile
acestei categorii;
11. s„ favorizeze ∫i s„ faciliteze Ónv„˛area limbii
na˛ionale a statului de primire sau, dac„ sunt mai multe
limbi, a uneia dintre ele, de c„tre lucr„torii migran˛i ∫i
membrii familiilor lor;
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12. s„ favorizeze ∫i s„ faciliteze, Ón m„sura Ón care este
posibil, Ónv„˛area limbii materne a lucr„torului migrant de
c„tre copiii acestuia.
ARTICOLUL 20

Dreptul la egalitate de ∫anse ∫i de tratament Ón materie de
angajare ∫i profesie, f„r„ discriminare Ón func˛ie de sex
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului la egalitate
de ∫anse ∫i de tratament Ón materie de angajare ∫i de
profesie, f„r„ discriminare Ón func˛ia de sex, p„r˛ile se
angajeaz„ s„ recunoasc„ acest drept ∫i s„ ia m„surile
adecvate pentru a asigura ∫i a promova aplicarea sa Ón
urm„toarele domenii:
a) accesul la angajare, protec˛ia Ómpotriva concedierii
∫i reintegrarea profesional„;
b) orientarea ∫i formarea profesional„, recalificarea ∫i
readaptarea profesional„;
c) condi˛iile de angajare ∫i de munc„, inclusiv
salarizarea;
d) evolu˛ia carierei, inclusiv promovarea.
ARTICOLUL 21

Dreptul la informare ∫i la consultare
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
lucr„torilor la informare ∫i la consultare Ón cadrul
Óntreprinderii, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia sau s„ promoveze
m„suri care s„ permit„ lucr„torilor sau reprezentan˛ilor
acestora, Ón conformitate cu legisla˛ia ∫i practica na˛ionale:
a) s„ fie informa˛i periodic sau la momentul oportun ∫i
de o manier„ clar„ despre situa˛ia economic„ ∫i financiar„
a Óntreprinderii Ón care sunt Óncadra˛i, fiind Ón˛eles c„
divulgarea anumitor informa˛ii care pot prejudicia
Óntreprinderea va putea fi refuzat„ sau c„ se va putea
solicita ca acestea s„ fie confiden˛iale; ∫i
b) s„ fie consulta˛i Ón timp util asupra deciziilor
propuse care sunt susceptibile s„ afecteze substan˛ial
interesele lucr„torilor ∫i, Ón special, asupra celor care ar
putea avea consecin˛e importante Ón privin˛a angaj„rii Ón
Óntreprindere.
ARTICOLUL 22

Dreptul de a lua parte la determinarea ∫i ameliorarea
condi˛iilor de munc„ ∫i a mediului de munc„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
lucr„torilor de a lua parte la determinarea ∫i ameliorarea
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condi˛iilor de munc„ ∫i a mediului de munc„ Ón
Óntreprindere, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia sau s„ promoveze
m„suri care s„ permit„ lucr„torilor sau reprezentan˛ilor
acestora, Ón conformitate cu legisla˛ia ∫i practica na˛ionale,
s„ contribuie:
a) la determinarea ∫i ameliorarea condi˛iilor de
munc„, de organizare a muncii ∫i a mediului de munc„;
b) la protec˛ia s„n„t„˛ii ∫i a securit„˛ii Ón cadrul
Óntreprinderii;
c) la organizarea serviciilor ∫i facilit„˛ilor sociale ∫i
socio-culturale ale Óntreprinderii;
d) la controlul respect„rii reglement„rilor Ón acest
domeniu.
ARTICOLUL 23

Dreptul persoanelor v‚rstince la protec˛ie social„
Œn vederea exercit„rii efective a dreptului persoanelor
v‚rstnice la protec˛ie social„, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia sau
s„ promoveze fie direct, fie Ón cooperare cu organiza˛iile
publice sau private m„suri adecvate, destinate, Ón special:
— s„ permit„ persoanelor v‚rstnice s„ r„m‚n„ membri
deplini ai societ„˛ii c‚t mai mult timp posibil, prin
intermediul:
a) unor resurse suficiente care s„ le permit„ s„ duc„ o
existen˛„ decent„ ∫i s„ participe activ la via˛a public„,
social„ ∫i cultural„;
b) difuz„rii informa˛iilor privind serviciile ∫i facilit„˛ile
disponibile pentru persoanele v‚rstnice ∫i posibilit„˛ile lor
de a recurge la acestea;
— s„ permit„ persoanelor v‚rstnice s„ aleag„ liber
propriul stil de via˛„ ∫i s„ duc„ o existen˛„ independent„
Ón mediul lor obi∫nuit at‚ta timp c‚t doresc ∫i c‚t acest
lucru este posibil, prin:
a) punerea la dispozi˛ie a unor locuin˛e
corespunz„toare nevoilor acestora ∫i st„rii lor de s„n„tate
sau sprijin adecvat Ón vederea amenaj„rii locuin˛ei;
b) Óngrijirea s„n„t„˛ii ∫i servicii pe care starea acestora
le impune;
— s„ garanteze persoanelor v‚rstnice care tr„iesc Ón
institu˛ii o asisten˛„ corespunz„toare Ón privin˛a vie˛ii
private ∫i participarea la determinarea condi˛iilor de via˛„
Ón institu˛ie.
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ARTICOLUL 24

Dreptul la protec˛ie Ón caz de concediere
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
protec˛ie Ón caz de concediere, p„r˛ile se angajeaz„ s„
recunoasc„:
a) dreptul lucr„torilor de a nu fi concedia˛i f„r„ un
motiv Óntemeiat, legat de aptitudinea sau de conduita
acestora ori de cerin˛ele de func˛ionare a Óntreprinderii, a
institu˛iei sau a serviciului;
b) dreptul lucr„torilor concedia˛i f„r„ motiv Óntemeiat la o
indemniza˛ie adecvat„ sau la o alt„ repara˛ie corespunz„toare.
Œn acest scop, p„r˛ile se angajeaz„ s„ asigure ca un
lucr„tor care consider„ c„ a f„cut obiectul unei m„suri de
concediere f„r„ un motiv Óntemeiat s„ aib„ drept de apel
Ómpotriva acestei m„suri Ón fa˛a unui organ impar˛ial.
ARTICOLUL 25

Dreptul lucr„torilor la protec˛ia propriilor
crean˛e Ón caz de insolvabilitate a patronului acestora
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
lucr„torilor la protec˛ia propriilor crean˛e Ón caz de
insolvabilitate a patronului lor, p„r˛ile se angajeaz„ s„ prevad„
garantarea crean˛elor lucr„torilor, care rezult„ din contracte
de munc„ sau din raporturi de munc„, de c„tre o institu˛ie de
garan˛ie sau prin orice alt„ form„ efectiv„ de protec˛ie.
ARTICOLUL 26

Dreptul la demnitate Ón munc„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
tuturor lucr„torilor la protec˛ia demnit„˛ii lor Ón munc„,
p„r˛ile se angajeaz„, Ón consultare cu organiza˛iile
patronilor ∫i lucr„torilor:
1. s„ promoveze sensibilizarea, informarea ∫i
prevenirea Ón materie de h„r˛uire sexual„ la locul de
munc„ sau Ón leg„tur„ cu munca ∫i s„ ia orice m„sur„
adecvat„ pentru protejarea lucr„torilor Ómpotriva unor
astfel de comportamente;
2. s„ promoveze sensibilizarea, informarea ∫i
prevenirea Ón materie de acte condamnabile sau explicit
ostile ∫i ofensatoare, dirijate Ón mod repetat Ómpotriva
oric„rui salariat la locul de munc„ sau Ón leg„tur„ cu
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munca, ∫i s„ ia orice m„sur„ adecvat„ pentru protejarea
lucr„torilor Ómpotriva unor astfel de comportamente.
ARTICOLUL 27

Dreptul lucr„torilor cu responsabilit„˛i
familiale la egalitate de ∫anse ∫i de tratament
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
egalitate de ∫anse ∫i de tratament Óntre lucr„torii celor
dou„ sexe cu responsabilit„˛i familiale ∫i Óntre ace∫ti
lucr„tori ∫i ceilal˛i lucr„tori, p„r˛ile se angajeaz„:
1. s„ ia m„suri adecvate:
a) pentru a permite lucr„torilor cu responsabilit„˛i
familiale s„ intre ∫i s„ r„m‚n„ Ón via˛a activ„ sau s„ revin„
la aceasta dup„ o absen˛„ datorat„ acestor responsabilit„˛i,
inclusiv m„suri Ón domeniul orient„rii ∫i form„rii
profesionale;
b) pentru a ˛ine seama de nevoile acestora Ón ceea ce
prive∫te condi˛iile de angajare ∫i de securitate social„;
c) pentru dezvoltarea sau promovarea serviciilor
publice ori private, Ón special a serviciilor pre∫colare de zi
∫i a altor modalit„˛i de Óngrijire;
2. s„ prevad„ posibilitatea pentru fiecare p„rinte, Ón
cursul unei perioade dup„ concediul de maternitate, de a
ob˛ine un concediu parental pentru Óngrijirea copilului, ale
c„rui durat„ ∫i condi˛ii vor fi fixate prin legisla˛ia
na˛ional„, conven˛iile colective sau practica na˛ional„;
3. s„ asigure ca responsabilit„˛ile familiale s„ nu poat„
constitui, ca atare, un motiv Óntemeiat de concediere.
ARTICOLUL 28

Dreptul reprezentan˛ilor lucr„torilor la protec˛ie
Ón Óntreprindere ∫i facilit„˛ile acordate acestora
Œn scopul asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
reprezentan˛ilor lucr„torilor de a-∫i Óndeplini func˛iile de
reprezentan˛i, p„r˛ile se angajeaz„ s„ asigure ca, Ón
Óntreprindere:
a) ace∫tia s„ beneficieze de o protec˛ie efectiv„
Ómpotriva actelor care ar putea s„ le aduc„ un prejudiciu,
inclusiv Ómpotriva concedierii, ∫i care ar fi motivate de
calitatea sau de activit„˛ile acestora ca reprezentan˛i ai
lucr„torilor din Óntreprindere;
b) ace∫tia s„ beneficieze de facilit„˛i adecvate care s„ le
permit„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ rapid ∫i eficient propriile
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atribu˛ii, ˛in‚nd seama de sistemul de rela˛ii profesionale
care prevaleaz„ Ón ˛ar„, precum ∫i de necesit„˛ile, de
importan˛a ∫i de posibilit„˛ile Óntreprinderii respective.
ARTICOLUL 29

Dreptul la informare ∫i la consultare
Ón procedurile de concediere colectiv„
Œn scopul asigur„rii exercit„rii efective a dreptului
reprezentan˛ilor lucr„torilor de a fi informa˛i ∫i consulta˛i
Ón cazul concedierilor colective, p„r˛ile se angajeaz„ s„
asigure ca patronii s„ informeze ∫i s„ consulte
reprezentan˛ii lucr„torilor Ón timp util, Ónaintea acestor
concedieri colective, asupra posibilit„˛ilor de a evita
concedierile colective sau de a limita num„rul ∫i de a
atenua consecin˛ele acestora, recurg‚nd, de exemplu, la
m„suri sociale Ónso˛itoare care vizeaz„, Ón special, ajutorul
pentru redistribuirea sau recalificarea lucr„torilor
respectivi.
ARTICOLUL 30

Dreptul la protec˛ie Ómpotriva
s„r„ciei ∫i excluderii sociale
Œn scopul asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
protec˛ie Ómpotriva s„r„ciei ∫i excluderii sociale, p„r˛ile se
angajeaz„:
a) s„ ia m„suri Ón cadrul unei abord„ri globale ∫i
coordonate pentru promovarea accesului efectiv Ón special
la angajare, locuin˛„, formare, Ónv„˛„m‚nt, cultur„,
asisten˛„ social„ ∫i medical„ al persoanelor care se g„sesc
sau care risc„ s„ se g„seasc„ Óntr-o situa˛ie de excludere
social„ sau de s„r„cie ∫i al familiei acestora;
b) dac„ este necesar, s„ reexamineze aceste m„suri Ón
vederea adapt„rii lor.
ARTICOLUL 31

Dreptul la locuin˛„
Œn vederea asigur„rii exercit„rii efective a dreptului la
locuin˛„, p„r˛ile se angajeaz„ s„ ia m„suri destinate:
1. s„ favorizeze accesul la locuin˛„ la un nivel adecvat;
2. s„ previn„ ∫i s„ atenueze lipsa locuin˛elor, Ón
vederea elimin„rii progresive a acestei situa˛ii;
3. s„ fac„ accesibil costul locuin˛ei pentru persoanele
care nu dispun de resurse suficiente.
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PARTEA A III-A
ARTICOLUL A

Angajamente
1. Sub rezerva dispozi˛iilor art. B de mai jos, fiecare
parte contractant„ se angajeaz„:
a) s„ considere partea I din prezenta Cart„ ca o
declara˛ie determin‚nd obiectivele a c„ror realizare o va
urm„ri prin toate mijloacele utile, conform paragrafului
introductiv din partea respectiv„;
b) s„ se considere legat„ de cel pu˛in 6 din
urm„toarele 9 articole ale p„r˛ii a II-a a Cartei: art. 1, 5, 6,
7, 12, 13, 16, 19 ∫i 20;
c) s„ se considere legat„ de un num„r suplimentar de
articole sau de paragrafe numerotate ale p„r˛ii a II-a Cartei,
pe care le va alege astfel Ónc‚t num„rul total de articole ∫i
de paragrafe numerotate care o leag„ s„ nu fie mai mic de
16 articole sau de 63 de paragrafe numerotate.
2. Articolele sau paragrafele alese conform
prevederilor lit. b) ∫i c) ale paragrafului 1 din prezentul
articol vor fi notificate Secretarului general al Consiliului
Europei Ón momentul depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. Fiecare parte contractant„ va putea, Ón orice
moment ulterior, s„ declare, prin notificare adresat„
Secretarului general, c„ se consider„ legat„ de orice alt
articol sau paragraf numerotat care figureaz„ Ón partea
a II-a a Cartei ∫i pe care nu Ól acceptase Ónc„ Ón
conformitate cu paragraful 1 din prezentul articol. Aceste
angajamente ulterioare vor fi considerate parte integrant„
a ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii ∫i vor produce
acelea∫i efecte Óncep‚nd din prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unei perioade de o lun„ dup„ data notific„rii.
4. Fiecare parte contractant„ va dispune de un sistem
de inspec˛ie a muncii adecvat condi˛iilor sale na˛ionale.
ARTICOLUL B

Rela˛ia cu Carta social„ european„
∫i cu Protocolul adi˛ional din 1988
1. Nici o parte contractant„ la Carta social„ european„
sau la Protocolul adi˛ional din 5 mai 1988 nu poate
ratifica, accepta sau aproba prezenta Cart„ f„r„ a se
considera legat„ cel pu˛in de prevederile corespunz„toare
ale Cartei sociale europene ∫i, dac„ este cazul, ale
Protocolului adi˛ional de care era legat„.
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2. Acceptarea obliga˛iilor oric„rei prevederi prin
prezenta Cart„ va avea ca efect faptul c„, de la data intr„rii
Ón vigoare a acelor obliga˛ii pentru partea contractant„
respectiv„, prevederile corespunz„toare din Carta social„
european„ ∫i, dac„ este cazul, din Protocolul adi˛ional din
1988 nu se vor mai aplica p„r˛ii respective Ón cazul Ón care
acea parte era legat„ de primul dintre cele dou„
instrumente citate anterior sau de ambele instrumente.

PARTEA A IV-A
ARTICOLUL C

Controlul aplic„rii angajamentelor
con˛inute Ón prezenta Cart„
Aplicarea angajamentelor juridice con˛inute Ón
prezenta Cart„ va fi supus„ aceluia∫i control ca ∫i Ón cazul
Cartei sociale europene.
ARTICOLUL D

Reclama˛ii colective
1. Dispozi˛iile Protocolului adi˛ional la Carta social„
european„, prev„z‚nd un sistem de reclama˛ii colective, se
vor aplica angajamentelor Ónscrise Ón prezenta Cart„
pentru statele care au ratificat protocolul men˛ionat.
2. Orice stat care nu este legat de Protocolul adi˛ional
la Carta social„ european„ prev„z‚nd un sistem de
reclama˛ii colective va putea, Ón momentul depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare
a prezentei Carte sau Ón orice alt moment ulterior, s„
declare, prin notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, c„ accept„ controlul obliga˛iilor
Ónscrise Ón prezenta Cart„ conform procedurii prev„zute Ón
protocolul men˛ionat.

PARTEA A V-A
ARTICOLUL E

Nediscriminarea
Respectarea drepturilor recunoscute Ón prezenta Cart„
trebuie asigurat„ f„r„ deosebire de ras„, sex, limb„, religie,
opinii politice sau orice alte opinii, origine na˛ional„ sau
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social„, s„n„tate, apartenen˛„ la o minoritate na˛ional„,
na∫tere sau orice alt„ situa˛ie.
ARTICOLUL F

Derog„ri Ón caz de r„zboi sau de pericol public
1. Œn caz de r„zboi sau Ón cazul altui pericol public
care amenin˛„ via˛a na˛iunii, orice parte contractant„
poate lua m„suri care derog„ de la obliga˛iile prev„zute Ón
prezenta Cart„, Ón stricta m„sur„ Ón care situa˛ia o reclam„
∫i cu condi˛ia ca aceste m„suri s„ nu fie Ón contradic˛ie cu
celelalte obliga˛ii decurg‚nd din dreptul interna˛ional.
2. Orice parte contractant„ care ∫i-a exercitat acest
drept de derogare Ól va informa, Óntr-un interval de timp
rezonabil, pe Secretarul general al Consiliului Europei
despre toate m„surile luate ∫i despre motivele care le-au
inspirat. De asemenea, aceasta trebuie s„ Ól informeze pe
Secretarul general despre data la care aceste m„suri au
Óncetat s„ fie Ón vigoare ∫i la care dispozi˛iile Cartei pe care
le-a acceptat sunt din nou aplicabile Ón Óntregime.
ARTICOLUL G

Restric˛ii
1. Drepturile ∫i principiile enun˛ate Ón partea I, atunci
c‚nd vor fi efectiv aplicate, ∫i exercitarea efectiv„ a acestor
drepturi ∫i principii, a∫a cum este prev„zut Ón partea a II-a,
nu vor putea face obiectul unor restric˛ii sau limit„ri
nespecificate Ón p„r˛ile I ∫i a II-a, cu excep˛ia celor
prescrise prin lege ∫i care sunt necesare Óntr-o societate
democratic„ pentru a garanta respectarea drepturilor ∫i
libert„˛ilor altora sau pentru a proteja ordinea public„,
securitatea na˛ional„, s„n„tatea public„ sau bunele
moravuri.
2. Restric˛iile permise Ón virtutea prezentei Carte ∫i
obliga˛iile recunoscute Ón aceasta nu pot fi aplicate dec‚t
Ón scopul pentru care au fost prev„zute.
ARTICOLUL H

Rela˛ii Óntre Cart„ ∫i dreptul intern
sau acordurile interna˛ionale
Prevederile prezentei Carte nu vor aduce atingere
dispozi˛iilor dreptului intern ∫i ale tratatelor, conven˛iilor
sau acordurilor bilaterale ori multilaterale care sunt sau
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vor intra Ón vigoare ∫i care acord„ un tratament mai
favorabil persoanelor protejate.
ARTICOLUL I

Punerea Ón aplicare a angajamentelor asumate
1. F„r„ a aduce atingere mijloacelor de punere Ón
aplicare prev„zute Ón aceste articole, dispozi˛iile relevante
ale art. 1—31 ale p„r˛ii a II-a din prezenta Cart„ vor fi puse
Ón aplicare prin:
a) legisla˛ie sau reglementare;
b) conven˛ii Óncheiate Óntre patroni sau organiza˛ii
patronale ∫i organiza˛ii ale lucr„torilor;
c) o combina˛ie a acestor dou„ metode;
d) alte mijloace corespunz„toare.
2. Angajamentele decurg‚nd din paragrafele 1, 2, 3, 4,
5 ∫i 7 ale art. 2, din paragrafele 4, 6 ∫i 7 ale art. 7, din
paragrafele 1, 2, 3 ∫i 5 ale art. 10 ∫i ale art. 21 ∫i 22 ale
p„r˛ii a II-a din prezenta Cart„ vor fi considerate ca fiind
respectate de Óndat„ ce aceste dispozi˛ii vor fi aplicate,
conform paragrafului 1 al prezentului articol, marii
majorit„˛i a lucr„torilor respectivi.
ARTICOLUL J

Amendamente
1. Orice amendament la p„r˛ile I ∫i a II-a din prezenta
Cart„, destinat s„ extind„ drepturile garantate prin Cart„,
∫i orice amendament la p„r˛ile III—IV, propus de o parte
contractant„ sau de Comitetul guvernamental, este
comunicat Secretarului general al Consiliului Europei ∫i
transmis de Secretarul general p„r˛ilor contractante la
prezenta Cart„.
2. Orice amendament propus conform prevederilor
paragrafului precedent este examinat de Comitetul
guvernamental, care Ónainteaz„ textul adoptat Comitetului
de Mini∫tri, dup„ consultarea Adun„rii Parlamentare.
Dup„ aprobarea sa de c„tre Comitetul de Mini∫tri, acest
text este comunicat p„r˛ilor contractante Ón vederea
accept„rii sale.
3. Orice amendament la partea I sau la partea a II-a
din prezenta Cart„ va intra Ón vigoare, pentru p„r˛ile
contractante care l-au acceptat, Ón prima zi a lunii
urm„toare expir„rii unei perioade de o lun„ de la data la
care trei p„r˛i contractante Ól vor fi informat pe Secretarul
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general c„ l-au acceptat. Pentru orice parte contractant„
care Ól va accepta ulterior, amendamentul va intra Ón
vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei
perioade de o lun„ de la data la care partea respectiv„ Ól va
fi informat pe Secretarul general despre acceptarea sa.
4. Orice amendament la p„r˛ile III—VI ale prezentei
Carte va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data la care toate
p„r˛ile contractante Ól vor fi informat pe Secretarul general
c„ l-au acceptat.

PARTEA A VI-A
ARTICOLUL K

Semnarea, ratificarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Cart„ este deschis„ semn„rii statelor
membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
2. Prezenta Cart„ va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii urm„toare expir„rii unei perioade de o lun„ de la
data la care trei state ale Consiliului Europei Ó∫i vor fi
exprimat consim˛„m‚ntul de a fi legate de prezenta Cart„,
conform prevederilor paragrafului precedent.
3. Pentru orice stat membru care Ó∫i va exprima
ulterior consim˛„m‚ntul de a fi legat de prezenta Cart„,
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data depunerii
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL L

Aplicare teritorial„
1. Prezenta Cart„ se aplic„ pe teritoriul metropolitan al
fiec„rei p„r˛i contractante. Orice semnatar poate, Ón
momentul semn„rii sau Ón momentul depunerii
instrumentului s„u de ratificare, de acceptare sau de
aprobare, s„ precizeze, prin declara˛ie adresat„
Secretarului general al Consiliului Europei, teritoriul care
este considerat Ón acest scop drept teritoriul s„u
metropolitan.
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2. Orice semnatar poate, Ón momentul semn„rii sau Ón
momentul depunerii instrumentului de ratificare, de
acceptare ori de aprobare sau Ón orice alt moment ulterior,
s„ declare, prin notificare adresat„ Secretarului general al
Consiliului Europei, c„ prezenta Cart„ se va aplica, Ón
Óntregime sau Ón parte, acelui sau acelor teritorii
metropolitane specificate Ón respectiva declara˛ie ∫i c„rora
le asigur„ rela˛iile interna˛ionale sau pentru care Ó∫i
asum„ responsabilitatea interna˛ional„. Acesta va specifica
Ón aceast„ declara˛ie articolele sau paragrafele din partea
a II-a a Cartei pe care le accept„ ca obligatorii Ón privin˛a
fiec„rui teritoriu desemnat Ón declara˛ie.
3. Carta se va aplica pe teritoriul sau pe teritoriile
desemnate Ón declara˛ia men˛ionat„ Ón paragraful
precedent, Óncep‚nd din prima zi a lunii urm„toare
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data primirii
notific„rii acestei declara˛ii de c„tre Secretarul general.
4. Orice parte contractant„ va putea, Ón orice moment
ulterior, s„ declare, prin notificare adresat„ Secretarului
general al Consiliului Europei, c„, Ón ceea ce prive∫te unul
sau mai multe teritorii la care Carta se aplic„ Ón virtutea
paragrafului 2 din prezentul articol, accept„ ca obligatoriu
orice articol sau paragraf numerotat pe care nu Ól
acceptase Ónc„ Ón privin˛a acestui teritoriu sau acestor
teritorii. Aceste angajamente ulterioare vor fi considerate
parte integrant„ a declara˛iei originale Ón ceea ce prive∫te
teritoriul respectiv ∫i vor produce acelea∫i efecte Óncep‚nd
din prima zi a lunii urm„toare expir„rii unei perioade de
o lun„ de la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul
general.
ARTICOLUL M

Denun˛area
1. Nici o parte contractant„ nu poate denun˛a prezenta
Cart„ Ónainte de expirarea unei perioade de 5 ani de la
data la care a intrat Ón vigoare Ón ceea ce o prive∫te sau
Ónainte de expirarea oric„rei alte perioade ulterioare de
2 ani ∫i, Ón toate cazurile, un preaviz de 6 luni va fi
notificat Secretarului general al Consiliului Europei, care
va informa Ón aceast„ privin˛„ celelalte p„r˛i contractante.
2. Orice parte contractant„ poate, conform dispozi˛iilor
enun˛ate Ón paragraful precedent, s„ denun˛e orice articol
sau paragraf al p„r˛ii a II-a din Cart„ pe care l-a acceptat,
sub rezerva ca num„rul articolelor sau paragrafelor prin
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care se leag„ aceast„ parte contractant„ s„ nu fie niciodat„
mai mic de 16 Ón primul caz ∫i de 63 Ón cel de-al doilea caz
∫i ca acest num„r de articole sau de paragrafe s„ continue
s„ cuprind„ articolele selectate de aceast„ parte
contractant„ dintre cele la care se face o referire special„
Ón art. A paragraful 1 lit. b).
3. Orice parte contractant„ poate denun˛a prezenta
Cart„ sau orice articol ori paragraf al p„r˛ii a II-a din Cart„
Ón condi˛iile prev„zute Ón paragraful 1 al prezentului
articol, Ón privin˛a oric„rui teritoriu la care prezenta Cart„
se aplic„ Ón virtutea unei declara˛ii formulate Ón
conformitate cu paragraful 2 al art. L.
ARTICOLUL N

ANEX√
ANEXA LA PREZENTA CART√
FACE PARTE INTEGRANT√ DIN ACEASTA
ARTICOLUL O

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei ∫i directorului
general al Biroului Interna˛ional al Muncii:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare sau de aprobare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentei Carte, Ón
conformitate cu art. K;
d) orice declara˛ie f„cut„ Ón aplicarea art. A paragrafele
2 ∫i 3, art. D paragrafele 1 ∫i 2, art. F paragraful 2 ∫i art. L
paragrafele 1, 2, 3 ∫i 4;
e) orice amendamente Ón conformitate cu art. J;
f) orice denun˛are Ón conformitate cu art. M;
g) orice alt act, notificare sau comunicare Ón leg„tur„
cu prezenta Cart„.
Œn considerarea celor de mai sus, subsemna˛ii, av‚nd
depline puteri Ón acest scop, am semnat prezenta Cart„
(revizuit„).
Œncheiat„ la Strasbourg la 3 mai 1996, Ón limbile
francez„ ∫i englez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
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transmite copii certificate conforme fiec„rui stat membru
al Consiliului Europei ∫i directorului general al Biroului
Interna˛ional al Muncii.
ANEX√
la Carta social„ european„ (revizuit„)
C¬MPUL DE APLICARE A CARTEI SOCIALE EUROPENE
(REVIZUITE) ŒN PRIVINﬁA PERSOANELOR PROTEJATE
1. Sub rezerva prevederilor art. 12 paragraful 4 ∫i ale
art. 13 paragraful 4, persoanele vizate la art. 1—17 ∫i 20—31
nu includ str„inii dec‚t Ón m„sura Ón care sunt cet„˛eni ai
altor p„r˛i, care Ó∫i au re∫edin˛a legal„ sau care lucreaz„ Ón
mod regulat pe teritoriul p„r˛ii respective, fiind Ón˛eles c„
articolele men˛ionate vor fi interpretate Ón lumina
dispozi˛iilor art. 18 ∫i 19.
Prezenta interpretare nu exclude acordarea unor
drepturi similare ∫i altor persoane de c„tre una dintre
p„r˛i.
2. Fiecare parte va acorda refugia˛ilor care corespund
defini˛iei Conven˛iei de la Geneva din 28 iulie 1951
privind statutul refugia˛ilor ∫i Protocolului din 31 ianuarie
1967, care locuiesc legal pe teritoriul s„u, un tratament c‚t
mai favorabil posibil ∫i, Ón orice caz, nu mai pu˛in
favorabil dec‚t cel la care aceasta s-a angajat Ón virtutea
Conven˛iei din 1951, precum ∫i a celorlalte acorduri
interna˛ionale existente ∫i aplicabile refugia˛ilor mai sus
men˛iona˛i.

PARTEA I PARAGRAFUL 18 ™I PARTEA a II-a
ARTICOLUL 18 PARAGRAFUL 1

Se Ón˛elege c„ aceste prevederi nu privesc intrarea pe
teritoriul p„r˛ilor ∫i nu aduc atingere prevederilor
Conven˛iei europene privind stabilirea resortisan˛ilor
str„ini, semnat„ la Paris la 13 decembrie 1955.

PARTEA a II-a
ARTICOLUL 1 PARAGRAFUL 2

Aceast„ prevedere nu trebuie s„ fie interpretat„ ca
interzic‚nd sau ca autoriz‚nd clauzele sau practicile de
securitate sindical„.
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ARTICOLUL 2 PARAGRAFUL 6

P„r˛ile vor putea dispune ca aceast„ prevedere s„ nu se
aplice:
a) lucr„torilor care au un contract sau un raport de
munc„ a c„rui durat„ total„ nu dep„∫e∫te o lun„ ∫i/sau a
c„rui durat„ s„pt„m‚nal„ de lucru nu dep„∫e∫te 8 ore;
b) atunci c‚nd contractul sau raportul de munc„ are
un caracter ocazional ∫i/sau specific, cu condi˛ia, Ón acest
caz, ca motive obiective s„ justifice neaplicarea.
ARTICOLUL 3 PARAGRAFUL 4

Œn scopul aplic„rii acestei prevederi, atribu˛iile,
organizarea ∫i condi˛iile de func˛ionare ale acestor servicii
trebuie s„ fie determinate prin legisla˛ie sau prin
reglement„ri interna˛ionale, prin conven˛ii colective sau
prin orice alt mijloc adecvat condi˛iilor na˛ionale.
ARTICOLUL 4 PARAGRAFUL 4

Aceast„ prevedere va fi interpretat„ astfel Ónc‚t s„ nu
interzic„ o concediere imediat„ Ón caz de abatere grav„.
ARTICOLUL 4 PARAGRAFUL 5

Se Ón˛elege c„ o parte Ó∫i poate lua angajamentul cerut
Ón acest paragraf, dac„ re˛inerile din salarii sunt interzise
pentru marea majoritate a lucr„rilor fie prin lege, fie prin
conven˛ii colective sau sentin˛e de arbitraj, singurele
excep˛ii fiind constituite de persoanele care nu sunt
acoperite de aceste instrumente.
ARTICOLUL 6 PARAGRAFUL 4

Se Ón˛elege c„ fiecare parte poate, Ón ceea ce o prive∫te,
s„ reglementeze prin lege exercitarea dreptului la grev„,
cu condi˛ia ca orice alt„ restric˛ie eventual„ a acestui drept
s„ poat„ fi justificat„ Ón conformitate cu prevederile art. G.
ARTICOLUL 7 PARAGRAFUL 2

Prezenta prevedere nu Ómpiedic„ p„r˛ile s„ prevad„ Ón
lege posibilitatea ca tinerii care nu au Ómplinit v‚rsta
minim„ prev„zut„ s„ realizeze munci strict necesare
preg„tirii profesionale proprii atunci c‚nd munca se
realizeaz„ sub controlul personalului competent autorizat
∫i cu condi˛ia ca securitatea ∫i protec˛ia s„n„t„˛ii tinerilor
Ón munc„ s„ fie garantate.
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ARTICOLUL 7 PARAGRAFUL 8

Se Ón˛elege c„ o parte va Óndeplini angajamentul cerut
Ón acest paragraf, dac„ se conformeaz„ spiritului acestui
angajament, prev„z‚nd prin legisla˛ia proprie ca marea
majoritate a persoanelor Ón v‚rst„ de p‚n„ la 18 ani s„ nu
fie angajat„ Ón munci de noapte.
ARTICOLUL 8 PARAGRAFUL 2

Aceast„ dispozi˛ie nu va fi interpretat„ ca ∫i cum ar
consacra o interdic˛ie cu caracter absolut. Pot interveni
excep˛ii, de exemplu, Ón cazurile urm„toare:
a) dac„ lucr„toarea a comis o gre∫eal„ ce justific„
Óncetarea raportului de munc„;
b) dac„ Óntreprinderea respectiv„ Ó∫i Ónceteaz„
activitatea;
c) dac„ termenul prev„zut de contractul de munc„ a
Óncetat.
ARTICOLUL 12 PARAGRAFUL 4

Expresia ∫i sub rezerva condi˛iilor stipulate Ón aceste
acorduri, care figureaz„ Ón introducerea acestui paragraf,
este considerat„ ca av‚nd semnifica˛ia c„, referitor la
presta˛iile care exist„ independent de sistemul contributiv,
o parte poate cere realizarea unei perioade de ∫edere
determinate Ónainte de acordarea acestor presta˛ii
cet„˛enilor altor p„r˛i.
ARTICOLUL 13 PARAGRAFUL 4

Guvernele care nu sunt p„r˛i la Conven˛ia european„
de asisten˛„ social„ ∫i medical„ pot s„ ratifice Carta Ón ceea
ce prive∫te acest paragraf, sub rezerva acord„rii cet„˛enilor
altor p„r˛i a unui tratament conform prevederilor
Conven˛iei men˛ionate.
ARTICOLUL 16

Se Ón˛elege c„ protec˛ia acordat„ de aceast„ prevedere
acoper„ familiile monoparentale.
ARTICOLUL 17

Se Ón˛elege c„ aceast„ prevedere acoper„ toate
persoanele Ón v‚rst„ de p‚n„ la 18 ani, cu excep˛ia situa˛iei
Ón care majoratul este atins mai devreme, Ón virtutea
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legisla˛iei aplicabile, f„r„ prejudicierea altor dispozi˛ii
specifice prev„zute de Cart„, ∫i anume la art. 7.
Aceasta nu presupune obliga˛ia de a asigura
Ónv„˛„m‚ntul obligatoriu p‚n„ la v‚rsta men˛ionat„ mai sus.
ARTICOLUL 19 PARAGRAFUL 6

Œn scopul aplic„rii prezentei dispozi˛ii, prin familie a
lucr„torului migrant se Ón˛elege cel pu˛in so˛ul/so˛ia
lucr„torului ∫i copiii s„i nec„s„tori˛i, at‚ta timp c‚t ei sunt
considera˛i minori de legisla˛ia pertinent„ a statului
primitor ∫i sunt Óntre˛inu˛i de c„tre lucr„tor.
ARTICOLUL 20

1. Se Ón˛elege c„ materiile ce apar˛in domeniului
securit„˛ii sociale, precum ∫i prevederile referitoare la
presta˛iile de ∫omaj, la presta˛iile pentru persoanele
v‚rstnice ∫i la presta˛iile de urma∫ pot fi excluse din
c‚mpul de aplicare a acestui articol.
2. Nu vor fi considerate discrimin„ri, Ón sensul
prezentului articol, prevederile referitoare la protec˛ia
femeii, mai ales Ón ceea ce prive∫te sarcina, na∫terea ∫i
perioada postnatal„.
3. Prezentul articol nu Ómpiedic„ adoptarea de m„suri
specifice viz‚nd remedierea inegalit„˛ilor de fapt.
4. Pot fi excluse din c‚mpul de aplicare a prezentului
articol sau a unora dintre dispozi˛iile sale activit„˛ile
profesionale care, Ón func˛ie de natura lor sau de condi˛iile
de exercitare, nu pot fi Óncredin˛ate dec‚t persoanelor de
un anumit sex. Aceast„ dispozi˛ie nu va fi interpretat„ ca
oblig‚nd p„r˛ile s„ decid„, pe cale legislativ„ sau
reglementar„, lista cuprinz‚nd activit„˛ile profesionale
care, Ón func˛ie de natura lor, pot fi rezervate lucr„torilor
de un anumit sex.
ARTICOLELE 21 ™I 22

1. Œn scopul aplic„rii acestor articole, expresia
reprezentan˛i ai lucr„rilor desemneaz„ persoanele
recunoscute ca atare de legisla˛ia ∫i practica na˛ionale.
2. Expresia legisla˛ia ∫i practica na˛ionale vizeaz„,
dup„ caz, Ón afar„ de legi ∫i alte acte normative,
conven˛iile colective, alte acorduri Óntre patron ∫i
reprezentan˛ii lucr„torilor, uzan˛ele ∫i hot„r‚rile
judec„tore∫ti pertinente.
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3. Œn scopul aplic„rii acestor articole, termenul
Óntreprindere este interpretat ca viz‚nd un ansamblu de
elemente materiale ∫i nemateriale, av‚nd sau nu
personalitate juridic„, destinat produc˛iei de bunuri sau
prest„rii de servicii, Ón scop economic, ∫i dispun‚nd de
putere de decizie Ón privin˛a comportamentului s„u pe pia˛„.
4. Se Ón˛elege c„ pot fi excluse de la aplicarea acestor
articole comunit„˛ile religioase ∫i institu˛iile lor, chiar
atunci c‚nd aceste institu˛ii sunt Óntreprinderi, Ón sensul
paragrafului 3. Institu˛iile care desf„∫oar„ activit„˛i
inspirate de anumite idealuri sau care se ghideaz„ dup„
anumite concepte morale, idealuri ∫i concepte protejate de
legisla˛ia na˛ional„ pot fi excluse de la aplicarea acestor
articole, Ón m„sura Ón care acest lucru este necesar pentru
protejarea orient„rii Óntreprinderii.
5. Se Ón˛elege c„, atunci c‚nd Óntr-un stat drepturile
enun˛ate Ón prezentele articole sunt exercitate Ón cadrul
diverselor filiale ale Óntreprinderii, partea respectiv„
trebuie s„ fie considerat„ ca Óndeplinind obliga˛iile ce
decurg din aceste prevederi.
6. P„r˛ile vor putea exclude din c‚mpul de aplicare a
prezentelor articole Óntreprinderile ale c„ror efective nu
ating un prag stipulat de legisla˛ia ∫i practica na˛ionale.
ARTICOLUL 22

1. Aceast„ prevedere nu afecteaz„ atribu˛iile ∫i
obliga˛iile statelor Ón materie de adoptare a
reglement„rilor referitoare la igiena ∫i securitatea la locul
de munc„ sau competen˛ele ∫i responsabilit„˛ile organelor
Óns„rcinate cu supravegherea respect„rii aplic„rii acestora.
2. Expresia servicii ∫i facilit„˛i sociale ∫i socio-culturale
vizeaz„ serviciile ∫i facilit„˛ile de natur„ social„ ∫i/sau
cultural„ pe care le ofer„ anumite Óntreprinderi lucr„torilor,
cum ar fi: asisten˛a social„, terenurile de sport, s„lile pentru
hr„nirea sugarilor, bibliotecile, taberele de vacan˛„ etc.
ARTICOLUL 23 PARAGRAFUL 1

Œn scopul aplic„rii acestui paragraf, expresia c‚t mai
mult timp posibil se refer„ la capacit„˛ile fizice,
psihologice ∫i intelectuale ale persoanei Ón v‚rst„.
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ARTICOLUL 24

1. Se Ón˛elege c„ Ón scopul aplic„rii acestui articol
termenul concediere semnific„ Óncetarea raportului de
munc„ la ini˛iativa patronului.
2. Se Ón˛elege c„ acest articol acoper„ to˛i lucr„torii,
dar c„ o parte poate sustrage, Ón Óntregime sau par˛ial, de
sub protec˛ia sa urm„toarele categorii de salaria˛i:
a) lucr„torii angaja˛i Ón baza unui contract de munc„
Óncheiat pe o perioad„ determinat„ sau care prevede o
munc„ determinat„;
b) lucr„torii care efectueaz„ o perioad„ de prob„ sau
care nu realizeaz„ perioada de vechime cerut„, cu condi˛ia
ca durata acesteia s„ fie stabilit„ dinainte ∫i ca ea s„ fie
rezonabil„;
c) lucr„torii angaja˛i cu titlu ocazional pe o perioad„
scurt„.
3. Œn scopul aplic„rii acestui articol, urm„toarele
situa˛ii nu constituie motive Óntemeiate de concediere:
a) afilierea sindical„ sau participarea la activit„˛i
sindicale Ón afara orelor de program sau, cu
consim˛„m‚ntul patronului, Ón timpul orelor de program;
b) faptul de a solicita, de a exercita sau de a avea
mandat de reprezentant al lucr„torilor;
c) faptul de a fi depus o pl‚ngere sau de a fi participat
la proceduri angajate Ómpotriva unui patron pe motivul
unor pretinse Ónc„lc„ri ale legisla˛iei sau de a fi prezentat
un recurs Ón fa˛a autorit„˛ilor administrative competente;
d) rasa, culoarea, sexul, starea civil„, responsabilit„˛ile
familiale, sarcina, religia, opinia politic„, originea
na˛ional„ sau social„;
e) concediul de maternitate sau concediul parental;
f) absen˛a temporar„ de la munc„ pe motiv de boal„
sau accident.
4. Se Ón˛elege c„ indemniza˛ia sau orice alt„ repara˛ie
adecvat„ Ón caz de concediere f„r„ motiv Óntemeiat trebuie
s„ fie determinat„ de legisla˛ia sau de reglementarea
na˛ional„, prin conven˛ii colective sau prin orice alt„
modalitate adecvat„ condi˛iilor na˛ionale.
ARTICOLUL 25

1. Autoritatea competent„ poate, Ón mod excep˛ional ∫i
dup„ consultarea organiza˛iilor patronilor ∫i lucr„torilor,
s„ exclud„ categorii determinate de lucr„tori de la
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protec˛ia prev„zut„ Ón aceast„ dispozi˛ie, pe motivul
naturii speciale a raporturilor de munc„.
2. Se Ón˛elege c„ termenul insolvabilitate va fi definit
de legisla˛ia ∫i practica na˛ionale.
3. Crean˛ele lucr„torilor care fac obiectul acestei
dispozi˛ii vor trebui s„ cuprind„ cel pu˛in:
a) crean˛ele lucr„torilor cu titlu de salarii aferente unei
perioade determinate, care nu trebuie s„ fie mai mic„ de
3 luni Óntr-un sistem de privilegii ∫i de 8 s„pt„m‚ni Óntr-un
sistem de garan˛ii, care precede insolvabilitatea sau
Óncetarea raportului de munc„;
b) crean˛ele lucr„torilor pl„tite cu titlu de concediu,
datorate ca urmare a muncii efectuate Ón cursul anului Ón
care a survenit insolvabilitatea sau Óncetarea raportului de
munc„;
c) crean˛ele lucr„torilor cu titlu de sume datorate
pentru alte absen˛e remunerate, aferente unei perioade
determinate, care nu trebuie s„ fie mai mic„ de 3 luni
Óntr-un sistem de privilegii ∫i de 8 s„pt„m‚ni Óntr-un
sistem de garan˛ii ∫i care precede insolvabilitatea sau
Óncetarea raportului de munc„.
4. Legisla˛iile ∫i reglement„rile na˛ionale pot limita
protec˛ia crean˛elor lucr„torilor la o sum„ determinat„
care va trebui s„ fie de un nivel social acceptabil.
ARTICOLUL 26

Se Ón˛elege c„ acest articol nu oblig„ p„r˛ile s„ adopte
un act normativ.
Se Ón˛elege c„ paragraful 2 nu acoper„ h„r˛uirea sexual„.
ARTICOLUL 27

Se Ón˛elege c„ acest articol se aplic„ lucr„torilor celor
dou„ sexe care au responsabilit„˛i familiale fa˛„ de copiii
afla˛i Ón Óntre˛inerea lor, precum ∫i fa˛„ de al˛i membri ai
familiei lor directe, care au nevoie, Ón mod evident, de
Óngrijirea sau de sprijinul lor, atunci c‚nd aceste
responsabilit„˛i limiteaz„ posibilit„˛ile lucr„torilor de a se
preg„ti, de a intra, de a participa sau de a progresa Óntr-o
activitate economic„.
Expresiile copii afla˛i Ón Óntre˛inere ∫i alt membru al
familiei directe, care are nevoie, Ón mod evident, de
Óngrijire ∫i de sprijin sunt Ón˛elese Ón sensul definit de
legisla˛iile na˛ionale ale p„r˛ilor.
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ARTICOLELE 28 ∫i 29

Œn sensul aplic„rii acestor articole, termeni
reprezentan˛i ai lucr„torilor desemneaz„ persoanele
recunoscute ca atare de legisla˛ia ∫i practica na˛ionale.

PARTEA A III-A
Se Ón˛elege c„ prezenta Cart„ con˛ine angajamente
juridice cu caracter interna˛ional, a c„ror aplicare este
supus„ numai controlului prev„zut Ón partea a IV-a.
ARTICOLUL A PARAGRAFUL 1

Se Ón˛elege c„ paragrafele numerotate pot cuprinde
articole care nu con˛in dec‚t un singur paragraf.
ARTICOLUL B PARAGRAFUL 2

Œn sensul paragrafului 2 al art. B, prevederile Cartei
(revizuite) corespund prevederilor Cartei care au acela∫i
num„r de articol sau de paragraf, cu excep˛ia:
a) art. 3, paragraful 2, al Cartei (revizuite) care
corespunde art. 3, paragrafele 1 ∫i 3, al Cartei;
b) art. 3, paragraful 3, al Cartei (revizuite) care
corespunde art. 3, paragrafele 2 ∫i 3, al Cartei;
c) art. 10, paragraful 5, al Cartei (revizuite) care
corespunde art. 10, paragraful 4, al Cartei;
d) art. 17, paragraful 1, al Cartei (revizuite) care
corespunde art. 17 al Cartei.

PARTEA a V-a
ARTICOLUL E

O diferen˛„ de tratament Óntemeiat„ pe un motiv
obiectiv ∫i rezonabil nu este considerat„ ca discriminatorie.
ARTICOLUL F

Expresia Ón caz de r„zboi sau Ón cazul altui pericol
public va fi interpretat„ astfel Ónc‚t s„ acopere ∫i
amenin˛area de r„zboi.
ARTICOLUL I

Se Ón˛elege c„ lucr„torii exclu∫i Ón conformitate cu
anexa la art. 21 ∫i 22 nu vor fi lua˛i Ón considerare la
stabilirea num„rului lucr„torilor respectivi.
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ARTICOLUL J

Termenul amendament va fi Ón˛eles astfel Ónc‚t s„
acopere ∫i includerea de noi articole Ón Cart„.

MECANISMUL DE CONTROL AL CARTEI
(Partea a IV-a a Cartei sociale europene)
ARTICOLUL 21

Rapoarte referitoare la dispozi˛iile acceptate
P„r˛ile contractante vor prezenta Secretarului general al
Consiliului Europei, Óntr-o form„ ce va fi stabilit„ de
Comitetul de Mini∫tri, un raport bienal referitor la aplicarea
dispozi˛iilor p„r˛ii a II—a Cartei, pe care le-au acceptat.
ARTICOLUL 22

Rapoarte referitoare la dispozi˛iile
care nu au fost acceptate
P„r˛ile contractante vor prezenta Secretarului general
al Consiliului Europei, la intervale corespunz„toare ∫i la
solicitarea Comitetului de Mini∫tri, rapoarte referitoare la
dispozi˛iile p„r˛ii a II-a a Cartei, pe care nu le-au acceptat
Ón momentul ratific„rii sau al aprob„rii sau printr-o
notificare ulterioar„. Comitetul de Mini∫tri va stabili, la
intervale regulate, dispozi˛iile cu privire la care vor fi
solicitate aceste rapoarte ∫i care va fi forma lor.
ARTICOLUL 23

Transmiterea copiilor
1. Fiecare parte contractant„ va adresa copii de pe
rapoartele prev„zute la art. 21 ∫i 22 acelora dintre
organiza˛iile sale na˛ionale care sunt afiliate la organiza˛iile
interna˛ionale ale patronilor ∫i lucr„torilor care vor fi
invitate, conform art. 27 paragraful 2, s„ fie reprezentate la
reuniunile subcomitetului Comitetului social guvernamental.
2. P„r˛ile contractante vor transmite Secretarului
general orice observa˛ii cu privire la rapoartele men˛ionate,
primite din partea acestor organiza˛ii na˛ionale, dac„
acestea o solicit„.
ARTICOLUL 24

Examinarea rapoartelor
Rapoartele prezentate Secretarului general Ón aplicarea
art. 21 ∫i 22 vor fi examinate de un comitet de exper˛i, care
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va fi, de asemenea, Ón posesia tuturor observa˛iilor transmise
Secretarului general conform paragrafului 2 al art. 23.
ARTICOLUL 25

Comitetul de exper˛i
1. Comitetul de exper˛i va fi alc„tuit din cel mult
7 membri desemna˛i de Comitetul de Mini∫tri de pe o list„
cuprinz‚nd exper˛ii independen˛i de cea mai Ónalt„
integritate ∫i de o competen˛„ recunoscut„ Ón domeniul
problemelor sociale interna˛ionale, care vor fi propu∫i de
c„tre p„r˛ile contractante.
2. Membrii comitetului de exper˛i vor fi numi˛i pe o
perioad„ de 6 ani. Mandatul lor va putea fi reÓnnoit. Totu∫i
mandatele a 2 membri desemna˛i la prima numire vor
expira la cap„tul unei perioade de 4 ani.
3. Membrii al c„ror mandat va expira la sf‚r∫itul
perioadei ini˛iale de 4 ani vor fi desemna˛i prin tragere la
sor˛i de Comitetul de Mini∫tri imediat dup„ prima numire.
4. Un membru al Comitetului de exper˛i, numit Ón locul
unui membru al c„rui mandat nu a expirat, Ó∫i va Óncheia
activitatea la terminarea mandatului predecesorului s„u.
ARTICOLUL 26

Participarea Organiza˛iei Interna˛ionale a Muncii
Organiza˛ia Interna˛ional„ a Muncii va fi invitat„ s„
desemneze un reprezentant Ón vederea particip„rii, cu titlu
consultativ, la deliber„rile Comitetului de exper˛i.
ARTICOLUL 27

Subcomitetul Comitetului social guvernamental
1. Rapoartele p„r˛ilor contractante, precum ∫i
concluziile Comitetului de exper˛i vor fi supuse spre
examinare unui subcomitet al Comitetului social
guvernamental al Consiliului Europei.
2. Acest subcomitet va fi compus din c‚te un
reprezentant al fiec„rei p„r˛i contractante. Acesta va invita
cel mult dou„ organiza˛ii interna˛ionale ale patronilor ∫i cel
mult dou„ organiza˛ii interna˛ionale ale lucr„torilor s„
trimit„ observatori, cu titlu consultativ, la reuniunile sale.
Œn plus, acesta va putea s„ consulte cel mult 2 reprezentan˛i
ai organiza˛iilor interna˛ionale neguvernamentale care au
statut consultativ pe l‚ng„ Consiliul Europei, Ón privin˛a
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problemelor pentru care acestea sunt special calificate, cum
ar fi, de exemplu, bun„starea social„ ∫i protec˛ia economic„
∫i social„ a familiei.
3. Subcomitetul va prezenta Comitetului de Mini∫tri un
raport con˛in‚nd concluziile sale, la care va anexa ∫i
raportul Comitetului de exper˛i.
ARTICOLUL 28

Adunarea consultativ„
Secretarul general al Consiliului Europei va transmite
Adun„rii consultative concluziile Comitetului de exper˛i,
Adunarea consultativ„ va comunica Comitetului de Mini∫tri
avizul s„u asupra acestor concluzii.
ARTICOLUL 29

Comitetul de Mini∫tri
Cu o majoritate de dou„ treimi din num„rul membrilor
av‚nd dreptul de a face parte din acesta, Comitetul de
Mini∫tri va putea, pe baza raportului subcomitetului ∫i
dup„ consultarea Adun„rii consultative, s„ adreseze orice
recomand„ri necesare fiec„rei p„r˛i contractante
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XV. BIOETIC√

Seria Tratatelor europene nr. 164

CONVENﬁIA EUROPEAN√ PENTRU PROTECﬁIA
DREPTURILOR OMULUI ™I A DEMNIT√ﬁII FIINﬁEI
UMANE FAﬁ√ DE APLICAﬁIILE BIOLOGIEI
™I MEDICINEI, CONVENﬁIA PRIVIND DREPTURILE
OMULUI ™I BIOMEDICINA*
PREAMBUL
Statele membre ale Consiliului Europei, celelalte state
∫i Comunitatea European„, semnatare ale prezentei
Conven˛ii,
Lu‚nd Ón considerare Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, proclamat„ de Adunarea General„ a
Na˛iunilor Unite la data de 10 decembrie 1948,
Lu‚nd Ón considerare Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale din
4 noiembrie 1950,
Lu‚nd Ón considerare Carta social„ european„ din
18 octombrie 1961,
Lu‚nd Ón considerare Pactul interna˛ional privind
drepturile civile ∫i politice ∫i Pactul interna˛ional privitor
la drepturile economice, sociale ∫i culturale din
16 decembrie 1966,
Lu‚nd Ón considerare Conven˛ia referitoare la protec˛ia
persoanelor Ón privin˛a tratamentului automatizat al
datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981,
Lu‚nd, de asemenea, Ón considerare Conven˛ia privind
drepturile copilului din 20 noiembrie 1989,
Consider‚nd c„ ˛elul Consiliului Europei este s„
realizeze o uniune mai str‚ns„ Óntre membrii s„i ∫i c„
unul dintre mijloacele pentru atingerea acestui ˛el este
ap„rarea ∫i dezvoltarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale,
*

Adoptat„ la Oviedo la 4 aprilie 1997.
Rom‚nia a ratificat Conven˛ia prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 103 din 28 februarie 2001.
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Con∫tiente de rapida dezvoltare a biologiei ∫i
medicinei,
Convinse de necesitatea respect„rii fiin˛ei umane,
deopotriv„ ca individ, c‚t ∫i Ón apartenen˛a sa la specia uman„,
∫i recunosc‚nd importan˛a de a i se asigura demnitatea,
Con∫tiente de actele care ar putea pune Ón pericol
demnitatea uman„ printr-o folosire improprie a biologiei
∫i medicinei,
Afirm‚nd c„ progresele biologiei ∫i medicinei trebuie
utilizate Ón beneficiul genera˛iilor prezente ∫i viitoare,
Subliniind necesitatea unei cooper„ri interna˛ionale
pentru ca umanitatea Ón Óntregime s„ beneficieze de
aportul bilogiei ∫i medicinei,
Recunosc‚nd importan˛a de a promova o dezbatere
public„ asupra Óntreb„rilor puse de aplica˛iile biologiei ∫i
medicinei ∫i asupra r„spunsurilor care trebuie date,
Dorind s„ reaminteasc„ fiec„rui membru al societ„˛ii
care Ói sunt drepturile ∫i responsabilit„˛ile,
ﬁin‚nd seama de lucr„rile Adun„rii Parlamentare Ón
acest domeniu, inclusiv de Recomandarea 1160 (1991)
privind elaborarea unei Conven˛ii de bioetic„,
Hot„r‚te s„ ia Ón domeniul biologiei ∫i medicinei
m„surile proprii garant„rii demnit„˛ii fiin˛ei umane ∫i a
drepturilor ∫i libert„˛ilor fundamentale ale persoanei,
Au convenit asupra urm„toarelor:

CAPITOLUL I
DISPOZIﬁII GENERALE
ARTICOLUL I

Scopul ∫i obiectul
P„r˛ile la aceast„ Conven˛ie protejeaz„ demnitatea ∫i
identitatea fiin˛ei umane ∫i garanteaz„ oric„rei persoane,
f„r„ discriminare, respectul integrit„˛ii sale ∫i al celorlalte
drepturi ∫i libert„˛i fundamentale fa˛„ de aplica˛iile
biologiei ∫i medicinei.
Fiecare parte va lua Ón legisla˛ia sa intern„ m„surile
necesare pentru a da efect dispozi˛iilor prezentei Conven˛ii.
ARTICOLUL 2

Œnt‚ietatea fiin˛ei umane
Interesul ∫i binele fiin˛ei umane trebuie s„ primeze
asupra interesului unic al societ„˛ii sau al ∫tiin˛ei.
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ARTICOLUL 3

Accesul echitabil la Óngrijirile de s„n„tate
P„r˛ile iau, ˛in‚nd seama de nevoile de s„n„tate ∫i de
resursele disponibile, m„surile adecvate Ón scopul de a
asigura, Ón sfera jurisdic˛iei lor, accesul echitabil la
Óngrijiri de s„n„tate de calitate adecvat„.
ARTICOLUL 4

Obliga˛ii profesionale ∫i reguli de conduit„
Orice interven˛ie Ón domeniul s„n„t„˛ii, inclusiv
cercetarea, trebuie s„ se fac„ cu respectul normelor ∫i
obliga˛iilor profesionale, precum ∫i al regulilor de conduit„
aplicabile Ón spe˛„.

CAPITOLUL II
CONSIMﬁ√M¬NTUL
ARTICOLUL 5

Regula general„
O interven˛ie Ón domeniul s„n„t„˛ii nu se poate
efectua dec‚t dup„ ce persoana vizat„ ∫i-a dat
consim˛„m‚ntul liber ∫i Ón cuno∫tin˛„ de cauz„.
Aceast„ persoan„ prime∫te Ón prealabil informa˛ii
adecvate Ón privin˛a scopului ∫i naturii interven˛iei,
precum ∫i Ón privin˛a consecin˛elor ∫i riscurilor.
Persoana vizat„ poate Ón orice moment s„ Ó∫i retrag„ Ón
mod liber consim˛„m‚ntul.
ARTICOLUL 6

Protec˛ia persoanelor lipsite de capacitatea de a consim˛i
1. Sub rezerva art. 17 ∫i 20, o interven˛ie nu se poate
efectua asupra unei persoane care nu are capacitatea de a
consim˛i, dec‚t spre beneficiul s„u direct.
2. Atunci c‚nd, conform legii, un minor nu are
capacitatea de a consim˛i la o interven˛ie, aceasta nu se
poate efectua f„r„ autoriza˛ia reprezentantului s„u, a unei
alte autorit„˛i sau a unei alte persoane ori instan˛e
desemnate prin lege.
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P„rerea minorului va fi luat„ Ón considerare ca un
factor din ce Ón ce mai hot„r‚tor, Ón func˛ie de v‚rsta ∫i de
gradul s„u de maturitate.
3. Atunci c‚nd, conform legii, un major nu are,
datorit„ unui handicap mintal, unei boli sau dintr-un
motiv similar, capacitatea de a consim˛i la o interven˛ie,
aceasta nu se poate efectua f„r„ autoriza˛ia
reprezentantului s„u, a unei autorit„˛i sau a unei persoane
ori instan˛e desemnate prin lege.
Persoana vizat„ trebuie Ón m„sura posibilului s„ fie
asociat„ procedurii de autorizare.
4. Reprezentantul, autoritatea, persoana sau instan˛a
men˛ionat„ la paragrafele 2 ∫i 3 prime∫te, Ón acelea∫i
condi˛ii, informa˛iile prev„zute la art. 5.
5. Autoriza˛ia prev„zut„ Ón paragrafele 2 ∫i 3 poate fi
Ón orice moment retras„ Ón interesul persoanei vizate.
ARTICOLUL 7

Protec˛ia persoanelor care sufer„
de o tulburare mintal„
Persoana care sufer„ de o tulburare mintal„ grav„ nu
poate fi supus„ f„r„ consim˛„m‚ntul s„u la o interven˛ie
destinat„ s„ Ói trateze aceast„ tulburare dec‚t atunci c‚nd
absen˛a unui astfel de tratament risc„ s„ Ói prejudicieze
grav s„n„tatea ∫i sub rezerva condi˛iilor de protec˛ie
prev„zute de lege, cuprinz‚nd proceduri de supraveghere
∫i de control, precum ∫i c„i de recurs.
ARTICOLUL 8

Situa˛ii de urgen˛„
Atunci c‚nd, datorit„ unei situa˛ii de urgen˛„, nu se
poate ob˛ine consim˛„m‚ntul adecvat, se va putea proceda
imediat la orice interven˛ie indispensabil„ din punct de
vedere medical Ón folosul s„n„t„˛ii persoanei vizate.
ARTICOLUL 9

Dorin˛e exprimate anterior
Vor fi luate Ón considerare dorin˛ele exprimate
anterior cu privire la o interven˛ie medical„ de c„tre un
pacient care Ón momentul interven˛iei nu este Óntr-o stare
care s„ Ói permit„ s„ Ó∫i exprime voin˛a.
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CAPITOLUL III
VIAﬁA PRIVAT√ ™I DREPTUL LA INFORMAﬁIE
ARTICOLUL 10

Via˛a privat„ ∫i dreptul la informa˛ie
1. Orice persoan„ are dreptul la respectul vie˛ii sale
private din punct de vedere al informa˛iilor referitoare la
s„n„tatea sa.
2. Orice persoan„ are dreptul s„ cunoasc„ orice
informa˛ie culeas„ cu privire la s„n„tatea sa. Cu toate
acestea, dorin˛a unei persoane de a nu fi informat„ trebuie
respectat„.
3. Œn cazuri excep˛ionale legea poate prevedea, Ón
interesul pacientului, restric˛ii la exercitarea drepturilor
men˛ionate la paragraful 2.

CAPITOLUL IV
GENOMUL UMAN
ARTICOLUL 11

Nediscriminarea
Orice form„ de discriminare Ómpotriva unei persoane
pe motivul patrimoniului s„u genetic este interzis„.
ARTICOLUL 12

Testele genetice predictive
Nu se va putea proceda la teste predictive ale bolilor
genetice sau care servesc fie spre a identifica subiectul
drept purt„tor al unei gene r„spunz„toare de o boal„, fie
spre a depista o predispozi˛ie sau o susceptibilitate
genetic„ la o boal„, dec‚t Ón scopuri medicale sau pentru
cercetarea ∫tiin˛ific„ legat„ de scopurile medicale ∫i sub
rezerva unui sfat genetic adecvat.
ARTICOLUL 13

Interven˛ii asupra genomului uman
O interven˛ie destinat„ s„ modifice genomul uman nu
se poate face dec‚t din motive preventive, diagnostice sau
terapeutice ∫i numai dac„ nu are drept scop introducerea
unei modific„ri Ón genomul desceden˛ilor.
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ARTICOLUL 14

Nealegerea sexului
Utilizarea tehnicilor de procrea˛ie asistat„ medical nu
este admis„ pentru alegerea sexului viitorului copil dec‚t
Ón scopul evit„rii unei boli ereditare grave legate de sex.

CAPITOLUL V
CERCETAREA ™TIINﬁIFIC√
ARTICOLUL 15

Regula general„
Cercetarea ∫tiin˛ific„ Ón domeniul biologiei ∫i
medicinei se exercit„ liber, sub rezerva dispozi˛iilor
prezentei Conven˛ii ∫i a altor dispozi˛ii juridice care
asigur„ protec˛ia fiin˛ei umane.
ARTICOLUL 16

Protec˛ia persoanelor pe care se fac cercet„ri
Nu se poate Óntreprinde nici o cercetare pe o persoan„
dec‚t dac„ sunt Óntrunite cumulativ urm„toarele condi˛ii:
(i) nu exist„ nici o metod„ alternativ„ la cercetarea pe
fiin˛e umane, de eficacitate comparabil„;
(ii) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt
dispropor˛ionate Ón compara˛ie cu beneficiile poten˛iale
ale cercet„rii;
(iii) proiectul de cercetare a fost aprobat de instan˛a
competent„ dup„ ce a f„cut obiectul unei examin„ri
independente asupra pertinen˛ei sale ∫tiin˛ifice, inclusiv al
unei evalu„ri a importan˛ei obiectivului cercet„rii, precum
∫i al unei examin„ri pluridisciplinare a acceptabilit„˛ii sale
pe plan etic;
(iv) persoana pe care se fac cercet„ri este informat„
asupra drepturilor sale ∫i asupra garan˛iilor prev„zute prin
lege pentru protec˛ia sa;
(v) consim˛„m‚ntul prev„zut la art. 5 a fost dat Ón mod
expres, specific ∫i a fost consemnat Ón scris. Acest
consim˛„m‚nt poate fi retras Ón orice moment, Ón mod
liber.
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ARTICOLUL 17

Protec˛ia persoanelor care nu au capacitatea
de a consim˛i la o cercetare
1. O cercetare nu se poate face pe o persoan„ care nu
are, conform art. 5, capacitatea de a consim˛i, dec‚t dac„
sunt Óntrunite cumulativ condi˛iile urm„toare:
(i) sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la art. 16
subparagrafele (i) ∫i (iv);
(ii) rezultatele cercet„rii au poten˛ialul de a produce
beneficii reale ∫i directe pentru s„n„tatea sa;
(iii) cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate
comparabil„ pe subiec˛i capabili s„ Ó∫i dea consim˛„m‚ntul;
(iv) autorizarea necesar„ prev„zut„ la art. 6 a fost dat„
specific ∫i Ón scris;
(v) persoana Ón cauz„ nu are obiec˛ii.
2. Œn mod excep˛ional ∫i sub condi˛iile de protec˛ie
prev„zute de lege, atunci c‚nd cercetarea nu are
poten˛ialul de a produce rezultate benefice direct pentru
s„n„tatea persoanei Ón cauz„, o astfel de cercetare poate fi
autorizat„ numai dac„ sunt Óntrunite condi˛iile enun˛ate la
paragraful 1 subparagrafele (i), (iii) ∫i (v), precum ∫i
urm„toarele condi˛ii suplimentare:
(i) cercetarea are scopul de a contribui, printr-o
Ómbun„t„˛ire semnificativ„ a Ón˛elegerii ∫tiin˛ifice a st„rii,
bolii sau tulbur„rii persoanei, la ob˛inerea Ón final a unor
rezultate care s„ dea posibilitatea unui beneficiu pentru
persoana Ón cauz„ sau pentru alte persoane din aceea∫i
categorie de v‚rst„ sau care sufer„ de aceea∫i boal„ ori
tulburare sau care se afl„ Ón aceea∫i stare;
(ii) cercetarea prezint„ doar un risc minim ∫i o povar„
minim„ pentru persoana Ón cauz„.
ARTICOLUL 18

Cercetarea pe embrioni in vitro
1. Atunci c‚nd cercetarea pe embrioni in vitro este
permis„ de lege, aceasta va asigura o protec˛ie adecvat„ a
embrionului.
2. Este interzis„ crearea de embrioni umani Ón scopuri
de cercetare.
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CAPITOLUL VI
PRELEVAREA DE ORGANE ™I ﬁESUTURI
DE LA DONATORI VII ŒN SCOPUL TRANSPLANT√RII
ARTICOLUL 19

Regul„ general„
1. Prelevarea de organe ∫i ˛esuturi de la o persoan„ Ón
via˛„ Ón scopul transplant„rii se poate face numai Ón
interesul terapeutic al primitorului ∫i numai atunci c‚nd
nu exist„ ˛esuturi sau organe adecvate disponibile de la o
persoan„ decedat„ ∫i nici alt„ metod„ terapeutic„
alternativ„ de o eficacitate comparabil„.
2. Consim˛„m‚ntul necesar, astfel cum se prevede la
art. 5, trebuie s„ se fi dat expres ∫i specific, fie Ón scris, fie
Ón fa˛a unei instan˛e oficiale.
ARTICOLUL 20

Protec˛ia persoanelor care nu au capacitatea
de a-∫i da consim˛„m‚ntul la prelevarea organului
1. Nu se poate face nici o prelevare de organ sau ˛esut
de la o persoan„ care nu are capacitatea de a-∫i da
consim˛„m‚ntul conform art. 5.
2. Œn mod excep˛ional ∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege
prelevarea de ˛es„turi regenerabile de la o persoan„ care
nu are capacitatea de a-∫i da consim˛„m‚ntul poate fi
autorizat„ dac„ sunt reunite urm„toarele condi˛ii:
(i) nu exist„ donator disponibil care s„ aib„
capacitatea de a-∫i da consim˛„m‚ntul;
(ii) primitorul este fratele sau sora donatorului;
(iii) donarea trebuie s„ fie de natur„ s„ salveze via˛a
primitorului;
(iv) autorizarea prev„zut„ la paragrafele 2 ∫i 3 ale
art. 6 s-a dat specific ∫i Ón scris, conform legii ∫i cu
aprobarea instan˛ei competente;
(v) donatorul poten˛ial Ón cauz„ nu obiecteaz„.
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CAPITOLUL VII
INTERZICEREA C¬™TIGULUI FINANCIAR
™I UTILIZAREA UNEI P√RﬁI A CORPULUI UMAN
ARTICOLUL 21

Interzicerea c‚∫tigului financiar
Corpul uman ∫i p„r˛ile sale nu trebuie s„ fie Ón sine
surs„ de c‚∫tig financiar.
ARTICOLUL 22

Utilizarea unei p„r˛i prelevate din corpul uman
Atunci c‚nd Ón cursul unei interven˛ii se preleveaz„ o
parte a corpului uman, aceasta nu poate fi p„strat„ ∫i
utilizat„ Ón alt scop dec‚t acela pentru care a fost prelevat„
∫i numai dac„ acest lucru se face conform procedurilor
adecvate de informare ∫i consim˛„m‚nt.

CAPITOLUL VIII
ŒNC√LCAREA PREVEDERILOR CONVENﬁIEI
ARTICOLUL 23

Œnc„lcarea drepturilor sau a principiilor
P„r˛ile vor asigura o protec˛ie juridic„ adecvat„ pentru
a preveni sau a Ómpiedica de Óndat„ Ónc„lcarea ilegal„ a
drepturilor ∫i a principiilor recunoscute Ón prezenta
Conven˛ie.
ARTICOLUL 24

Compensarea pentru daune nejustificate
Persoana care a suferit daune de pe urma unei
interven˛ii are dreptul la o repara˛ie echitabil„ conform
condi˛iilor ∫i procedurilor prev„zute de lege.
ARTICOLUL 25

Sanc˛iuni
P„r˛ile vor prevedea sanc˛iuni adecvate care s„ se
aplice Ón cazurile de Ónc„lcare a dispozi˛iilor cuprinse Ón
prezenta Conven˛ie.
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CAPITOLUL IX
RELAﬁIA DINTRE PREZENTA CONVENﬁIE
™I ALTE DISPOZIﬁII
ARTICOLUL 26

Restric˛ii la exercitarea drepturilor
1. Exercitarea drepturilor ∫i dispozi˛iilor de protec˛ie
con˛inute Ón prezenta Conven˛ie nu poate face obiectul
altor restric˛ii dec‚t cele care, prev„zute de lege,
constituie m„suri necesare Óntr-o societate democratic„
pentru siguran˛a public„, prevenirea infrac˛iunilor penale,
ocrotirea s„n„t„˛ii publice sau protec˛ia drepturilor ∫i
libert„˛ilor altora.
2. Restric˛iile vizate la paragraful precedent nu se pot
aplica art. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 ∫i 21.
ARTICOLUL 27

Protec˛ia mai larg„
Nici una dintre dispozi˛iile prezentei Conven˛ii nu va
fi interpretat„ ca o limitare sau o afectare Ón vreun alt
mod a posibilit„˛ii ca o parte s„ acorde o protec˛ie mai
larg„ fa˛„ de aplica˛iile biologiei ∫i medicinei dec‚t cea
stipulat„ Ón prezenta Conven˛ie.

CAPITOLUL X
DEZBATEREA PUBLIC√
ARTICOLUL 28

Dezbaterea public„
P„r˛ile la aceast„ Conven˛ie vor veghea ca problemele
fundamentale ridicate de progresele biologiei ∫i medicinei
s„ fac„ subiectul unei discu˛ii publice adecvate, Ón special
Ón lumina implica˛iilor juridice, etice, economice, sociale ∫i
medicale relevante, ∫i ca posibilele lor aplica˛ii s„ fac„
obiectul unor consult„ri adecvate.
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CAPITOLUL XI
INTERPRETAREA ™I URM√RIREA
APLIC√RII CONVENﬁIEI
ARTICOLUL 29

Interpretarea ∫i urm„rirea aplic„rii Conven˛iei
Curtea European„ a Drepturilor Omului poate da, Ón
absen˛a oric„rui litigiu concret aflat Ón derulare Ón fa˛a
unei instan˛e, opinii consultative asupra problemelor
juridice privind interpretarea prezentei Conven˛ii, la
cererea:
— Guvernului unei p„r˛i, dup„ ce a informat celelalte
p„r˛i;
— Comitetului instituit prin art. 32, Ón alc„tuirea sa
restr‚ns„ la reprezentan˛ii p„r˛ilor la aceast„ Conven˛ie,
printr-o decizie adoptat„ cu o majoritate de dou„ treimi
din num„rul voturilor exprimate.
ARTICOLUL 30

Rapoarte privind aplicarea Conven˛iei
La cererea Secretarului general al Consiliului Europei
orice parte va furniza explica˛ii privind modul Ón care
dreptul s„u intern asigur„ aplicarea efectiv„ a oric„reia
dintre dispozi˛iile prezentei Conven˛ii.

CAPITOLUL XII
PROTOCOALE
ARTICOLUL 31

Protocoale
Protocoale pot fi Óncheiate conform dispozi˛iilor
art. 32, Ón vederea dezvolt„rii Ón domenii specifice a
principiilor con˛inute Ón prezenta Conven˛ie.
Protocoalele sunt deschise spre semnare semnatarilor
Conven˛iei. Ele vor fi supuse ratific„rii, accept„rii sau
aprob„rii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau
aproba protocoalele f„r„ s„ fi ratificat, acceptat sau
aprobat anterior ori simultan Conven˛ia.
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CAPITOLUL XIII
AMENDAMENTE LA CONVENﬁIE
ARTICOLUL 32

Amendamente la Conven˛ie
1. Sarcinile Óncredin˛ate Comitetului conform
prezentului articol ∫i art. 29 vor fi aduse la Óndeplinire de
Comitetul director pentru bioetic„ (CDBI) sau de orice alt
comitet desemnat Ón acest scop de Comitetul de Mini∫tri.
2. F„r„ a se prejudicia prevederile art. 29, fiecare stat
membru al Consiliului Europei, precum ∫i fiecare parte la
prezenta Conven˛ie care nu este membr„ a Consiliului
Europei pot fi reprezentate ∫i pot dispune de un vot Ón
cadrul Comitetului atunci c‚nd acesta aduce la Óndeplinire
sarcinile care Ói sunt Óncredin˛ate prin prezenta Conven˛ie.
3. Orice stat prev„zut la art. 33 sau invitat s„ adere la
Conven˛ie Ón conformitate cu prevederile art. 34, care nu
este parte la prezenta Conven˛ie, poate fi reprezentat Ón
cadrul Comitetului de un observator. Dac„ Comunitatea
European„ nu este parte, ea poate fi reprezentat„ Ón
Comitet de un observator.
4. Œn scopul urm„rii progreselor ∫tiin˛ifice prezenta
Conven˛ie va fi examinat„ Ón acdrul Comitetului Ón termen
de cel mult 5 ani de la intrarea sa Ón vigoare, iar ulterior
la intervale hot„r‚te de Comitet.
5. Orice propunere de amendament la prezenta
Conven˛ie, precum ∫i orice propunere de protocol sau de
amendamentate la un protocol, prezentate de o parte, de
Comitet sau de Comitetul de Mini∫tri, vor fi comunicate
Secretarului general al Consiliului Europei ∫i Ónaintate de
acesta statelor membre ale Consiliului Europei, Comunit„˛ii
Europene, oric„rui semnatar, oric„rei p„r˛i, oric„rui stat
invitat s„ semneze prezenta Conven˛ie conform art. 33 ∫i
oric„rui stat invitat s„ adere conform art. 34.
6. Comitetul va examina propunerea nu mai devreme
de dou„ luni dup„ ce a fost Ónaintat„ de Secretarul general
Ón conformitate cu paragraful 5. Comitetul va supune
aprob„rii Comitetului de Mini∫tri textul adoptat cu o
majoritate de dou„ treimi din num„rul voturilor
exprimate. Dup„ aprobare acest text va fi comunicat
p„r˛ilor Ón vederea ratific„rii, accept„rii sau aprob„rii sale.
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7. Orice amendament va intra Ón vigoare, pentru acele
p„r˛i care l-au acceptat, Ón prima zi a lunii care urmeaz„
expir„rii unei perioade de o lun„ de la data la care 5 p„r˛i,
dintre care cel pu˛in 4 state membre ale Consiliului
Europei vor informa Secretarul general c„ l-au acceptat.
Pentru orice parte care Ól va accepta ulterior
amendamentul va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„ de la data la care
acea parte va informa Secretariatul cu privire la
acceptarea sa.

CAPITOLUL XIV
CLAUZE FINALE
ARTICOLUL 33

Semnarea, ratificarea ∫i intrarea Ón vigoare
1. Prezenta Conven˛ie este deschis„ spre semnare
statelor membre ale Consiliului Europei, statelor
nemembre care au participat la elaborarea sa ∫i
Comunit„˛ii Europene.
2. Prezenta Conven˛ie va fi supus„ ratific„rii,
accept„rii sau aprob„rii. Instrumentele de ratificare, de
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul
general al Consiliului Europei.
3. Prezenta Conven˛ie va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data la care 5 state, printre care cel pu˛in 4 state membre
ale Consiliului Europei, Ó∫i vor exprima consim˛„m‚ntul
de a fi legate de Conven˛ie Ón conformitate cu prevederile
paragrafului 2.
4. Pentru orice semnatar care Ó∫i exprim„ ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi legat de Conven˛ie aceasta va intra
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 34

Statele nemembre
1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei Conven˛ii
Comitetul de Mini∫tri al Consiliului Europei poate, dup„
consultarea p„r˛ilor, s„ invite orice stat nemembru al
897

Consiliului Europei s„ adere la aceast„ Conven˛ie printr-o
decizie luat„ cu majoritatea prev„zut„ la art. 20 paragraful
d) din Statutul Consiliului Europei ∫i prin votul unanim al
reprezentan˛ilor statelor contractante cu drept de
reprezentare Ón Comitetul de Mini∫tri.
2. Pentru orice stat care ader„ la prezenta Conven˛ie
aceasta va intra Ón vigoare Ón prima zi a lunii care
urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la data
depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general
al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 35

Aplicarea teritorial„
1. Orice semnatar poate, la semnare sau la depunerea
instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare,
s„ specifice teritoriul sau teritoriile la care se va aplica
aceast„ Conven˛ie. Orice alt stat poate formula aceea∫i
declara˛ie Ón momentul depunerii instrumentului de
aderare.
2. Orice parte poate, la orice dat„ ulterioar„, printr-o
declara˛ie adresat„ Secretarului general al Consiliului
Europei, s„ extind„ aplicare acestei Conven˛ii la orice alt
teritoriu specificat Ón declara˛ie ∫i c„ruia Ói asigur„ rela˛iile
interna˛ionale sau Ón numele c„ruia este abilitat„ s„ se
angajeze. Pentru un astfel de teritoriu Conven˛ia va intra
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la data primirii declara˛iei de c„tre
Secretarul general.
3. Orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea celor dou„
paragrafe precedente poate fi retras„, pentru orice
teritoriu desemnat de aceast„ declara˛ie, prin notificare
adresat„ Secretarului general. Retragerea va Óncepe s„
produc„ efecte Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii
unei perioade de 3 luni de la data primirii notific„rii de
c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 36

Rezerve
1. Orice stat ∫i Comunitatea European„ pot, Ón
momentul semn„rii prezentei Conven˛ii sau al depunerii
instrumentului de ratificare de acceptare, de aprobare sau
de aderare, s„ formuleze o rezerv„ cu privire la o anumit„
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dispozi˛ie a Conven˛iei, Ón m„sura Ón care o lege aflat„
atunci Ón vigoare pe teritoriul lor nu este conform„ cu
acea dispozi˛ie. Rezervele cu caracter general nu sunt
autorizate Ón baza acestui articol.
2. Orice rezerv„ emis„ conform prezentului articol va
con˛ine o scurt„ expunere a legii relevante.
3. Orice parte care extinde aplicarea prezentei
Conven˛ii la un teritoriu desemnat printr-o declara˛ie Ón
baza paragrafului 2 al art. 35 poate, pentru teritoriul
respectiv, s„ formuleze o rezerv„, conform dispozi˛iilor
paragrafelor precedente.
4. Orice parte care a formulat rezerva men˛ionat„ Ón
acest articol poate s„ o retrag„ prin intermediul unei
declara˛ii adresate Secretarului general al Consiliului
Europei. Retragerea va Óncepe s„ produc„ efecte Ón prima
zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de o lun„
de la data primirii declara˛iei de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 37

Denun˛area
1. Orice parte poate Ón orice moment s„ denun˛e
aceast„ Conven˛ie prin intermediul unei notific„ri adresate
Secretarului general al Consiliului Europei.
2. O astfel de denun˛are va intra Ón vigoare Ón prima zi
a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de
la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 38

Notific„ri
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor Consiliului, Comunit„˛ii Europene, oric„rui
semnatar, oric„rei p„r˛i ∫i oric„rui alt stat care a fost
invitat s„ adere la aceast„ Conven˛ie:
a) orice semnare;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a acestei Conven˛ii
conform art. 33 sau 34;
d) orice amendament sau protocol adoptat conform
art. 32 ∫i data la care un astfel de amendament sau
protocol intr„ Ón vigoare;
e) orice declara˛ie f„cut„ Ón virtutea dispozi˛iilor art. 35;
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f) orice rezerv„ sau retragere a unei rezerve ca urmare
a prevederilor art. 36;
g) orice alt act, comunicare sau notificare legat„ de
aceast„ Conven˛ie.
Drept care subsemna˛ii, Ómputernici˛i Ón acest scop, au
semnat prezenta Conven˛ie.
Œntocmit„ la Oviedo (Asturias) la 4 aprilie 1997, Ón
limbile englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal
autentice, Óntr-un singur exemplar care va fi depus Ón
arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al
Consiliului Europei va transmite copii conforme cu
originalul fiec„rui stat membru al Consiliului Europei,
Comunit„˛ii Europene, statelor nemembre care au
participat la elaborarea acestei Conven˛ii ∫i oric„rui stat
invitat s„ adere la aceast„ conven˛ie.

Seria Tratatelor europene nr. 168

PROTOCOL ADIﬁIONAL
LA CONVENﬁIA EUROPEAN√ PENTRU PROTECﬁIA
DREPTURILOR OMULUI ™I A DEMNIT√ﬁII
FIINﬁEI UMANE FAﬁ√ DE APLICAﬁIILE BIOLOGIEI
™I MEDICINEI, REFERITOR LA INTERZICEREA
CLON√RII FIINﬁELOR UMANE*
Statele membre ale Consiliului Europei, alte state ∫i
Comunitatea European„, semnatare ale prezentului
Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru protec˛ia
drepturilor omului ∫i a demnit„˛ii fiin˛ei umane fa˛„ de
aplica˛iile biologiei ∫i medicinei,
Lu‚nd act de evenimentele ∫tiin˛ifice intervenite Ón
materie de clonare a mamiferelor, Ón special prin
diviziune embrionar„ ∫i prin transfer de nucleu,
*

Adoptat la Paris la 12 ianuarie 1998
Rom‚nia a ratificat Protocolul prin Legea nr. 17 din 22 februarie 2001, publicat„ Ón
îMonitorul Oficial al Rom‚niei“, Partea I, nr. 103 din 28 februarie 2001.
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Con∫tiente de progresele pe care anumite tehnici le
pot aduce Ón sine cunoa∫terii ∫tiin˛ifice, precum ∫i
aplica˛iile lor medicale,
Lu‚nd Ón considerare c„ clonarea ar putea deveni o
posibilitate tehnic„,
Lu‚nd not„ c„ diviziunea embrionar„ se poate produce
natural ∫i poate conduce uneori la na∫terea de gemeni
identici din punct de vedere genetic,
Lu‚nd Ón considerare totu∫i c„ instrumentalizarea
fiin˛ei umane prin crearea deliberat„ de fiin˛e umane
identice din punct de vedere genetic este contrar„
demnit„˛ii omului ∫i constituie o utilizare improprie a
biologiei ∫i medicinei,
Lu‚nd totodat„ Ón considerare marile dificult„˛i de
ordin medical, psihologic ∫i social pe care o atare practic„
biomedical„, utilizat„ deliberat, le-ar putea implica pentru
toate persoanele Ón cauz„,
Lu‚nd Ón considerare obiectul Conven˛iei privind
drepturile omului ∫i biomedicina ∫i, Ón special, principiul
enun˛at la art. 1, menit s„ protejeze fiin˛a uman„ Ón
demnitatea ∫i identitatea sa,
Au convenit asupra celor ce urmeaz„:
ARTICOLUL 1

1. Este interzis„ orice interven˛ie av‚nd drept scop
crearea unei fiin˛e umane genetic identice unei alte fiin˛e
umane vii sau moarte.
2. Œn sensul prezentului articol, prin expresia fiin˛„
uman„ genetic identic„ unei alte fiin˛e umane se Ón˛elege
o fiin˛„ uman„ care are Ón comun cu o alt„ fiin˛„ uman„
ansamblu genelor nucleare.
ARTICOLUL 2

Nici o derogare nu este autorizat„ de la dispozi˛iile
prezentului Protocol Ón baza art. 26 paragraful 1 din
Conven˛ie.
ARTICOLUL 3

P„r˛ile consider„ art. 1 ∫i 2 din prezentul Protocol
drept articole adi˛ionale la Conven˛ie ∫i toate dispozi˛iile
Conven˛iei se aplic„ Ón consecin˛„.
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ARTICOLUL 4

Prezentul Protocol este deschis spre semnare de c„tre
semnatarii Conven˛iei. El va fi supus ratific„rii, accept„rii
sau aprob„rii. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau
aproba prezentul Protocol f„r„ s„ fi ratificat, acceptat sau
aprobat Conven˛ia anterior sau simultan. Instrumentele de
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la
Secretarul general al Consiliului Europei.
ARTICOLUL 5

1. Prezentul Protocol va intra Ón vigoare Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data la care 5 state, printre care cel pu˛in 4 state membre
ale Consiliului Europei, ∫i-au exprimat consim˛„m‚ntul de
a fi legate prin Protocol conform dispozi˛iilor art. 4.
2. Pentru orice semnatar care Ó∫i va exprima ulterior
consim˛„m‚ntul de a fi legat prin Protocol acesta va intra
Ón vigoare Ón prima zi a lunii care urmeaz„ expir„rii unei
perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 6

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului Protocol
orice stat care a aderat la Conven˛ie va putea adera ∫i la
prezentul Protocol.
2. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretarul
general al Consiliului Europei a unui instrument de
aderare care va Óncepe s„ produc„ efecte Ón prima zi a
lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de la
data depunerii sale.
ARTICOLUL 7

1. Orice parte poate, Ón orice moment, s„ denun˛e
prezentul Protocol, adres‚nd o notificare Secretarului
general al Consiliului Europei.
2. Denun˛area va Óncepe s„ produc„ efecte Ón prima zi
a lunii care urmeaz„ expir„rii unei perioade de 3 luni de
la data primirii notific„rii de c„tre Secretarul general.
ARTICOLUL 8

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica
statelor membre ale Consiliului Europei, Comunit„˛ii
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Europene, oric„rui semnatar, oric„rei p„r˛i ∫i oric„rui alt
stat care a fost invitat s„ adere la Conven˛ie:
a) orice semn„tur„;
b) depunerea oric„rui instrument de ratificare, de
acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice dat„ de intrare Ón vigoare a prezentului
Protocol conform art. 5 ∫i 6;
d) orice alt act, notificare sau comunicare care are
leg„tur„ cu prezentul Protocol.
Drept care subsemna˛ii, Ómputernici˛i Ón acest scop, au
semnat prezentul Protocol;.
Œntocmit la Paris la 12 ianuarie 1998, Ón limbile
englez„ ∫i francez„, ambele texte fiind egal autentice, Óntr-un
singur exemplar care va fi depus Ón arhivele Consiliului
Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va
transmite copii conforme cu originalul fiec„rui stat
membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care
au participat la elaborarea Conven˛iei, oric„rui stat invitat
s„ adere la Conven˛ie ∫i Comunit„˛ii Europene.
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